
Jan Schouten veelzijdig voetballer 

Waar voetbalde je op straat? 
Natuurlijk in de ‘GLAZEN KAST', ons gezellige buurtje, op ons eigen (pleintje) waren wij 

dag en nacht bezig met die ronde knikker. 

 

 

Graag plaatsen wij deze foto's uit het  

Archief van Jan 

 

De twee laatste huisjes voor de afbraak in de Glazen Kast. 



Rond Rond de Schouwburg 

en op het land van Stams werden ook vele uren doorgebracht. 

 

 

Met broers Hans, Leo, Joop, Gerrie en Henk aangevuld met neef Leentje Swanenburg die 

kwam helemaal uit de Korte Akkeren (Westerkade) en natuurlijk Ted Langerak zijn er heel 

wat partijen verspeeld. 



 

Vaak waren onze tegenstanders de jongens uit de Boelekade. 

Wim Boegheim, Jan Goedhart, Leo Vermeulen, Koos van Tuin en de neven Ton en Ton Baas. 

 

 

 

Jongensstad 
Ook daar hebben wij volop gevoetbald. Juni 1972 namen wij deel aan de Bedrijfscompetitie 

hieronder enkele spelers uit die tijd. 

Hans van Wilgen, Leo Schouten, Kees Baas, Vincent Govers, Hans van de Ree, Henk 

Schouten, Jan Schouten, Wil van Vliet, Joop Hornis, Gerrie Schouten. 

 

6 juni 1972 speelde F.C. Jongensstad een wedstrijd tegen D.H.E. er werd 2-1 verloren een 

verslag volgt hier. 

 

Wie waren je jeugdtrainers? 
Met de DONK jeugd trainden wij in een gymzaal aan de Peperstraat. 

Jos Brands en Lex de Rohde waren de trainers. 

 



Aan welke trainer heb je de mooiste herinneringen? 

 

Arie Hegemans met deze trainer promoveerde GSV naar de eerste klas. Met zijn praatje voor 

de wedstrijd wist hij mij wel te inspireren.  

Hegemans kwam uit Dordrecht en had zelf bij E.B.O.H. gespeeld. 

 

 



 

Achterspeler (trainer GSV) in actie bij EBOH 1957 

 

Op welke positie speelde je het liefst? 
Ik begon als rechtsbuiten en eindigde als mid-mid op het middenveld. 

Buitenspeler vond ik maar niets, eens in het half uur een bal. 

Op het middenveld kon ik mij uitleven samen met terrier Puck Noorlander waren wij voor 

vele tegenstanders erg lastig. 

 

Feest 
Met de Kleine Gerrit Boogaard op het middenveld, ja dat was voor mij een echt feest. 

Wij konden elkaar blindelings vinden, Gerrit een bijzonder niet te voorspellen voetballer met 

soms weergaloze acties. 

 

Volg je het voetbal nog? 
Ik ga nog graag op zondag naar een voetbalwedstrijd van een van de Goudse clubs en zit klaar 

bij Sport in Beeld om 19.00 uur. 

 

Bron: tekst Jan Schouten, foto's Archief Jan Schouten  

Realisatie: Cees Vermeulen 

 

Jan Schouten 

Begon zijn veelzijdige voetballoopbaan bij de C junioren van de vv Gouda.  

Maakte een overstap naar DONK B en A jeugd. 

 

Vertrok na zijn jeugdtijd bij DONK en speelde vervolgens vele jaren bij GSV. 



 
Met GSV promoveerde Jan naar de eerste klas, een pracht ervaring. 

 
De oefenwedstrijd van GSV tegen Ajax was een ervaring die Jan zijn hele leven bij zal 

blijven. 

Vooral Johan Cruyf als tegenstander heeft bij hem veel indruk gemaakt, een fantastische 

voetballer met geniale bewegingen in volle snelheid. 

 

Na de GSV tijd volgde een nieuwe periode DONK waar Jan zijn loopbaan afsloot. 

 

Naast het veldvoetbal werd er ook nog verdienstelijk in de zaal gevoetbald. 

Op de maandagavond in De Sniep in Waddinxveen waren de gebroeders Schouten 

nadrukkelijk aanwezig. 

 
Eerst met DOS en daarna BENCO werden prachtige resultaten behaald tegen gerenommeerde 

Goudse zaalvoetbalteams. 

De Schoutentjes lichtvoetig gebouwd, snel en handig met de bal. 

 

Bedrijfsvoetbal met F.C. Jongensstad een verhaal apart. 



 
Hiervoor werd er zelfs op maandagavond getraind onder Vincent Govers, in de gymzaal van 

de Goeman Borgesiusschool. 

Reageer zelf op deze pagina  

 05-07-13 | marcel schouten 

he jan 

ik ken me de glazen kast nog goed voor de geest halen,ik ben een neef van je.mijn 

vader was arie schouten ,je oom.veel fam, woonde daar.mijn opa en oma en jouw 

vader en moeder.tante dirkje,enz. 

kwam er wekelijks.mijn vader is er zijn aardewerk fabriekje begonnen net als jouw 

vader als ik me goed herinderd  

 20-01-12 | jan zorg 

Hallo Jan 

Wat een onwijs leuk stukje over jou en je broers ( nou ja broertjes ) Ik heb 

verschillende keren met en tegen je gevoetbald en het was altijd een heel fijn en 

bovenal sportief 

Nog veel gezondheid  

Jan Zorg  

 11-05-11 | gerrie schouten 

nog steeds in gedachten om een veld/zaal voetbal reunie te willen organiseren met oud 

voetballers uit gouda. ik heb mensen benadert de afgelopen 1 jaar!en,leuke reacties 

gekregen.maar,ik zoek een aantal mensen die mij hierbij willen helpen om dit 

gebeuren mogelijk te maken!graag een reactie naar gerrie schouten(van de 

broertjes).mail naar gerrieschouten@hotmail.com.bedankt alvast!!!  

 06-12-10 | gerrie schouten 

leuke site over het goudsche voetbal gebeuren. Graag zou ik mensen op willen 

roepen,die misschien volgend jaar in 2011, in een zaal voetbalreünie willen 

organiseren met mij. Ook,de geweldige mensen en jongens uit moordrecht van toma 

en datarex. Wanneer,je mee wilt doen om dit volgend jaar te gaan organiseren met mij, 

stuur effe een mailtje: gerrieschouten@hotmail.com.  

 28-09-09 | wim faaij 

Jan  

ik ben in je boek geinteresseerd waar kan ik je boek kopen? In de school periode 

Spieringstraat ben ik met je broer Joop bevriend geweest en vele keren bij het 

voetballen wezen kijken. Ja de Glazen Kast weet jij soms ook waarom men het zo 

noemde  

 

http://dossiers.goudanet.nl/dossiers.php?toon=1&dossier_id=188&cat_id=3&subcat_id=11#start_reactieformulier

