
F.C. Jongensstad kampioen juni 1973 

 

Staand v.l.n.r.: Gerry Schouten, Jan Schouten jr., Nico Koster, Wil v. Wilgen, Joop Hornes, 

Rob Hordijk en Cees Baas. 

Zittend v.l.n.r.: Hans Schouten, Rene Hordijk, Henk Schouten, aanvoerder Vincent Govers, 

Leo Schouten, Joop Schouten en keeper Jan Schouten. 

Op de foto ontbreekt coach Wil Grientjes. 

 

F.C. Jongensstad kampioen 1973 

Het team van Jongensstad is kampioen van de Goudse zomeravondvoetbal-competitie 

geworden. Na de 3-1 overwinning op Excellent mochten de mannen van Wil Grientjes 

verdiend uit de met champagne gevulde beker drinken, die hij en aanvoerder Vincent Govers 

torsten. 

Eerder had de kleine Jongensstad coach al een bijzonder sportieve prestatie geleverd door 

supersnel de tweede etappe van de Goudse Avond Vierdaagse te beeindigen. 

 

Zeven broers Schouten 
Op tijd was hij weer op het zonnige Haastrechtveld om zijn elftal over de lastige beginfase 

heen te schreeuwen.  

Want wel mocht Jongensstad na tien minuten door Joop Hornes de leiding nemen, de 

verwachte tegenstoot van de mannen van ,,Snor" (Excellent) Peerdeman liet niet lang op zich 

wachten. 

Een stijlrechte bal beoordeelde keeper Henk Schouten - een van de zeven broers Schouten in 

de Jongensstad-selectie, die met uitzondering van de jeugdige Hans allen bij GSV voetballen - 

verkeert. 



Althans Adrie Schoonderwoerd kon een voet tegen het leer krijgen, dat vervolgens tergend 

langzaam over de doellijn rolde 1-1. 

 

Jongensstad 25 jaar 

Hornes had zijn team weer de leiding kunnen geven, maar hij wipte de bal over keeper Nico 

Straver en de lat. 

Een fraaie kopstoot van Ben Willemse aan de andere kant suisde net naast. Niettemin 

heroverde het 25-jarig Jongensstad voor de pauze toch weer de leiding na een magnifiek 

doelpunt. De bal ging van hoofd naar hoofd totdat Jan Schouten het leer vor de voeten van 

Nico Koster kopte die steenhard uithaalde. 

Pal langs Nico Straver boorde de bal zich in het net 2-1. 

 

Jongensstad speltechnisch beter 

In de tweede helft zakte het verdienstelijke spelpeil. Jongensstad kreeg trouwens de strijd - 

vooral speltechnisch - in handen toen Nico Koster een corner fraai achter de laat komende 

Straver kopte. 3-1. 

De bloementuilen van ‘Snor' (Excellent) Peerdeman kwamen daardoor bij de Jongensstad-

ploeg terecht. 

 

bron: Archief Jan Schouten 

realisatie C. Vermeulen 

 

Champagne na behaalde 

titel, coach Wil Grientjes 

vult de beker. 



 

Reageer zelf op deze pagina  

 11-12-12 | leo schouten 

hoi jan waren leuke tijden ook bij gsv vooral na afloop heerlijk tijden dat 

bedrijfsvoetbal.gr.l eo  

 26-08-11 | jan zorg 

Beste broertjes Schouten 

 

Ik kan mij die wedstrijd nog goed herinneren. 

Ik speelde bij excellent en wij waren de grote favoriet 

maar werden toen door jullie afgetroefd. 

Ik heb er nu grijze haren van gekregen / grapje  

 

Ik oop dat het goed met jullie gaat 

 

Goetjes Jan Zorg  
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