
Finale om de Zilveren Rijnland Wisselbeker

v.v. Gouda - A.D.O. 2-3

Men schrijft ons uit Bodegraven: 

Zondagmiddag had de eindstrijd plaats om de Zilveren 
Rijnland Wisselbeker te Bodegraven. Voor deze wedstrijd 
bestond enorme belangstelling, zodat ca, 1000 personen de 
verrichtingen  der beide clubs met spanning volgden. 
De wedstrijd was over het algemeen zeer fanatiek. 
De Hagenaars vertoonden een technisch hoogstaand spel, 
waartegenover Gouda meer brute kracht leverde.  
Het einde had een minder aangenaam en fair verloop, toen 
enige Gouda spelers uit protest tegen een scheidsrechter-
lijke beslissing, welke hen de kans op de beker benam, het 
veld verlieten.

Gouda in kleuren G.V.B.
Op sportief gebied moeten deze spelers nog zeer veel 
van hun tegenpartij leren. Even 3 uur staan de Bodegraven 
Junioren “en haye” opgesteld en betreedt A.D.O. ’t veld, kort 
hierop gevolgd door Gouda.
Gouda is in verband met de gelijkheid der clubkleuren 
gestoken in de kleuren van G.V.B. 
Als scheidsrechter Israëls, van Rotterdam, beginnen blaast, 
trapt Gouda af, waarbij evenwel onmiddellijk het leden door 
de rood - groene Hagenaars wordt overgenomen; ook hier 
brengt men het evenwel niet verder dan tot de verdediging.  
Beide partijen gaan gelijk op terwijl Gouda vrij gevaarlijke 
doorbraken forceert. Het doortastend spel der 
Gouwenaars heeft vervolgens het eerste succes als de links-
binnen de keeper onhoudbaar passeert. A.D.O.  pakt dan 
ook een weinig krachtiger aan en reeds binnen 10 minuten 
ligt de gelijkmaker tussen de touwen. 
De Hagenaars pakken dan steeds krachtiger aan, doorbraak 
op doorbraak volgt, doch de keeper verricht zeer  
verdienstelijk werk en weet menig gevaar te bezweren.
Bij een nieuwe doorbraak staat de middenvoor van A.D.O. 
alleen voor de keeper en geeft hem voor de tweede maal 
het nakijken. Met deze stand is het rusten. Na de thee zijn 
de Hagenaars aanvankelijk enige ogenblikken beduiden 
sterker en slagen de rood – witten er niet in over de helft 
te komen. Schot op schot volgt, doch de keeper heeft geen 
schijn van kans. Een door de linksback opgevangen bal 
wordt hun bijna noodlottig, als deze speler het leder naar 
eigen doel kopt. 
De keeper is evenwel juist opgesteld en vangt de bal op. 
Gouda werkt zich  dus langzamerhand los en onderneemt 
eveneens enige aanvallen. Nog zijn circa 10 te minuten  
spelen, als Gouda en doorbraak forceert. De rechtsbinnen 
lost een schot en via de hand van de keeper rolt het leder 
in het net, waarmede de stand wederom gelijk is.  

Nogmaals volgt dan een opleving van A.D.O. waarbij Gouda 
een weinig wordt teruggedrongen, evenwel zonder  
resultaat. In de laatste 3 minuten vangt Verdonk een bal 
voor de borst op, welke langs de arm afrolt. 

Op de luidruchtige appellering van de Hagenaars geeft de 
scheidsrechter hiervoor penalty, ofschoon o.i. deze  
bestraffing veel te zwaar was.  
De bal wordt benut en  hiermede is de stand 3 – 2. 

Een viertal spelers, waaronder de keeper, verlaten hierop 
onder protest het veld, voordat de Gouda – bestuurders er 
in slagen de spelers terug te krijgen klinkt het einddsignaal 
en gaat de beker voor een jaar naar ’s Gravenhage.

Na afloop had in het Hotel van Haaften de uitreiking plaats, 
waarbij vele hartelijke woorden werden gesproken. 

Aan de vereniging Bodegraven werd door de verschillende 
verenigingen dank gebracht voor de prima ontvangst en 
zeer goede regeling der wedstrijden, terwijl de  
vereniging succes werd toegewenst met haar actie 
tegen de pogingen van B. en W., om het voetballen op 
Zondag te verbieden. 

Nog geruime tijd bleef men hierna gezellig bijeen. 
Deze wedstrijden zijn voor de ver. Bodegraven wederom 
een groot succes geworden. Met de hoop op hetzelfde 
succes geworden. Met de hoop op hetzelfde succes vangen 
thans a.s. Zondag de seriewedstrijden in 2 afdelingen, welke 
3 Zondagen zullen duren, aan.

De elftallen, welke aan de wedstrijd hebben deelgenomen, 
zagen er als volgt uit:

A.D.O.
J. v.d. Valk; J. de Jong, F. v.d. Burg; J. v.Leersum, J. van Beest,  
L. Nijhuis; J. Gobiert, J. de Graaf, W. Tap, M. van Hezik.

Scheidsrechter Israëls, Rotterdam

Gouda
G. van  Dijk, A. van Maaren, H. Spee, D. de Jong, J.L. van Dam; 
M. Middelkoop; D.  Groeneveld, J. v. ’t Hoofd; A. Verdonk;  
J. Groenewoud; M.A. Boere.
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