
Henny de Jong en zijn ONA-tijd
Eerste team
Mijn eerste juniorenteam was het C2 elftal met o.a.  
Stef v.d. Jagt, Joop Paap en Cees Vermeulen en een jaar 
later in de C1 met o.a. Dick v. Dijk, Ad van Maaren en  
Piet de Gruil.

Enorme verrassing
In het seizoen 61-62 had de jeugdcommissie een enorme verrassing voor mij.  
Ik kreeg een uitnodiging om te gaan spelen in het hoogste juniorenelftal van ONA, 
de A1 met spelers als Leen Bezem, Adrie Berkenkamp, Cor Palsgraaf en toen ook al 
Dick van Dijk.
Ik wist niet wat mij overkwam, ik mocht de hele B jeugd overslaan en speelde vanaf 
het begin van het seizoen in de basis. Stik nerveus speelde ik mijn 1e wedstrijd 
tegen De Jodan Boys A1, rust 2-0 voor, eindstand 9-0.

3 grammofoonplaten
In het seizoen 62-63 hadden wij  
een fantastisch elftal, wij werden  
kampioen van onze afdeling,  
algeheel kampioen van Gouda en 
omstreken en ik werd tot aan- 
voerder gekozen. Wat mij nog bij 
staat is dat ik als aanvoerder de  
spelerskaarten door de weeks bij  
mijn medespelers thuis moest  
brengen en dat viel vooral in de 
winter zeker niet mee.  
Als sportiefste speler van de ONA 
jeugd werd ik toen gekozen door 
Mijnheer van Dam en dat leverde 
maar liefst 3 grammofoonplaten op.  
Geweldig toch !

Om het algehele kampioenschap speelden wij uit bij Lekkerkerk 3-3 en thuis  
wonnen wij met 5-2 van Nieuwkoop. In de reguliere competitie waren wij de 
baas over o.a. Gouda, Olympia, Donk en Vep

Buitenlandse toernooien
In die tijd nam ONA regelmatig deel met een jeugdelftal of A1 aan grote buiten-
landse en binnenlandse toernooien. De volgende tekst geeft aan hoe het jeugd-
voetbal toen in de media (Goudsche Courant) aandacht kreeg:

Prachtige ploeg 
De prachtig spelende A -juniorenploeg van ONA is de grote overwinnaar geworden 
van het op prachtige wijze georganiseerde A -toernooi van het 50-jarige GSV.  
Toen ONA met 3-0 CVV versloeg was het meteen favoriet voor de eindoverwinning. 
De homogene ploeg van de rood-zwarten, met linksbinnen van der Jagt als  
uitblinker verloor geen punt en werd met grote voorsprong toernooiwinnaar.

Bovenstaande rij v.l.n.r. : P. de Gruil, R. v. Delft, J. v. Duivendijk, L. Bezem, S. v. d.Jagt,  
L. Hofstede en K. v. d. Horst.
Voorste rij v.l.n.r. : B. de Haag, H. de Knikker, C. Vermeulen, H. de Jong, C. Palsgraaf en  
A. Terlouw

Ook in het buitenland werd ONA goed vertegenwoordigd. In Praunheim speelden 
wij tegen o.a. Grashoppers Zurich, Eintracht Frankfurt en Racing Club de  
Bruxelles. In Luxemburg speelden wij een toernooi met Union Sportive, 
de kampioen van Luxemburg en de SV Saarbrucken. Met een jeugdelftal speelden 
wij daar een geweldig toernooi. Ook dit elftal is vastgelegd. (zie foto)

In die periode werd er in de maanden juni en juli ook nog gespeeld door het 
Goudse KNVB elftal. Op 1 juli 1962 speelde dit elftal tegen het vertegenwoordi- 
gende elftal uit Leiden met o.a. Ton de Gruijl en Leo van Dam van Gouda,  
Piet Niekerk en Leo Helmond van Donk en Rob van Delft, Ton Brem en ik van Ona.  
De wedstrijd werd met 1-0 gewonnen. Een jaar later werd er op het prachtige 
complex van UVS in Leiden gespeeld en weer was de Goudse ploeg sterker  
(winst 3-1). In dat elftal speelden van Ona keeper Leen Bezem, Bertus de Haag,  
Rob v. Delft en ik met o.a. Benno Hofwegen en Rob de Blijker van Gouda en  
Arnold de Jong van Olympia.  vervolg pag. 2



Op 16 jarige leeftijd ging ik over naar de senioren. Toen kregen niet alleen een 
junior een kaart met daarop de wedstrijd voor zaterdag maar ook bij de senioren 
werd er een uitnodiging gestuurd d.m.v. een spelerskaart. Mijn eerste senioren 
spelerskaart heb ik bewaard en daar stond de volgende tekst op :

Aan de heer H.de Jong.
a.s. woensdag 21/8/1963 maakt U deel uit van 1e elftal, dat een wedstrijd speelt 
tegen Excelsior op haar terrein. Aanvang 6.45 uur, vertrek per auto om 6 uur,  
plaats rechtsbinnen. Bij verhindering vóór zaterdagmiddag 12 uur bericht aan de 
secretaris: W.A.Leurs, Bockenbergstraat 93

Onze trainer, Mijnheer van Buytenen, was niet ontevreden over mijn spel maar  
tegen het sterke Excelsior vond hij een halve wedstrijd voor mij toch wel  
voldoende.
In dat elftal speelde Cees v.d.Berg nog als stopperspil en vormden  
Piet de Bennis en Gerard Lingen het middenveld. Met Cor van Rijn als midvoor en  
Siem de Jong als linksbuiten hadden wij toch zeker geen slecht elftal.  
Door een fantastisch keepende Leen Bezem bleef de schade tot 2-0 beperkt.  
In de rust werd ik vervangen door mijn vriend Joop Paap.

Het 1e elftal zou toch wat te hoog gegrepen zijn. In de Goudsche Courant stond :
Ook junior H.de Jong was kandidaat voor een plaats in ONA’ s aanvalslinie maar 
enkele proefnemingen hebben aangewezen dat hij op dit moment nog niet rijp is 
voor het eerste team.

De heer van Buytenen citerend:
Een junior die in staat is om ineens vanuit de jeugd naar het eerste elftal over te 
stappen is een uitzondering, Dick van Dijk is zo’ n buitenbeentje.

In 1965 dacht ik een vaste plaats in het 1e elftal veroverd te hebben.  
Met leeftijdsgenoten Arie Terlouw, Bertus de Haag, Rob van Delft, Cees Vermeulen 
en Stef van de Jagt behaalden wij een verdienstelijke 3e plaats. Het einde van dat 
seizoen heb ik niet gehaald. In januari 1966 moest ik “onder de wapenen “ en dat 
betekende einde verhaal 1e elftal.
In mijn diensttijd speelde ik 4 wedstrijden in Ona 2 en slechts 3 wedstrijden in  
Ona 1, twee verloren seizoenen dus want zo lang duurde toen de diensttijd.
In het seizoen 1967-1968 speelde ik 9 wedstrijden in 
het eerste maar ook weer regelmatig in het 2e.

Het bleek dat ik er steeds tussenin zou blijven zitten 
en omdat ik mijn vrouw uit Zevenhuizen leerde 
kennen heb ik in het seizoen 1968-1969 de overstap 
naar Groeneweg gemaakt.

 
bron: Henny de Jong

ONA A bij ESTO in Bodegraven
Zittend 2de van links Henny de Jong

1965   Goudse derby ONA - GSV 3-0.
Piet de Jong in de aanval, Adrie Straver de ONA goalie 

weet het gevaar te keren.
Gerard Lingen en Piet de Bennis

op de achtergrond. kijken toe.
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Aanvulling op het artikel van december 2008 

Henny de Jong en zijn ONA-tijd 

 

 

Het begon allemaal op 7 september 1957. Ik was al jaren lid van de v.v. ONA maar toen was 

er nog geen pupillenvoetbal en moest ik wachten tot deze datum om in teamverband voor de 

club uit te komen. Ik mocht als pupil mee naar een pupillentoernooi in Leiden bij Leidse 

Boys. 

Bij foto: Mijn eerste elftal werd voor het nageslacht vastgelegd.  

Bovenste rij v.l.n.r.: J. v. Unen, E. Pape,  

H. de Jong, H. Dutler, H. Bras, A. de Hoog, A.Terlouw, K. Jansen,  

J. v. Dam en ?  

Voorste rij v.l.n.r. : R. v. Delft, D. v. Dijk,  

J. Paap, H. de Knikker en H. Kinée 

 

Als laatste heb ik in mijn fotoalbum over Ona geschreven : 

Ik heb aan mijn Ona tijd veel vrienden over gehouden, vooral de tijd in de junioren zal ik 

nooit vergeten. Ona zal voor altijd een plaatsje in mijn hart behouden en ik hoop dat het een 

eeuwig bloeiende vereniging blijft. 
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Hallo 

Ik denk dat het ? teken op de foto Cock Atteveld is .met vr groet 

Ries Broekhuijzen  


