
In herinnering: Henk Walthie 

 

Op 18 april 2008 is Henk Walthie overleden. Het overlijden van Henk Walthie was voor Hans 

Sanders de aanleiding in oude clubbladen naar hem op zoek te gaan en er gebeurtenissen uit te 

lichten die zijn voetbalcarrière markeerden. 

Henk was niet zomaar een lid, maar een bijzonder lid. Hij was dat namelijk al 79 jaar en 

daarnaast speelde hij achttien jaar in het eerste team. Tot zijn dood bleef hij, woonachtig in 

Schoonhoven, interesse houden in de enige voetbalclub in zijn leven, Gouda. 

 



Henk Walthie 
 
Het overlijden van Henk Walthie op 18 april 2008, is de aanleiding in oude clubbladen 
naar hem op zoek te gaan en er gebeurtenissen uit te lichten die zijn voetbalcarrière 
markeerden. Henk was niet zomaar een lid, maar een bijzonder lid. Hij was dat namelijk 
al 79 jaar en daarnaast speelde hij achttien jaar in het eerste team. Tot zijn dood bleef 
hij, woonachtig in Schoonhoven, interesse houden in de enige voetbalclub in zijn leven, 
Gouda. Henk was ook bekend om de zo zelfgenoemde “paardentruc”, die ik hem één 
keer heb zien doen in een jubileumwedstrijdje. Er heerste toen een soort spanning bij de 
toeschouwers; zal hij het doen? En jawel, tot groot enthousiasme van het publiek en 
medespelers gooide hij hem er nog éénmaal uit. Ik vond het ondanks de wat stramme 
uitvoering, mooi, maar snapte er ook niks van. Wim Hommels heeft de paardentruc voor 
de liefhebbers in het vorige clubblad echter al haarfijn uitgelegd. 
 
Debuut in 1941 
Henk maakte zijn debuut in het eerste in 1941 op achttienjarige leeftijd, aan het begin 
van Wereld Oorlog II. Vanaf 1942 zijn er op last van de Duitse bezetter geen clubbladen 
meer verschenen. Gelukkig vond ik zijn naam al terug in het Officieel Orgaan van mei 
1941, hetgeen de start van zijn carrière in het eerste markeert. Gouda speelde op dat 
moment in de tweede klasse B en had het moeilijk. “De wedstrijd in Culemborg tegen 
Vriendenschaar was ongetwijfeld de beste van de drie die deze maand werden gespeeld. 
Hier toonden onze jongens den geheelen wedstrijd een vlot en bovendien zeer 
enthousiast spel. In de verdediging werd geen enkel risico genomen en hoewel wij voor 
de rust uit een vrije schop een achterstand kregen, bleek dit geen beletsel om door goed 
en bovendien tactisch spel na de rust steeds terug te komen, waarna Walthie tenslotte 
voor de gelijkmaker zorgde. Ja met eenig geluk had het nog een overwinning kunnen 
worden, als de lat niet het vliegend schot van Multum had gekeerd. Hier werd een puntje 
behaald dat wel eens beslissend voor het verdere verloop van de competitie kan zijn.” 
Gouda handhaafde zich inderdaad met 1 puntje voorsprong. In dit clubblad vond ik ook 
een uitgescheurd stuk krant gestopt met erop mededelingen van de Nederlandsche 
Voetbal-Bond Afdeeling Gouda aan de ene kant en aan de andere kant artikelen met als 
kop “Duitschland strijdt voor Europa, Sovjets in Oekraïne verder achtervolgd. Moskou 
wederom gebombardeerd” en een “Italiaans Legerbericht: Activiteiten van de 
Luchtmacht. Aanvallen op Tobroek, Sidi El Barani en Mersa Matroeh”. Het waren donkere 
en zware tijden met zo te lezen weinig persvrijheid. Het wekt geen verbazing dat de 
Voetbal-Bond in haar mededelingen meldt dat “Diverse vereenigingen tot heden in 
gebreke zijn gebleven hun opgave in te zenden met hoeveel elftallen zij aan de 
competitie wenschen deel te nemen.” De beschikbaarheid van spelers was in die tijd nu 
eenmaal erg onzeker. Ook Henk heeft als jongeling noodgedwongen enige jaren in 
Duitsland verbleven en dus niet kunnen voetballen, terwijl de competitie van 1944-1945 
helemaal niet verspeeld is. 
 
De eerste klas jaren na invoering betaald voetbal 
Na de oorlog werd het voetballeven weer opgepikt en Gouda handhaaft zich in de tweede 
klasse op 1 jaar na, waarin een degradatie onmiddellijk werd goed gemaakt. Toen 
kwamen de jaren des onderscheids: wel of niet betaald voetballen. Gouda zei 
aanvankelijk ja, werd ook officieel door de KNVB toegelaten, maar zag er uiteindelijk 
vanaf. Dat zorgde voor veel reuring in de vereniging en dat kostte leden en spelers, ook 
aan het betaalde voetbal. Omdat Gouda op de vierde plaats in de tweede klas was 
geëindigd, mocht het aantreden in de nieuw gevormde amateur eerste klas, waarvan er 
landelijk drie waren. Met jonge eigen spelers, enkele voetballers uit de streek en wat 
gelouterde routiniers zoals Henk Walthie (32), moest Gouda het zien te redden. 
Aanvankelijk verliep het seizoen rampzalig. Halverwege stond het team na 11 
wedstrijden dik onderaan met drie punten en moest het er negen goed maken op West 
Frisia en vier op De Spartaan die uiteindelijk degradeerden. En dat in de tijd van twee 
punten per overwinning. Ook vertrok op eigen verzoek halverwege dat seizoen langjarige 
trainer Daaf Westhoven die als hulptrainer aan de slag kon bij profclub ADO. Hij werd 



vervangen door oud speler Cees Ottenvanger. Er meldden zich ook nog enige nieuwe 
spelers in de winter. Zo kon het gebeuren dat Gouda zich in de laatste wedstrijd, uit bij 
CVV dat zelf nog kampioenskansen had en de week ervoor Gouda thuis met 4-1verslagen 
had, toch nog veilig speelde. Gouda haalde uiteindelijk 19 punten, 1 punt boven de 
streep. 
 
Het eerste afdelings- en landskampioenschap 
Gouda werd daarna een stabiele eerste klasser. Toen kwam het seizoen 1958 – 1959, 
waarin Gouda voor het eerst afdelingskampioen en landskampioen werd. Eindredacteur 
Van Tilburg schreef na dit seizoen een stuk in het Officieel Orgaan onder de kop 
“Hartelijk dank, Henk Walthie” Na een lovende inleiding aan de 38 jarige veteraan, 
vervolgt de schrijver met “Henk’s gedachten zullen dan ongetwijfeld teruggaan naar 
1942, het jaar waarin hij zich een vaste plaats in Gouda’s hoogste team veroverde. 
Nagenoeg onafgebroken heeft Henk daarna in het eerste gespeeld, de laatste 
oorlogsjaren uiteraard uitgesloten. Hij heeft zelfs deelgenomen aan de 
gedecentraliseerde training op het Haagse VUC-terrein. Karel Lotsy nam toen de mental 
training voor zijn rekening. In 1956 bestond Gouda 50 jaar. Henk Walthie werd toen 
gehuldigd omdat hij 250 wedstrijden in het eerste elftal had gespeeld. Bij dat gouden 
jubileum zei Henk, “het is nu welletjes, ik stop er mee hoor.” Maar het eerste kwam in 
degradatiegevaar en alras werd er op Henk een beroep gedaan om mede te helpen het 
Gouda-schip te redden. Henk stemde toe en Gouda bleef behouden. Aan het begin van 
dit seizoen kwam men alras tot de conclusie dat er echt nog geen opvolger voor Walthie 
te vinden was om de rechtsbuitenplaats over te nemen, niemand zou hem kunnen 
verbeteren. “Gooi nooit oude schoenen weg voor je nieuwe hebt” zei trainer Heijster” (…) 
En zo bleef Henk nog een laatste seizoen.  
 
Voetbalfinale bij het Zilveren Molen toernooi 
Na het afdelingskampioenschap behaald te hebben en vervolgens het 
landskampioenschap (2 doelpunten uit 4 wedstrijden van Henk in de kampioenspoule) 
was er op het feest na de kampioensreceptie, gehouden in De Beursklok, ook even 
gelegenheid Henk Walthie in het zonnetje te zetten. “Het is ons allen nu van lieverlede 
wel bekend, dat Henk het kampioenschap beschouwt als het sluitstuk van zijn 
voetballoopbaan. Een mooier cadeau, heeft hij reeds vele malen gezegd, kan men mij 
niet geven. Toch meenden de jongens, trainer, elftalcommissie en bestuur hem 
persoonlijk een geschenk ten afscheid te moeten geven. Een electrisch scheerapparaat 
kwam er uit de bus. Henk was er echt van onder de indruk en hij dankte allen, mede 
namens zijn vrouw, die bloemen kreeg, met een brok in de keel.”  
 
Het definitieve afscheid was de finalewedstrijd van het zilveren Molentoernooi van LFC in 
Leiden. Gouda had het toernooi het jaar ervoor gewonnen en stond nu weer, na een 
overwinning in de demi-finale op profclub SHS, in de finale tegen een sterk Feijenoord 
team. “Leiden kreeg op 17 augustus (1959) niet alleen een ware invasie van Gouda-
supporters te verwerken, die niet alleen gekomen waren om hun favorieten tegen die 
sterke Feijenoord-combinatie aan het werk te zien, maar bovenal om het afscheid mede 
te maken van Henk Walthie als eerste elftal speler. Het is een groots afscheid geworden, 
ondanks de kleine 2-1 nederlaag waardoor Gouda de fraaie zilveren molen van LFC net 
ontging. Henk liet zich nog eens van zijn beste zijde zien en het was alleen maar jammer 
dat hij er niet in slagen kon zelf een goaltje te scoren. Het enige Goudse doelpunt kwam 
echter door zijn volledige medewerking tot stand en dat zal hem ongetwijfeld ook wel de 
nodige vreugde hebben geschonken. Voor aanvang van het pittige en boeiende duel vond 
op het middenterrein een kleine bijeenkomst plaats, waarbij alles uiteraard draaide om 
de 38 jarige “good old” Henk Walthie. Voorzitter J. van Tilburg was de eerste die Henk 
toesprak. Hij noemt Henk een bijzonder prettige knaap in de vereniging, die voor Gouda 
van grote betekenis is geweest, zowel in sportief als mentaal opzicht. Ook noemde hij 
hem een waar voorbeeld voor de jongeren. Mevrouw Walthie werd ook in de hulde 
betrokken; voor haar waren er bloemen, terwijl Henk zelf een ingelijste foto van Gouda’s 
kampioenselftal kreeg. Namens Feijenoord overhandigde Hans van der Hoek het 



gedenkboek 1958 “Vijftig jaar Feijenoord”. Toen sprak LFC’s voorzitter F. van Waveren. 
Hij noemde mensen zoals Walthie steunpilaren in de vereniging, mensen waarop men 
altijd kan bouwen. Hij overhandigde een aquarel. Toen was de kleine ceremonie 
afgelopen en kon arbiter Schalks de wedstrijd laten beginnen. Het begon niet best voor 
Gouda, want in de eerste de beste minuut greep Vreeswijk mis en kon Van der Heijden 
de bal in het lege doel plaatsen (0-1). Gouda liet zich echter niet ontmoedigen en trok 
zich niets aan van de reputatie van de Feijenoord-cracks Hans van der Hoek, Aad Bak, 
Pauke Meijers en Rini van Woerden, om er zomaar enkele te noemen. De roodwitten 
kregen enkele kansjes, maar de goed keepende Kutterink had er goed het oog in. Toch 
kwam de gelijkmaker, want uit een fraaie corner van Walthie kopte Luxen even fraai 
in.(…)”.  
 
Na zijn voetbal loopbaan werd Henk nog enige tijd trainer, o.a. van Stolwijk. Hij bleef 
immer lid en hield contact. Door een afnemende gezondheid en afasie was Henk aan het 
eind van zijn leven niet meer mobiel en ging communiceren moeizaam. Tijdens de reünie 
ter gelegenheid van ons 100 jarig bestaan in 2006 was Henk toch speciaal naar Gouda 
gekomen in zijn rolstoel. Precies vijftig jaar na zijn afscheid had weduwnaar Henk nog 
eenmaal contact met zijn club en verschillende oud teamgenoten, daarbij terzijde 
gestaan door vriendin Annie Versteeg-Zwanenburg en zoon Hans die met wat minder 
succes dan zijn vader ook bij Gouda heeft gespeeld. Zoals in de rouwadvertentie stond 
hadden Annie en Henk 28 mooie jaren samen gehad. Hij werd 87 jaar, een hele mooie 
leeftijd voor een van de markantste voetballers die Gouda gehad heeft, een speler die 
letterlijk en figuurlijk op Gouds niveau veel gelijkenis vertoonde met de “goddelijke kale” 
(Bertus den Harder) uit het Haagse. En de rest is geschiedenis…. 
 
Tekst: Hans Sanders redacteur Officieel Orgaan v.v. Gouda. 


