
Hans de Koning tegenstander van Sir Stanley Matthews 

Olympiaan Hans de Koning prof bij Sparta 

 

5 januari 1958 Sparta - NOAD 8-1  

Heeft 'n KONING ooit zo onder de modder gezeten? Maar Sparta's linkshalf kan desondanks 

glimlachen wan de 8-1 overwinning is binnen. 

 

Het Sparta-elftal behaalde juni 1957 tegen Limburgia (1-0 winst) de titel in de hoofdklasse 

A 



 

Staand v.l.n.r.: Aad Verhoeven (gebl.), Visser, Verbeek, keeper Van Dijk, Hans de Koning, 

Terlouw, Schop en trainer Neville. 

Geknield v.l.n.r.: van Ede, Van der Gijp, Daniels, Benningshof en Van der Waal. 

 

Augustus 1957 speelde Sparta met Hans de Koning tegen Blackpool FC en verloor met 3-2. 

 

 

Hans de Koning kwam menigmaal zijn clubgenoot Schop te hulp als het erom ging 

Matthews te stuiten. 

De oude tovenaar nam het, zoals van zijn gezicht te lezen is, zelf ook nogal gemoedelijk op. 

bron: archief Cees de Graaf 



 

12 november 1958 

 

 

Nederland - Zuid-Afrika 9-3 

Hans de Koning was een van de spelers, Abe Lenstra leefde zich uit. 

bron: Digitaal Archief Leeuwarder Courant 

 

realisatie: Cees Vermeulen 

 

 

boven: Hans de Koning na een  

partijtje zaalvoetbal in voorbereiding  

op de derby  

Sparta - Feijenoord (1 december 1956) 0-4. 

Cor van der Gijp scoorde 4 maal voor Feijenoord. 

 



Hans de Koning met op de achtergrond Rinus Terlouw. 

 

 

 

 

Sir Stanley Matthews (Stoke-on-Trent, 1 februari 1915 - Newcastle-under-Lyme, 23 

februari 2000) was een Engels voetballer, die door velen beschouwd wordt als één van de 

beste spelers die dat land ooit heeft voortgebracht, en die een uitzonderlijk lange 

voetbalcarrière had. 



 

Hij maakte zijn profdebuut in 1932 bij Stoke City FC. Reeds als jonge speler speelde hij als 

rechtsbuiten en blonk hij uit door zijn dribbelkunst. Twee jaar later speelde hij zijn eerste 

interland voor Engeland, een 4-0 overwinning op Wales. Zijn grootste succes voor de oorlog 

was een wedstrijd tegen Tsjechoslowakije in 1937. Engeland kwam met 10 man te spelen 

(wissels waren nog niet toegestaan), maar Matthews besliste de match met een hattrick. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij in de Royal Air Force. Na de bevrijding vertrok 

Matthews naar de club waar hij zijn grootste succes zou beleven, Blackpool FC. 

Met die club haalde hij drie maal de FA Cup-finale. In 1948 en 1951 werd verloren, maar in 

1953 werd eindelijk, tegen Bolton Wanderers, gewonnen. Deze wedstrijd wordt in Engeland 

de "Matthews Final" genoemd, alhoewel zijn teamgenoot Stan Mortenson drie keer scoorde. 

 Reacties 15-05-12 | peter de roo 

Welke clubs uit Gouda en omgeving heeft Wim van der Gijp getraind? Ben op zoek 

naar jaartallen en seizoenen.  

 07-04-12 | wj 

Hans de Koning was mijn beste vriend in de jaren 1954-1955.Hij was mijn slapie in 

mill. dienst in Roosendaal, maar na die tijd heb ik nooit nog iets van hem gehoord. 

weet niet of hij nog leeft ,misschien kunnen jullie mij verder helpen. 

Bij voorbaat mijn Dank. 

 

W. Nabben Over de beek 23 

Tienray  

 


