
Het begon allemaal rond de Van Persijnstraat 
(Kadebuurt) jaren vijftig. Hier werd op straat  

onbewust aan de baltechniek gewerkt.  
Vele uren werd er tegen blinde muren  

geknalt en gekopt.
De bewoners moeten er eigenlijk wel gek van zijn 

geworden. Telkens maar weer die doffe dreun door 
het huis. (ik zou het nu zelf niet meer pikken).

.

Het speelveld
Natuurlijk was ook de straat het speelveld.  
Dik Tuynenburg, Ton Everling, Jan Hofstede en de 
gebroeders Reinier, Corrie en Arend Boot uit de 
Cornelis Ketelstraat en nog vele anderen brachten uren 
door met alle mogelijke vormen van het voetbalspel. 

Sigarenboer Gouka
Gouka de sigarenboer uit de Van Persijnstraat vond het 
prachtig als de jongens uit de buurt hun kunsten kwamen 
tonen. Balletje hooghouden.  
De stoel werd dan omgekeerd neergezet en rustend met beide 
ellebogen op de leuning werd er geteld.  
Wilde je meetellen dan was meer dan 500 maal wel vereist.

Randje voetbal
1:1 proberen de trottoirband aan de andere kan van de straat 
te raken. De mooiste score was dan precies de trottoirband te 
raken op het hoekpunt.  
De bal vloog dan weer terug, wat dan extra punten opleverde.

Broers samen een bal
Vele partijen werd verspeeld op het gras aan de  
Thorbeckelaan (nog geen bebouwing).  
Hier werd dan gevoetbald met een echte leren bal.  
Koos en Willem Everling hadden ieder een deel van de bal. 
Koos de binnenbal en Willem de buitenbal met veter.  
Was er weer eens onenigheid over een doelpunt wel of niet 
binnen de jassen (doel). Dan nam een van de broers zijn deel 
mee en was het gebeurd met het voetbal.

Over de spoorlijn
Via het hek over de spoorbaan (tunnel was er nog niet) naar 
de tennisbanen van Be Quick aan de Vossenburchkade.  
Op een van de betonnen banen zijn heel wat (METSIES) 
gespeeld tegen o.a. de gebr. Bijl, Piet Melkert, Jan Alblas en de 
later bekende Nederlander Hans Janmaat.
  
Ook vrij regelmatig kwam daar op zijn gympies vanaf de 
Jouberstraat de Olympiaan Hans de Koning aanschuiven.  
Vaak waren het bikkelharde partijen.
Hans de Koning later een vaste kracht van het legendarische 
sterke SPARTA.

Broer Joop
Met oudere broer Joop 1ste elftal speler van G.S.V. werd vaak 
na het avondeten nog even 1:1 gespeeld.  
Hier ging het er vaak nogal stevig aan toe. Voor mij achteraf 
een prima leerschool.

Piet de Jong  
een voetbalman  

in hart en nieren

deel 1

foto: Pim Bolsterlee



G.S.V.
Op elfjarige leeftijd (1951) dan naar een echte  
voetbalclub G.S.V. G.S.V. C1 hier begon wat later zal 
blijken een leven lang de liefde voor het voetbalspel.  
(Ook nu nog op oudere leeftijd nog steeds actief binnen 
het jeugdvoetbal). Na vier jaar jeugdvoetbal kwam al snel 
het seniorenvoetbal in beeld.

Debuut senioren
Tegen NADO Vooruit (Rotterdam) debuteerde  
Piet op 15-jarige leeftijd. Het was het seizoen 1955-56 
dat G.S.V. een beslissingswedstrijd moest spelen voor 
behoud in de derde klas. Adrie Lakerveld en  
Simon Hammer (elftalcommissie) vonden dat de jonge 
Piet dit wel aan kon.
Op het veld van BEC in Delft won G.S.V. met 3-2 en 
bleef in de derde klas. Piet stond opgesteld als  
linksbinnen naast de bekende G.S.V. linksbuiten  
Piet Nuvelstijn. Nog steeds heeft Piet groot respect 
voor de oudere spelers van dit team die hem geweldig 
als jong broekje steunden. In zijn latere carriëre als 
trainer heeft hij hier veel aan gehad als hij weer eens een 
jong talent de kans gaf te debuteren.

Sparta
Het was G.S.V. trainer Sileakus die Piet in contact bracht 
met Sparta (1960). We mogen wel zeggen het  
legendarische Sparta met o.a. Tinus Bosselaar,  
Tony van Ede, Piet de Vries en natuurlijk Gouwenaar 
Hans de Koning.
Met dit Sparta speelde Piet op het hoofdveld van  
Spangen een proeftraining (partij) onder de ogen van de 
bekende Engelse trainer Denis Neville.
Neville oordeelde dat Piet wel lid van Sparta kon  
worden en om wat te eten onderweg naar Gouda (met 
de trein) kreeg hij 45 gulden. In de trein ontmoette hij 
Hans de Koning. Op aanraden van Hans de Koning ben 
ik eigenlijk dit avontuur niet aangegaan. Achteraf heb ik 
hier altijd wel wat spijt gehad. Later heb ik het hier nog 
weleens over gehad als ik bij Hans op de massagetafel 
lag.
Hans had toen namelijk een mooie eigen praktijk  
(fysiotherapie) aan het Regentesseplantoen opgebouwd.

v.&a.v. Gouda 1960-1961
Na deze ervaring met Sparta, toch maar naar een andere 
Goudse club. Het werd Gouda, Gouda had net twee  
schitterende jaren achter de rug (landstitels).  
Een mooie ervaring voetballen op 1ste klas niveau, echter in 
kon toch mijn draai niet vinden aan de Vaart.

Het volgende seizoen toch maar weer naar mijn club G.S.V.

In de volgende delen verhalen bij de bovenstaande foto’s.

Piet de Jong (links) in actie voor de v.&a.v. Gouda

bron: Piet de Jong   fotografie Pim Bolsterlee 
Foto’s: Archief Piet de Jong   Realisatie: C. Vermeulen 
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Vertrekpunt
Seizoen 1960-1961 begon het allemaal in de derde klas 
met G.S.V.. 
Ruim zeven jaar werd er gevoetbald met een vaste basis van 
zo’n negen spelers die regelmatig werd uitgebreid met niet de 
allerminste. De basis bestond uit de volgende spelers doelman 
Ton Everling, Piet de Brok, Ton de Boom, Gerard de Jong, 
Jan Hofstede, Bep en Evert Ouweneel en natuurlijke het duo 
Brem/De Jong.

G.S.V.ér
Nog steeds krijgt Piet kippevel als hij terugdenkt aan de 
momenten dat Jan Kaptein toen voorzitter van G.S.V. de 
spelers voor de wedstrijd wist te motiveren. Kaptein kwam 
dan de jongens succes wensen en de punten te pakken voor 
hun (cluppie G.S.V. in de geblokte shirts).

Witten
In de Nieuwsteeg had Toon IJsselstein een patatzaak. 
Genietend van een patatje komt daar Jan Kaptein binnen die 
een fruitzaak bezat aan de Kleiweg, tegenover de zaak van 
Piet Neuteboom. Neuteboom bekend in heel Gouda door zijn 
lijfspreuk U KENT MIJ TOCH.
Kaptein was op weg naar het G.S.V. veld aan de Bodegraafse 
Straatweg om daar de paaltjes en de doel palen te witten en 
vroeg Piet om hem te helpen. 
Zie foto. Voor Piet overgetelijke momenten van clubliefde.

Piet de Jong 
met G.S.V.  

in de jaren zestig 
 op weg naar de top 

van het 
amateurvoetbal

deel 2

foto: Pim Bolsterlee

GSV – UVS 1ste doelpunt voor GSV 1ste klasse 1967-1968.



Duo Cees Brem – Piet de Jong
In de jaren zestig was dit zeker een begrip in voetballend 
Gouda. Hoe is dit eigenlijk ontstaan. Eigenlijk ging het 
vanzelf, dus geen afspraken vooraf. We konden elkaar 
blindelings vinden. De grootste kracht zat hem eigenlijk 
in de (één-twee) combinatie, in verschillende acties 
uitgevoerd aldus Piet.
Natuurlijk werden we in de rug gesteund door onze 
teamgenoten. De opbouw begon b.v. al bij Ton Everling 
bij wie ik vaak de bal opeiste. Kreeg ik hem niet dan had 
ik er de pest in. Ik wilde eigenlijk altijd de bal hebben 
wat natuurlijk niet mogelijk was.  
Voetbal is en blijft toch altijd een teamsport.

Promotie naar de tweede klas

62-63. Zondag 9 juni 1963 promotie G.S.V. naar de 
tweede klas tegen een sterk spelend Oudewater waarin 
Gerret Oudshoorn (speelde ook bij Gouda) een  
hoofdrol vertolkte en uitgroeide tot beste man van het 
veld. In de rust keek G.S.V. uit naar een 2-1 achterstand. 
Het werd uiteindelijk een knappe 6-2 overwinning.
De opstelling: Doel Ton Everling, achter Piet de Brok, 
Simon Kraan, midden Cees Brem, Gerard de Jong, voor 
Gerard Kraan, Piet de Jong, Dirk Binken, Joop Chirst en 
Ouweneel. Dirk Binken was invaller voor Ton de Boom. 

Dirk Binken hoofdrol
Binnen een minuut na de rust was het Dirk Binken een  
bonkige ouderwetse middenvoor met een geweldig schot die 
G.S.V. aan een 3-2 voorsprong hielp. Uiteindelijk was het 
Ouweneel die elf minuten voor het einde de 4-2 liet 
aantekenen en de promotie veilig stelde.

Trainer Poots (vlooienspel)
De trainer van dit succesvolle team was L. Poots. Poots had de 
gewoonte om de tactiek (bespreking) uit te leggen met gebruik 
van de plastic schijfjes van het alombekende vlooienspel.  
Een prachtige herinnering. Ook was het de tijd van de  
Mental-trainers. Vele clubs hadden zo’n (clubman) die je voor 
de wedstrijd wist op te peppen naar grote hoogte of niet.  
Er waren natuurlijk ook spelers bij wie dit niet werkte, voor 
mij telde dit niet.
Bij G.S.V. was het Jacob Slaman onvergetelijk. 

Tweede klas
Het seizoen 63-64 dus voor het eerst optreden in de tweede 
klas. Met een vijfde plek werd het seizoen afgesloten.  
Ook de volgende twee seizoenen in het linkerrijtje.

Promotie naar eerste klas



66-67. Zondag 23 april 1967 promoveerde G.S.V. naar 
de top van het amateurvoetbal doormiddel van een 0-0 
gelijkspel bij D.H.L.
De wedstrijd was geen glansnummer. Maar wie lag daar 
wakker van. Trainer was Hegemans.  
Voorzitter Leen Broekhuijzen.  
Opvallend in de opstelling de doorgevoerde verjonging. 

Op het www.goudanet.nl dossier SPORTSTAD is 
bovenstaand verslag te lezen bij voetbal G.S.V.

VARIA

AJAX

Op 17 september 1967 werd GSV uitgenodigd om een 
wedstrijd te spelen tegen AJAX in Zeist op het sport-
centrum van de KNVB. Michels zelf nodigde ons uit om 
in voorbereiding voor de Europacup wedstrijden tegen 
Real Madrid als sparringpartner te komen spelen. 

Op 20 september 1967 speelde AJAX tegen Real Madrid de 
eerste ronde voor de Europacup 1. Uitslag 1-1. 
Voor Ajax scoorde Johan Cruijff.  
De tegengoal was van Jose Pirri.
11 oktober 1967 return bij Real Madrid. 2-1 voor Real.  
Gento en Veloso scoorde voor Madrid, de Ajax-goal was van 
Henk Groot.
Opstelling Ajax 20 september 1967:
Bals (keeper), Suurbier, Pronk, Vasovic, Hulshoff, Muller, 
Groot, Swart, Nuninga, Cruijff en Keizer.

Van welke trainer heb je het meest opgestoken

Rinus Goossens van die man heb ik het meest opgestoken. 
Een voorbeeld: de traptechniek, waar moet je de bal op de 
juiste manier raken en hoe zet je het standbeen neer.  
En natuurlijk het positiespel.  
Deze twee elementen zijn natuurlijk de basis van het voetbal.
Met Goossens heb ik altijd nog contact gehad zelfs toen hij in 
Eindhoven woonde.

Welke speler tegenstander/teamgenoot heeft het 
meeste indruk op je gemaakt
Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, het zijn er natuurlijke vele 
geweest. Maar toch kies ik voor Ted Langerak. Een geweldig 
talent die ook voor het Nederlands jeugdelftal is uitgekomen 
en bij Sparta heeft gevoetbald. Echter door een blessure heeft 
hij zich niet verder kunnen ontplooien.
Met Ted ging ik wel eens naar Sparta. Eenmaal was ons 
vervoer naar het station al vertrokken en stonden we bij het 
Kasteel. Dus teruglopen naar het Centraal Station, een aardig 
karwei de gehele Binnenweg uit. Het was echter Ad Verhoef 
een speler uit het legendarische Sparta die ons in zijn echte 
AMERIKAAN (slagschip) naar het station vloog.
Een rit die ik nooit zal vergeten.

Idool
Coen Moulijn 



Coen en zijn passeerbeweging
Met zijn overbekende passeerbeweging was hij voor mij 
een groot voorbeeld, dit moest ik ook onder de knie 
zien te krijgen. Vele uren trainingsarbeid heb ik hier 
ingestoken om het ook maar zelf een eigen beweging te 
leren.
Een maal heb ik tegen Coen gespeeld. Met een Gouds 
elftal speelden wij tegen een Rotterdams toerelftal 
waarin ook Coen Moulijn stond opgesteld. 
Uit respect durfde ik hem niet aan te vallen.

Garrincha

Ook Garrincha de buitenspeler van het legendarische 
Brazilie dat wereldkampioen werd in 1959 en 1962 was 
voor mij het helmaal. 

Passie
Piet de Jong zonder voetbal, niet in te denken.  
Nog steeds is Piet volop actief als jeugdtrainer.  
Met veel passie brengt hij zijn kennis en kunde over op 
de aanstormende voetbaljeugd.

Tijdens dit gesprek namen we nog even de traptechniek door: 
PRACHTIG.

Op de vraag wat hij het mooiste moment vond uit zijn 
jarenlange voetballoopbaan is het zonder twijfel zijn 
debuut op 15-jarige leeftijd voor G.S.V. 1 de beslissings-
wedstrijd tegen NADO seizoen 1955-56 door een 3-2 
overwinning bleef G.S.V. derdeklasser. 
Trainer was Rinus Goossens.

bron: Piet de Jong   fotografie Pim Bolsterlee 
Foto’s: Archief Piet de Jong   gesprek en realisatie: C. Vermeulen 
www.goudanet.nl              dossier SPORTSTAD, november 2011.

Piet de Jong op weg naar een vakantiebestemming nog even
bijpraten met Piet Keizer .

Piet de Jong scorend tegen Lekkerkerk in 3de klasse.
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