
WILD VOETBAL 

Het tourelftal bestond uit een groep bekende voetballers van alle verenigingen (Wild voetbal) 

die rond Gouda volop wedstrijden speelden op uitnodiging. Een z.g. Gouds elftal werd echter 

niet door de bond geaccepteerd. Er zijn ook deelnemers geschorst. 

 

Hans Sanders stuurde een mooi verhaal van Jan Kruitbosch (zie foto) 

 

Gouds Tourelftal (jaren vijftig) 
 U moet wel begrijpen dat dit zich vijftig jaar geleden heeft afgespeeld, in de tijd dat de 

politie nog op een varken reed met pijl en boog en de besturen, vooral die van de sv Gouda, 

waren nog strenger waren dan de selectie bij de Hemelpoort. Cor Metselaar (inmiddels 

overleden) en Frans Eikenboom, beiden van ONA, waren in hun vrijgezellentijd (die heel lang 

duurde!) twee vrienden die in het weekeinde alle cafés afliepen en ook in de omliggende 

dorpen grote bekendheid genoten. Frans was een talentvolle voetballer en hij speelde al op 

jonge leeftijd in ONA 1, maar gaf alleen de bal af in uiterste noodzaak. Cor speelde in het 

laagste van het laagste en was dan nog de slechtste, maar hij was in alle kroegen met stip de 

gezelligste. Zij hadden het plan bedacht om na afloop van de competitie ieder jaar een of twee 

wedstrijden te spelen met een Gouds Tourelftal, wat al heel snel het Gouds elftal werd 

genoemd. Om geen gedonder te krijgen speelde dit elftal altijd in de omliggende dorpen, zoals 

Waddinxveen, Stolwijk, Ammerstol, Groot Ammers, etc. De shirts, broekjes en kousen pikte 

Cor bij ONA. Zo speelde ik ook eens in een ONA-shirt! Want u begrijpt het al, ik en mijn 

broer waren ook geroepen hieraan mee te doen. De spelers waren namelijk door Cor en Frans 

met zorg gekozen, want ze moesten ook de nacht met gemak door kunnen feesten. Dat moest 

ook wel, want bijna niemand in die tijd had een eigen auto, dus huurde Cor een busje met 

chauffeur en die bleef wachten tot Cor en Frans eindelijk straal bezopen waren en ik verzeker 

u, dat duurde verschrikkelijk lang! 

Versterkt Groot Ammers tegen Gouds elftal Bij de bestuurders van de Goudse voetbalclubs 

gingen inmiddels wel geruchten dat er wild gespeeld werd, maar die geruchten werden steeds 

in de kiem gesmoord. Totdat Cor een afspraak maakte in Groot Ammers. Er was daar een 

groot feest georganiseerd en dat werd onder andere opgeluisterd door een voetbalwedstrijd. 

Daar werd met veel tam tam het Goudse elftal aangekondigd met daarin toen bekende spelers 

als Frans Eikenboom (Cor mocht niet meedoen, hij was te slecht en daarom leider), Adri en 

Arie Evengroen, Arie van de Berg (de Bergambachtenaar), Fred de Gruijl, Ted Langerak, 

Frans van der Klink (Stolwijk) en natuurlijk nog meer spelers van andere Goudse clubs en 

niet te vergeten M. en J. Kruitbosch. Ook in Schoonhoven hingen er aanplakbiljetten met 

"Versterkt Groot Ammers tegen het Goudse elftal". U begrijpt dat de Goudse pers uitgebreid 

aanwezig was! Ons busje werd bij de Schoonhovense veerpont neergezet, want Cor had 

afgesproken dat we met een versierde sloep werden afgehaald. Heen ging dat prima, terug 

stond de lange Arie Evengroen met zijn nieuwe pak tot zijn knieën in het water. Die komt dus 

zeker niet meer door de Hemelpoort! 

 

Bron: Officieel Orgaan Gouda (voetbal) nr. 3 2008.  

(met medewerking van Hans Sanders). 



 

 


