
In achterstand vond Gouda de inspiratie

GOUDA-ONA 2-1.   Het gebeurde acht minuten voor het 
einde van de eerste helft. Een dieptepass van Goudase 
linksbuiten Hoogendoorn sijpelde tussen tal van benen 
naar middenvoor Thijs Verkaik binnen ONA’s strafschop- 
gebied een ogenblik volkomen vrij gelaten. Een snelle 
draai, een schot, een kansloze buiteling van doelman  
Evengroen volgde – sneller dan iemand u het ooit kan  
vertellen. En de Goudse aanhang veerde op.  
Een 0-1 achterstand uit een door Henk Lingen genomen 
strafschop geboren, was omgezet in een 2-1 voorsprong. 
Met twee treffers van Verkaik, die als aanvalsleider  
debuteerde, had Gouda de leiding genomen, een leiding, 
die het niet meer afstond.

Grote derby
Gouda heeft de grote derby – boeiend van begin tot eind – 
gewonnen deze keer. Het greep de winst met moeite.  
Maar het greep dan toch wel met zoveel kracht, dat vijfduizend 
hoofden telde, met de uitslag volkomen vrede kunnen hebben.  
In het Goudateam liep alles nog niet op rolletjes, maar het leek 
in deze eerste wedstrijd van het competitieprogramma toch 
iets beter warm gedraaid dan ONA, De conditie van het 
ONA-elftal mocht een pluspunt zijn waar het begrip voor 
elkaars daden nog te vaak ontbrak, kon deze factor niet tot een 
scherp wapen worden geslepen.

Arie v.d. Berg
ONA’s aanval heeft in deze wedstrijd geen flinke vuist kunnen 
maken. De daden van Arie v.d. Berg – als rechtsbuiten gestart, 
maar later toch weer naar de midden voorplaats verhuisd – 
vroegen wel aandacht van de Goudse defensie. En het feit, dat 
linksbuiten Christ beduidend sneller sprinte dan Gouda-back 
De Vries vormde eveneens een probleem. Als geheel  
scharnierde de ONA-linie echter nog niet zoals men het graag 
zou zien. Het feit dat rechtsbinnen Kees v.d. Berg praktisch 
voortdurend achter in plaats van in die voorhoede werkte deed 
er ook geen goed aan. 

Gouda had van het begin af aan eigenlijk de vinger steviger in 
de pap. Het kwam al in de eerste minuten bij enkele kansen, 
omdat Hofman en Henk Lingen in ONA’s linkerverdedigings-
blok enkele gaatjes lieten vallen. Maar doelman Evengroen kon 
de gevallen steken toen nog oprapen.

Het gevaar voor de ONA-elf kwam pas toen ze min of meer 
verrassend een voorsprong hadden gegrepen. Een ren van 
linksbuiten Christ was na een kwartiertje door De Vries 
onderbroken op een manier, die bij de scheidsrechter geen 
goedkeuring kon verwerven. Waar Christ zich op dat ogenblik 
binnen het strafschopgebied bevond  kwam de bal op de  
elfmeterstip. Henk Lingen schoot onberispelijk langs doeman 
Klerks (0-1) 
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Goudse derby boeide van begin tot eind

Snel gewijzigd
Met de achterstand in de vingers word Gouda eerst helemaal 
wakker. Het vocht zich nog steviger naar een offensief.  
Het kwam bij een gelijkmaker na een half uur. Luxen knalde 
loeihard op de paal en Verkaik schoof de terugspringende bal 
beheerst in de touwen (1-1). Het zag z’n inspanning beloond 
met een tweede treffer van Verkaik (2-1), waarover u al het 
een en ander weet.

Natuurlijk, ONA heeft in de tweede helft met ijver naar 
tegenwicht gezocht. Maar waar Neven in Gouda’s halflinie 
toen naar oude vorm groeide, werd de Goudse defensie een 
nog moeilijker te overmeesteren bolwerk. Slechts Christ kreeg 
de kans om van een klein onoplettendheidje te profiteren. 
Maar hij was op dat moment niet resoluut genoeg.  
Gouda bleef de strijd over ’t algemeen beheersen.
En als Evengroen in de slotfase niet zulk voortreffelijk werk 
had gedaan, dan was de Gouda voorhoede – waarin de 
rechtervleugel De Jong – Willemse nog soepelheid moet 
vinden – met een grotere beloning van het veld gegaan.  
Maar ONA’s goalie hield met daden, waar het applaus nu voor 
opklonk, de nederlaag van z’n ploeg zo klein mogelijk.


