
Siem dit jaar 60 jaar lid en Piet al ruim 53 jaar lid over hun O.N.A. 

Siem  de  Jong  en  Piet  de  Gruijl:
echte  O.N.A.-vrienden

Echte Korte Akkernaren. Siem juli 2010 zestig jaar lid van O.N.A. en zijn eerste schoenen aan 
flarden geschoten in de Snoystraat, grenzend aan het O.N.A. terrein. Blonde Siem met de 
gebroeders Kerkhof, Gerard en Balt en natuurlijk Gijs en Jan Boegheim hadden hier al gauw 
het putje voetbal met een tennisbal ontdekt. Van auto’s hadden ze toen nog niet veel last.

Piet ruim 53 jaar in de rood-zwarte kleuren wonende aan de Erasmusstraat was bij het O.N.A. 
–hek niet weg te slaan. Tot laat in de avond zelfs bij het licht van de straatlantaarn werd er 
tegen het hek geknald. In zijn herinnering kwam direct Cocky Atteveld naar boven een 
schriel ventje maar met een geweldige baltechniek. (Een verslag over Cocky is te vinden in 
het SPORTSTAD) dossier.

Tijdsbeeld O.N.A.
Periode 1955-1982
Siem de Jong begon zijn  
O.N.A.-loopbaan  
begin jaren zestig.

Piet de Gruijl (Piet Penalty) 
half jaren zestig.

Betaaldvoetbal
1e klasse B
2e divisie  
Seizoen
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960

Terug naar de amateurs
1e klas K.N.V.B.
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965

2e klas K.N.V.B.
1965-1966
1966-1967

3e klas K.N.V.B.
1967-1968
1968-1969
1969-1970

2e klas K.N.V.B.
1970-1971
1971-1972

3e klas K.N.V.B.
1972-1973
1973-1974
1974-1975

2e klas K.N.V.B.
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979

3e klas K.N.V.B.
1979-1980
1980-1981
1981-1982

links: Piet de Gruijl en Siem de Jong op bezoek bij de  
Openbare Bibliotheek Gouda aan de Spieringstraat 
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Het doel
Het doel (de deur die toegang gaf tot het veld) is heel wat keren weer opgeknapt als er 
weer eens een lat eruit was gehaald om de overgeschoten bal van het veld te halen.
Deze beide voetbal (O.N.A.) liefhebbers vertellen graag hun verhaal over O.N.A. hun club.

Voorste rij uiterst links: Siem de Jong C1

Aanbod voor Siem
Siem speelde met O.N.A.  een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schevingen Holland 
Sport op het H.B.S.-terrein in Den Haag. Daar was hij nogal al opgevallen, samen met 
teamgenoot Dick van Dijk kon hij toen naar S.V.V. in Schiedam.
Siem kon dit aanbod echter niet over zijn hart verkrijgen en bleef bij zijn club O.N.A.
Van Dick van Dijk is het verhaal bekend, Dick via S.V.V. en F.C. Twente naar de  
Nederlandse topclub AJAX, waar Dick schitterende hoogtepunten heeft meegemaakt en 
een Europese topspeler werd.



Piet PENALTY
Piet voetbalde ruim 45 seizoenen in het O.N.A.-shirt. Piet penalty of Piet de prater welke Goudse  
voetballiefhebber uit de jaren zestig-zeventig herinnert zich niet de VERSIERDE strafschoppen van Piet.
Het lukte Piet om in een seizoen 13 strafschoppen te versieren. Twaalf maal was het raak (doelpunt) 
echter eenmaal werd hij gemist. Over de gemiste strafschop van Piet werd bij teamgenoten later nog 
weleens met de bekende voetbalhumor gereageerd.
Ook scheidsrechters waren niet onbekend met het fenomeen de Gruijl (strafschop) maar toch lukte het 
Piet ook deze mannen om de tuin te leiden.
Naar eigen zeggen trainde Piet op het versieren van een strafschop. Een kwartier voor de aanvang van 
de training eerst nog even de bekende truc, snel op de man (rechtsback) af een moment stilstaan en dan 
buitenom over het rechterbeen van de rechtsback met een gil tegen de grond. Vele scheidsrechters 
werden dan volkomen verrast en konden niet anders dan een strafschop geven.

Jeugd
Siem begonnen in de C, dan naar B, A overgeslagen en direct als zestienjarige naar de senioren. 
Zijn debuut tegen DOS 2 vergeet hij nooit meer. Siem speelde ruim 15 jaar voor O.N.A. 1.
Piet kampioen met C1, B1 en A1 debuteerde vreemdgenoeg in O.N.A. 4, maar dit duurde maar even toen 
naar het derde en uiteindelijk ruim 15 jaar O.N.A. 1.



Jan Nijman (Kuiffie)
Aan deze trainer (oud speler van O.N.A. in de betaald voetbalperiode) hebben beide de 
mooiste herinneringen.
Zij vertellen dan ook graag een prachtig verhaal over de TOUPET van Jan Nijman.
Jan Nijman een man met bijzonder weinig haar verraste van de een op andere dag zijn 
spelers met een weelderige bos met haar.
Jan had een toupet gekocht ook hier werden natuurlijk weer de nodige opmerkingen over 
gemaakt.
Voor de training werd het toupet aan de kapstok gehangen en op naar de training.
Ron Bloot (een voetballer met een onnavolgbare beweging in huis) hield altijd wel van een 
geintje en probeerde na de training dan ook graag deze toupet onder de douche.
Natuurlijk grote hilariteit echter tot op het moment dat Jan binnenkwam en zijn toupet  
(nog al kostbaar) onder de douche zag staan. 
Voor de sfeer een prima actie. Jan kon hier dan ook kostelijk om lachen. 
Een moment om nooit te vergeten. 



Siem en Piet over voetbal NU
Siem bezoekt nog regelmatig het O.N.A.-veld en traint nog een groep jonge spelertjes met veel plezier. 
Graag gaat hij nog kijken naar zijn kleinzoon die ook bij O.N.A. voetbalt.
Piets belangstelling is niet minder en weet nog steeds alles (veel) over alle elftallen van O.N.A.
Vanaf de pupillen hoort Piet nog steeds de uitslagen en nieuwtjes van alle O.N.A.-elftallen. 
Erg positief vindt Piet de ontwikkeling bij O.N.A. van het Kaboutervoetbal, dit jaar waren er weer vijftig 
van deze toekomstige voetballertjes te vinden op de velden van O.N.A.
Een oud spreekwoord (wie de jeugd heeft, heeft de toekomst) gaat hier zeker op.

Omdat Piet slechtziend is en dus niet meer naar wedstrijden kan kijken wordt hij door zijn vele voetbal-
vrienden regelmatig op de hoogte gehouden wat er binnen zijn club en ook daarbuiten gebeurt.

Siem en Piet O.N.A.-mensen in hart en nieren

Piet bij zijn afscheid in 1982
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