
DHL - GSV 0 - 0
zondag 23 april 1967 GSV kampioen 2de klas

Supporters hielden het hart vast

GSV na benauwd avontuur  
in Delft naar de eerste klasse
DHL – GSV  0 – 0  Het is gelukt. Eindelijk GSV is kampioen en eerste klasser.  
De groen-witte vlag kan in top. De voetbalzon schijnt stralender dan ooit over de 
clubs aan de Bodegraafsestraatweg. Na Olympia kan buurtbewoner GSV óók een 
gouden bladzijde aan zijn geschiedenisboek toevoegen. Na het laatste fluitsignaal 
overspoelde de enthousiaste Goudse aanhang – na tweemaal driekwartier 
zenuwslopende spanning – het DHL terrein. Spelers en trainer gingen op de 
schouders. Bloemen, vlaggen, sjerpen en hoe al dat feestelijk versiersel ook moge 
heten, werden kwistig uitgedeeld aan ieder die het wilde aanpakken. Aan de 
wedstrijd zelf werd niet meer gedacht en dat is ook maar het beste. Het was 
beslist geen glansnummer. Maar wie maalt daar nou om als je kampioen wordt.

Maar o, o, o, wat hebben die Goudse kampioensrakkers alles wat Gouds was of 
voelde, een paar verschrikkelijk angstige voetbalkwartieren bezorgd. Het  
hypernerveuze GSV, – de laatste weken toch al duidelijk van slag – speelde zo 
zwak, zo slordig en beging zoveel technische en tactische fouten, dat menig angstig 
kloppend hart met beide trillende knuisten werd vastgehouden. De GSV defensie 
en de middenlinie trokken zich vanaf de aanvang angstvallig in de verdediging 
terug. De voorwaartsen wisten wisten elkaar maar sporadisch te vinden en liepen 
zich zelfs dan nog vast op de hechte Delftse muur.

De strijd is gestreden, de promotie naar de eerste klasse is een feit geworden.
Staand van links naar rechts: voorzitter Leen Broekhuijzen, trainer Hegemans, res. Ton Backer, Cor Vergunst,  
Jaap van Wijk, Gerard de Jong, Gerard Kraan (reserve, gedeeltelijk zichtbaar),  doelman Ton Everling, Ab Prevoo (res.),  
Ton de Boom, aanvoerder Piet de Brok, Adrie van Asten (penn.), en uiterst rechts Eduard Klever (res.), 
Knielend van links naar rechts: Jan Schouten (res.), Evert Ouweneel, Piet de Jong, Cees Brem, Puck Noorlander en  
Bep Ouweneel.



Ondanks het stevige windvoordeel in de eerste helft werd GSV niet eenmaal 
gevaarlijk. De druk die de Gouwenaars hadden kunnen en moeten uitoefenen had 
minder te betekenen dan de pressie van een vlieg op een olifant. DHL werkte 
degelijk en secuur aan de opbouw van eigen aanvallen, maar het miste net dat 
tikkeltje agressie om de Goudse kampioensgedachten de nek om te draaien.

Goud waard
Bovendien was Piet de Brok in de eerste helft zijn niet geringe gewicht voor GSV 
in goud waard. De Brok bracht klaarheid in heel wat paniekerige situaties. Na rust 
kwamen ook Vergunst, Noorlander, Everling, en De Boon tot goede  
prestaties. In de Goudse aanval boterde het echter de gehele wedstrijd niet.  
De eens zo gevreesde schuttermajoor Cees Brem kwam niet verder dan één 
mislukt los floddertje.  
Bep en Evert Ouweneel deelden al evenzeer in de malaise als Piet de Jong, die 
alleen met enkele hoekschoppen enige onrust zaaide in de kooi van  
De Hollandse Leeuwen.

Toen de Gouwenaars ook in de tweede helft zeer nadrukkelijk in de verdediging 
bleven, vreesde zelfs de meest doorgewinterde GSV – supporters dat dit de 
tijdbom onder de kampioenskansen zou worden. Gelukkig bleek juist toen 
Vrouwe Fortuna bereid tot een stevige flirt met de Gouwenaars. Een levensge-
vaarlijke inzet van Stigt, in de 11e minuut, kwam op het hoofd van de al kalende  
v.d.Berg. Zijn hoofdknik was Everling te machtig. Cor Vergunst stond echter klaar 
om de bal uit de doelmond te trappen. Aanvoerder Drukker was doelman 
Everling even later ook te glad af. Met de bal aan de voet ging hij alleen het 
verlaten doel af. Eén meter voor het doel schoof Drukker de bal in het zijnet.

Angstig
In de 23e minuut waande Everling zich opnieuw geslagen. Ditmaal stond Ton de 
Boom in de doelmond om de bal er uit te koppen. Een loeier van Schilperoord, 
Everling zag het niet eens, ketste tegen het houtwerk.
De druk van DHL op het Goudse doel werd met de minuut groter. GSV kreeg de 
bal bijna niet meer over de middenlijn. De ene na de andere Delftse aanval rolde 
op het door tien en soms zelfs elf man verdedigde Goudse doel af. Zou GSV het 
houden? De momenten van hoop en vrees in de Goudse harten wisselden elkaar 
in steeds hoger tempo af. Worden we ja worden we nee kampioen. Het werd ja! 
Het laatste fluitsignaal bracht een einde aan alle onzekerheid.

Op de schouders van al even uitbundige supporters.

Een van de weinige malen dat de doelman van DHL, Panman, in actie 
moest komen. Uiterst links GSV rechtsbuiten Evert Ouweneel..

GSV naar eerste klas
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GSV werd met veel sympathie omringd

GSV’s kampioensreceptie, zondagavond in Concordia, werd een feestelijke ‘Instuif ’  
van en voor alles en iedereen, die de groen – witten een warm hart te draagt en dat  
blijkt vrijwel de gehele Goudse sportgemeenschap te doen.

Wethouder H. Luidens, de enige officiële vertegenwoordiger van de zijde van de  
gemeente feliciteerde heel GSV hartelijk met dit kampioenschap, ook al had hij –  
met de GSV-ers – wel een paar benauwde weekjes achter de rug. 
De heer Chr. Karelse, voorzitter van Olympia en tevens sprekend namens de  
belangengroep van de Goudse voetbalclubs, vond, dat GSV niet al te zwaar moest tillen  
aan de laatste wat minder goede wedstrijden.  
“Jullie zijn kampioen geworden door de goede prestaties over het gehele seizoen. 
Ook de eerste wedstrijden tellen mee.

Oud voorzitter en thans ere-voorzitter Jan Kapteyn kwam zijn opvolger Leen Broekhuijsen en de spelers de hand 
drukken. Dat deden ook de heren Joh. Muurling en M. Slingerland resp. als lid van de scheidsrechterscommissie en 
voorzitter van de afdeling Gouda van de KNVB.
Spelers en bestuur van het Delftse DHL. Fungeerden op dit feest min of meer als tafeldames van hun Goudse 
tegenvoeters. Als pronkstuk en geschenk hadden zij de bal medegebracht waarmede GSV het kampioenschap binnen 
haalde.
De voorzitter van GSV’s tribunefondscommissie, de heer R. Vergeer, kwam feliciteren en de opbrengst van de eerste 
etappe afdragen. Na twee maanden geld uit de zak kloppen is er fl 7.500 verzameld. Namens de “grote” bond, 
kwam de heer J. Stouthart, oud-secretaris van Gouda en thans bestuurder van het district West II, gelukwensen.
Tallozen hebben in de loop van de avond spelers, trainer en bestuur de hand gedrukt.  
Voorzitter Leen Broekhuijsen feliciteerde trainer en spelers met hun prestaties en dankte allen, die op één of andere 
wijze van hun belangstelling hadden blijk gegeven.
Op 21 juni 1913 werd GVS officieël opgericht door een fusie van de toenmalige verenigingen “DeZwaluwen” en 
“Allen Weerbaar”. De GSV-ers werden verscheidene malen kampioen van de Goudse Voetbalbond, maar werden pas 
in 1922 tot de vierde klas van de Nederlandse voetbalbond toegelaten, omdat toen eindelijk een terrein werd 
gevonden, dat aan de eisen van NVB voldeed (aan de Kanaaldijk in Moordrecht). Terreinmoeilijkheden en  
verhuizingen hebben toch zwaar hun stempel op het vooroorlogse GSV gedrukt. Enkele malen werd naar het terrein 
aan de Winterdijk teruggekeerd, maar dat was en bleef een moeras en het was een hele opluchting, toen de  
gemeentelijke sportterreinen aan de Graaf Florisweg gereed kwamen. 
Voordien was het eerste elftal in 1931 echter onverwacht gepromoveerd naar de derde klas, toen deze klas werd 
uitgebreid en het op de tweede plaats geëindigde GSV daarvoor in aanmerking kwam.  
Van 1936 tot 1941 moest het echter weer met een plaats in de derde klas genoegen nemen.

Crescendo
Na de promotie in 1941 is GSV nog slechts eenmaal gedegradeerd en wel in 1948 even na de laatste  
verhuizing naar de Bodegraafsestraatweg. Sindsdien hebben de prestaties zich in opgaande lijn 
voortbewogen.  
In het begin van dit tijdperk van vooruitgang ging dat slechts heel langzaam, want het duurde zes 
jaar (1954) eer GSV weer tot de derde klas doordrong en het heeft daarna negen jaar moeten  
wachten op het tweede klasserschap. De langzaam opgaande lijn maakt op het ogenblik een  
scherpe curve omhoog met als (voorlopig!) eindpunt de eerste klas.
Hoe het dit jaar allemaal in zijn werk is gegaan, staat nog vers in ieder Gouds (voetbal) geheugen 
gegrift. Halverwege de competitie nam GSV de kop van HOV over om deze, ondanks schorsingen en 
andere tegenvallers, niet meer af te staan.
Misschien is dit wel het meest positieve element in dit kampioenschap. De als mentaal zwak  
bekendstaande GSV-ers hebben zich dit jaar vastgebeten in die eerste plaats en geen centimeter  
terrein prijsgegeven.
Dit op zich is al een compliment waard voor de ruim 800 leden tellende vereniging, die nu zo’n 
belangrijke plaats gaat innemen, binnen het Goudse sportleven, maar ook als vertegenwoordiger 
daarvan.

GSV naar eerste klas

Concordia



GOUDA - GSV 1 - 0
zondag 22 oktober 1967

Verdiende zege in nerveus duel

Brouwer schoot Gouda  
in derby tegen GSV  
naar overwinning
Gouda – GSV 1 – 0  Natuurlijk, de GSV’ers denken, wat de derby 
Gouda betreft, nog wel even terug aan die vijfendertigste minuut.  
Toen Piet de Jong z’n aanvalspits Cees Brem die fraaie kans bood, 
Cees de bal over de lat lepelde en met twee handen naar zijn hoofd 
greep. Gemist was die kans op de gelijkmaker. Maar de GSV’ Iers zullen 
daarnaast ook sportief toegeven, dat Gouda zijn zege in de derby aan 
de Nieuwe Vaart volkomen verdiende. Gouda had zichzelf in dit  
nerveuze duel iets beter onder controle. Dat bleek een factor, die 
zwaar woog. De passes van Gouda waren daardoor net iets beter op 
maat gesneden.  
Het betekende dat GSV’s goalie Everling de voorhoede van het Gouda - 
team, waarin Arie van Schaik als aanvalspits Vermeulen verving, al vrij 
snel in zijn buurt zag.

Na 9 minuten
Gerard de Jong mocht dan in het centrum van GSV’s defensie een rustige en 
voortreffelijke rol spelen, hij kon de rust niet direct op zijn maats overbrengen.  

Het beslissende doelpunt in de Goudse derby. Doelman Everling van GSV moet capituleren voor het schot van Gouda’s 
linkerspits Hans Brouwer.

Hans Brouwer



En daarna kon Gouda’s Wim Botterop na negen minuten langs de even  
mistastende De Boom glippen en een voorzet op maat aan de snel meegetrokken 
Hans Brouwer afleveren.  
Hans kreeg er de kans mee om doelman Everling op de korrel te nemen en liet 
zich die niet graag ontgaan. Zijn niet te stuiten schot maakte Gouda’s aanhang in 
de volgende seconde tot een dansende menigte. Op 1 – 0 stond de stand.
“Hebben is hebben”, moeten de Gouda – elf op dat moment gedacht hebben, en 
“krijgen is de kunst”moet daar logisch op zijn gevolgd. Want dat doelpunt woog 
zwaar. Het oefende een stevige druk uit op de toch al gespannen zenuwen van de 
GSV ‘ers. Het bracht nog meer rust in het spel van de Gouda – ploeg.

Geen vaart 
GSV bleek daarna wel heel ijverig en vaak zo vasthoudend als een terriër. Maar bij 
GSV kwamen de aanvalsplannen toch niet uit de verf. De greep op het middenveld 
kwam er niet uit. Verschuur en Noorlander dribbelden wel, maar vaak te  
langdurig. Vaart konden de GSV ‘ ers niet in hun spel krijgen. En dat betekende, 
dat GSV ’s aanvallers zich maar heel zelden aan de straffe dekking van de  
Gouda – verdedigers konden onttrekken.
Voor GSV lagen de kansen er alleen in die genoemde vijfendertigste minuut, toen 
Brem miste en later in de tweede helft, toen enkele Gouda - verdedigers even iets 
te zelfbewust gingen optreden. Maar GSV heeft daarvan geen gebruik kunnen 
maken.

Geen speelruimte
Een enkel botsinkje uit wat onbesuisdheid gaf de scheidsrechter reden om de 
touwtjes ook in de tweede helft bijzonder strak te houden. Veel spelruimte werd 
de beide ploegen niet gelaten. En een fraaie wedstrijd is deze derby dan ook niet 
geworden.
Onder die omstandigheden hield Gouda met zijn grotere routine, zijn betere 
technische vaardigheid en zijn rustiger kijk op de gang van zaken, het overwicht 
vast. Het had de kijkers bepaald niet verbaasd als Gouda in de tweede helft zijn 
voorsprong iets had vergroot. Maar tot opluchting van de GSV – aanhang kon 
Arie van Schaik zijn hoofd tot tweemaal toe net niet krachtig genoeg tegen de bal 
drukken. Bovendien werd in Gouda ’s voorhoede in de tweede helft  
Van Veenendaal, die de indruk wekte iets van de oude vorm terug te hebben 
gevonden, enkele malen over het hoofd gezien.

Stuitende bal
De sensatie in de tweede helft werd daardoor beperkt tot een tijdelijke  
onderbreking van de wedstrijd dankzij kramp in de beenspieren van de scheids-
rechter en het schot van Brouwer in de vijfentwintigste minuut. Hans had duidelijk 
plannen om een goede Gouda - aanval  met een treffer af te ronden.
Maar ditmaal stuitte de bal op een wat wonderlijke manier in het veld terug.  
De mening van enkele toeschouwers opgesteld in de buurt van de Kooi, dat 
Everling de bal achter de lijn weghaalde, deed weinig ter zake zolang de arbiter 
geen doelpunt constateerde. En dat was er inderdaad moeilijk in te zien.
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Warming-up van veteranen en De Pionier

Wat bestuurders en spelers dachten over uitslag van
Gouda – GSV

De sensatiezoekers onder de 4.500 toeschouwers bij de eerste Goudse voetbalderby in de eerste klas sedert vele 
jaren, zijn zondag aan de Nieuwe Vaart niet aan hun trekken gekomen. Hoewel de conversatie in het veld tussen de 
spelers onderling niet altijd even vriendelijk was, bleven incidenten gelukkig uit. Er was sfeer op het gezellig - volle 
Goudse veld, vooral in het begin, toen het publiek al was opgewarmd door een prachtige demonstratie van de 
veteranen – door Gouda met 2 – 1 gewonnen – en door een zeker even goed optreden van harmonie “De Pionier”, 
die ook in de pauze van de derby de toeschouwers bezig hield en met een dankbaar applaus werd beloond.

Geslaagd 
Geen incidenten en dus tevreden gezichten bij de bestuurders van beide verenigingen, die na afloop van de strijd in 
de bestuurskamer van Gouda nog gezellig wat nakeuvelden over deze geslaagde sportdag. Algemeen was men het er 
over eens, dat Gouda verdiend gewonnen had en dat GSV verdienstelijk partij had gegeven, maar vooral in mentaal 
opzicht het één en ander was tekort geschoten tegen dit meer geroutineerde Gouda
“Ik dacht, als ik er nou twee doorlaat, dan laten ze het eerste wel winnen”, grapte vice-voorzitter Brem, die het GSV 
– doel verdedigde in de veteranenwedstrijd. Door twee schoonheidsfoutjes van hem in de laatste vijf minuten, kon 
Gouda door Kees Ottevanger en Dries Hommels nog net de overwinning grijpen.
De bestuursleden van Gouda kwamen nog even terug op het schot van Hans Brouwer – de beste man van het veld 
– tegen de onderkant van de lat, identiek aan de situatie in de finale van het wereldkampioenschap. De meesten 
waren van oordeel, dat de bal achter de doellijn op de grond kwam.

Kritiek
Er was zowel in de bestuurskamer als in beide kleedkamers nogal wat kritiek op de Amsterdamse scheidsrechter  
J.F. Beck. Zo op het eerste gezicht (van de objectieve toeschouwers) had hij de zaak goed in de hand. Maar of de 
hoofdstedelijke arbiter, die op de nominatie staat voor betaald voetbal van de twee rapporteurs van de scheidsrech-
terscommissie West I ook een goed rapport zal krijgen, valt te betwijfelen. In het begin was iedereen het met hem 
eens, toen hij de touwtjes strak in de hand hield, maar toen hij deze wijze van fluiten in de tweede helft consequent 
doorvoerde en de voordeelregel geen enkele maal toepaste, floot hij de wedstrijd dood.

Kleedkamers
In de kleedkamers was het rustig. In de “GSV – damp”werd meer nagemopperd dan bij Gouda. De spelers zelf 
waren van mening, dat er niet al te best was gespeeld. En inderdaad, slechts enkele spelers kwamen boven de 
middelmaat uit: zoals gezegd “terrier” Brouwer bij Gouda, die Van Veenendaal en – of  Van Schaik leuke aanvallen 
opbouwde. De opbouw was toch het grote verschil tussen de ploegen. De kleine middenspelers van GSV Noorlander 
en Verschuur vervielen voortdurend in de fout, de bal teveel te willen brengen, waar door de (soms te) robuuste 
verdediging van Gouda alle tijd kreeg om in te grijpen en de sterk tegenvallende Cees Brem geen enkele fatsoenlijke 
pass kreeg. De verdediging en rustige Vergunst aan het hoofd, is op het ogenblik het beste deel van de ploeg.
De toeschouwers, onder wie loco-burgemeester Mr. J.W. Blankert, wethouder van sportzaken H. Luidens en de heer 
M. Slingerland, voorzitter van de KNVB, hebben zich vooral in de tweede helft kostelijk kunnen amuseren met enkele 
voorvallen. O.a. kwam een kat optreden, die ten enenmale weigerde het veld te verlaten.
.

Stille trom
“De Pionier”, die vergunning had om van het repetitielokaal aan de Groeneweg  
musicerende naar het Gouda – veld te gaan, was door het succes aan de Nieuwe Vaart zo 
opgetogen, dat besloten werd ook op de terugweg een muzikale mars te maken.  
Op de Hoogstraat echter (het liep tegen kerktijd) greep de politie in en moesten de leden 
van de harmonie met stille trom het laatste stuk afleggen. Voor “De Pionier” dus een 
anticlimax na het succes op het Gouda – terrein.



Kampioen 2de klas 

Zondag 23 april 1967 GSV kampioen 2de klas en promotie naar de 1ste klas. 

 

DHL maakte het GSV niet makkelijk in Delft. 

 

 

 

 

 

 

Bij GSV en dan VERHALEN  



Puck Noorlander over zijn voetbal historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer zelf op deze pagina  

http://dossiers.goudanet.nl/dossiers.php?toon=1&dossier_id=30&cat_id=3&subcat_id=11#start_reactieformulier


 19-06-09 | andre vandam 

Bovenste foto met onderschrift ontbreekt een naam, onderste rij zittend achter laatst 

zittende speler met donker shirt: Cor van Dam(grens)  

met vriendelijke groet  

 


