
12 jaar zonder onderbreking speelde Hans in de eerste klas (hoofdklasse) K.N.V.B. met zijn club Gouda. 

Hans Brouwer:
1965-1977 vaste waarde v. & a.v. Gouda

Straatvoetbal
Wonende in de Gansstraat (jaren vijftig), vlakbij het grasveld op het Vogelplein werden de 
eerste schoenen en ballen versleten.
De jassen waren ook hier de doelpalen en de lat werd ook hier onzichtbaar vastgesteld.  
De samenstelling van de teams gebeurde doormiddel van poten. 
De beste werden het eerst gekozen waarna de (mindere) kameraden overbleven.  
En natuurlijk was de derde hoekschop een strafschop.
De gebroeders Jansen, Teus Berkouwer, Jan Radix en Ed de Lange en nog vele anderen 
hebben uren dagen op deze grasmat aan het Vogelplein aan hun techniek geschaafd.
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Spelmoment 
Gouda - Xerxes

Hans Brouwer 
en zijn prachtige 

plakboeken:
ik ben een bewaarder



Verhuizing
In 1956 verhuisde  
Hans naar de Louise de  
Colignystraat ook daar 
werd natuurlijk weer 
gevoetbald en nu langs 
het veld aan de  
Thorbeckelaan.
Vele matches zijn hier 
gespeeld tegen team’s uit 
de buurt.  
Vooral tegen de P.C. 
Bothstraat een gewilde 
tegenstander.
Ad Versluis, Jan de Jong,  
de gebr. v.d. Berg, Slobbe 
en Arnold Kruisheer 
knalden hier gezamenlijk 
tegen dat leren (drietje 
met veter).

Eerste club
Gouda, op 9 jarige leeftijd was het jeugdbestuurslid v.d. Broek die ervoor zorgde 
dat Hans zijn eerste Gouda-shirt kon aantrekken.
Voor die tijd een uitzondering want de leeftijd was 10, om bij een echte club te 
mogen voetballen.
C, B en A dus de gehele jeugdopleiding heeft Hans alle selecties doorlopen.  
Zijn jeugdtrainer was Henk Klip een man met een enorme gedrevenheid, deze 
gedrevenheid is later zeker bij Hans terug te vinden.  
Vechtlust en spelinzicht waren Hans niet vreemd.

Senioren
1965 was het jaar dat Hans in Gouda 1 verscheen en zijn plek in de basis een 
vaste waarde werd. 12 jaar achtereen tot 1977 kwam hier geen verandering in.
Ook hier werd natuurlijk gevoetbald onder de leiding van diverse trainers.  
Met respect praat Hans nog steeds over Jan Kuyterink een kundige trainer die 
Gouda duidelijk naar een hoger niveau tilde.
Ook kwam natuurlijk Gijs Doolaard naar voren dit was natuurlijk een heel andere 
trainer. Zijn sterkste punt was het vormen van een team-eenheid, dus een sfeer 
trainer.
Met Gijs kon je lachen en was niets te gek. De hoed van Gijs werd menigmaal 
gevuld met allerlei zaken zoals b.v. oliebollen met de Kerst enz.
Op het oude Jodan Boys veld aan de Vaart (zwembad) werd getraind, ook hier 
was Gijs vaak het doelwit van een aanslag. Zijn blitsende trainingspakken waren 
dan complete dweilen.
Maar ook met Gijs Doolaard is Gouda in die jaren niet gedegradeerd uit de 
eerste klasse. Dus er zijn vele wegen naar Rome.

Jan Kuyterink 



Mooiste wedstrijd
Dit was voor mij wel op 20 november 1966 Gouda – E.B.O.H. 2-1.
Als dienstplichtig soldaat was ik gelegerd in Ossendrecht. We waren aan het marcheren en 
plotseling stond mijn schoonvader Cor Verboom voor mijn neus.
Hans kom mee je moet vanmiddag voetballen, ik heb het kunnen regelen dat ik je naar 
Gouda rijdt en na de wedstrijd weer direct terugbrengt.
Dus wij als een speer naar Gouda bij aankomst aankleden en de wedstrijd in.  
We wonnen met 2-1 van het Dordse E.B.O.H. en ik maakte de beide doelpunten.
Na de wedstrijd was het de heer Klerks die mij weer direct naar Ossendrecht (reed) vloog, 
de teller stond regelmatig boven de 200 km per uur, deze tocht zal ik van mijn leven nooit 
meer vergeten.
Wat waren dat toch geweldige Gouda-mensen Verboom en Klerks die veel hebben  
betekend voor de verschillende Gouda-selecties.

Ook waren voor mij de uitnodigingen voor selectie wedstrijden voor het Nederlands 
amateurelftal een hoogte punt in mijn voetbal verleden.

Na deze periode
Een jaartje Bodegraven tussendoor het zaalvoetbal bij Eweno (de stroopwafelploeg) het 
trainerschap bij C.V.C. Reeuwijk en weer terug naar Gouda.
Het werd nu echter zaterdagvoetbal, zaterdag-3 een team van afbouwende spelers die nog 
graag een balletje trapten. Jan van Veenendaal, Rob Hense, Leo Koot, Henny Tok en nog 
vele andere waren zijn teamgenoten.

Elfstedentocht 1986 en 1997
In 1986 en 1997 schaatste Hans deze prachtige oer-Hollandse schaatstocht door het  
Friese land.

NU
Ook nu nog volgt Hans het voetballen via de TV.
De Goudse ploegen is hij wel wat uit het oog verloren, een potje biljarten (competitie) in 
de Gouda-kantine, een rondje golven en wat trimmen door de Goudse polders maken van 
Hans nog steeds een actief SPORTMAN.
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