
In gesprek met Cock Atteveld 

 

 
 

Cock Atteveld een rasechte straatvoetballer. 

Coc(kie), zo stond hij bekend bij de vele ONA-mensen, was een echte straatvoetballer. Om 

medische redenen kon Cock geen lid worden van een vereniging. In die tijd had je nog de 

sportkeuring, daar kwam hij niet doorheen. Zijn veld was het ONA-hek, Julianapleintje, de 

KOM (zie foto's in onderstaand foto-overzicht) en het veldje aan de Vossiusstraat, naast de 

oude begraafplaats. Van 's morgens vroeg tot s'avonds laat was Cock hier wel te vinden. 

 Als het donker werd, was het Julianapleintje de plek waar gevoetbald werd. De jassen 

vormden het doel.  De lantaarnaansteker (De Vries) ontstak de twee lantaarns op het 

pleintje. Leen de Bruin, Wim van Eik, Steef de Jong, Arie en Jan van Es, Koos Gardenier, 

Jan Kuiper, Ries Broekhuizen (hij had héle grote schoenen), Jan Zorg (van zijn moeder kreeg 

ik wel eens een boterham met jam) en Magda Piershil (woonde in het winkeltje op het 

pleintje), zij kon voor een meisje heel goed kon voetballen, waren de spelers. Voor het 

ONA-hek werden ook vele veldslagen afgewerkt en heel wat ballen lek geschopt. Het 

prikkeldraad op het hek van de school was hier de oorzaak van. Bij van Gent in de Prins 

Hendrikstraat werd dan weer een nieuwe bal gekocht.  De grote schrik voor Cock was 

politie Koot. Tassen vol ballen moet deze agent opgehaald hebben in de Korte Akkeren. Op 

het politiebureau op de Markt kon je hem dan weer afhalen. 

 

Hooghouden 
De bal hooghouden was de specialiteit van Cock Atteveld. Vele ONA-spelers daagden Cock 



uit met een opdracht. Arie Hersche verloor een echte fles Cola (de prik kwam je oren uit) voor 

500 maal. Arie van de Berg de ONA-middenvoor betaalde 1 gulden voor 1000 maal. Het 

record werd echter gevestigd op een schoolreis: 4800 keer de bal hooghouden. ‘Ik kon toen 

bijna niet meer op m'n benen staan'. 

 

Voetbal zit in de familie 
Cock komt uit een echte voetbalfamilie. Broer Theo speelde twee seizoenen voor ONA in het 

betaalde voetbal. (seizoen 58'en 59'). In de bus mee naar Zwolsche Boys het was prachtig. 

Broer Theo scoorde, maar ONA kreeg er zes tegen. 

De zoon van Theo is de huidige succesvolle trainer van Roda JC uit Kerkrade Raymond 

Atteveld. Raymond heeft als voetballer ook een knappe staat van dienst. 

 

BILJARTEN 

Na de periode straatvoetbal, rond 1962, is Cock begonnen met zijn nieuwe passie: biljarten. In 

het café van Henk Boegheim zijn de eerste caramboles gemaakt. Driebanden is zijn 

lievelingsspel. Mooie herinneringen heeft Cock aan het Gouds Kampioenschap in 1985-'86. 

Kampioen 1ste klasse driebanden klein. (zie foto Wandbord). Mooie verhalen komen los, 

zoals het voorval in een Gouds café. Bij een van de vele partijen vloog de bal over het biljart 

tegen een aquarium, de ruit barste en de vele vissen zwommen door het café. Volop hilariteit 

was het vervolg. 

Cock speelt nu nog in de derde divisie landelijk driebanden groot. 30 moet hij er maken en 26 

partijen door het hele land. Caramboles gemaakt via de losse band, daar kan hij uren over 

praten!  

 

         

 

Bron: Cock Atteveld Tekst: Cees Vermeulen juli 2008 

 

Een reactie van Ries Broekhuijzen 

Vanuit Odoorn (Drenthe) een reactie van Ries Broekhuijzen op het verhaal van Cock 

Atteveld. De volgende spelers waren ook regelmatig bij het ONA-hek te vinden waren: 

Andre Zuidam, Jan Kuiper, Cor Annaars,  Jan Zorg, Koos van der Horst en Piet van 

Schaik. Ook is er deelgenomen aan de straatvoetbalcompetitie op het Industrieterrein 

gezamenlijk met het team van het  Vogelplein, waarin o.a. Rinus Luxen en Cas Reebeen de 

gangmakers waren. 

In het verslag van Cock Atteveld worden de grote schoenen van Ries gememoreerd. Over 

deze schoenen weet Ries  te melden dat hij al op twaalfjarige leeftijd maat 46 had en alleen 



op hoge schoenen mocht lopen, liefst van het  merk Robinson. Zwakke enkels waren hier de 

oorzaak van. 

 

 

Foto: Ries Broekhuijzen 

 

Cock Atteveld 

 

 



 

 

Foto ONA jeugd 

Op de foto (mijn vader) is de vader van FC Den Haag trainer Raymond Atteveld, Theo 

Atteveld dus de broer van Cock. 

Theo speelde dus betaaldvoetbal bij ONA. 

Ook op de foto Tonny van Leeuwen de keeper die een prachtige loopbaan begon bij ONA en 

Sparta. 

 

 Reacties 03-08-09 | jan zorg 

Heel leuk zeg dit artikel over Cocky 

Ik weet nog een hele leuke story over Cocky 

Hij was toen mijn allerbeste vriend en ik heb hem toen aan een meisje gekoppeld ( alie 

) en daar is hij na 25 jaar verloofd te zijn gewesst met getrouwd 

Ik ben toen door Cock gevraagd om zijn getuige hiervan te zijn wat ik uiteraard graag 

aanvaarde 

Tijdens het verhaaltje van de trouw ambtenaar vroeg zij of Cock en Alie elkaar de 

rechterhand wilden geven 

Toen hij Alie zijn hand gaf zei hij tegen haar : 

Leuk je te ontmoeten ik ben Cock 

Iedereen lag toen in een deuk 

Ik denk dat dit een typisch voorbeeld is van Cock en de sfeer die altijd in de Korte 

Akkeren rondom ons ONA veld is geweest 

Iedereen de beste groetjes en veel gezondheid 

 

Jan Zorg  

 


