
Hoe het begon

Het begon allemaal in De Korte Akkeren om precies te 
zijn rond de Scheltemastraat, daar zal Cor zijn eerste bal 
contact gehad hebben. 

Op vele plekken in de nog onbebouwde Korte Akkeren 
(1934) toen nog vele trapveldjes. Elke hoek en straat 
werd benut om tegen dat bruine monster toen nog met 
veter te lellen.

Op de plek waar later de Katholieke Kerk werd  
gebouwd (nu gezondheidscentrum) was het dat Cor 
overgehaald werd (door Piet de Mik) om lid van O.N.A. 
te worden.

Mijn eerste O.N.A.-shirt
Mijn eerste O.N.A.-shirt ik zal het nooit vergeten.  
We hadden het thuis in de jaren 30 niet zo breed.  
Mijn vader had geen werk en toch wilde ik graag een O.N.A.-
shirt.
Mijn moeder heeft toen mijn eerste O.N.A.-shirt gebreid, 
rood/zwart met verticale banen. Trots als een aap liep ik in 
het veld. 

Met B1 kampioen

In het seizoen 1938-39 werd de eerste titel met O.N.A.-B1 
binnengehaald. In Lekkerkerk werd het toen een groot feest. 
Leider Tinus van der Speld tracteerde elke speler op een  
ijssie van 5 cent. Dit was voor die (arme) tijd een geweldige 
ervaring. Om nooit te vergeten!

A1 kampioen 1941
In 1941 werd ONA A kampioen van Gouda. Bovenstaand de 
foto van dit A-team.

Staand achterste rij v.l.n.r.: Koster, Arie v.d. Berg, ?, Overijder, 
 Jan van Dam, Han Markus, ?, Arie Evengroen, Henk van der Speld 
en Bertus Atteveld.
Midden v.l.n.r.: Cor van der Kleij, Jan Spieringshoek, 
Koos van der Steen (aanvoerder).
Voorste rij v.l.n.r.: Henk Borst, Rien van Riel en Willem den Edel. 

Cor van der Kleij  
werd in 1934 lid  
van O.N.A.
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Scheids kunnen we staken
Met O.N.A. 2 naar het Haagse VIOS 2. Het was weer 
zo’n echte Hollandse regendag, al bij het station vielen 
de eerste druppels.
VIOS speelde op een bijveld van het Zuidersportpark in 
Den Haag een veld bij het ADO-complex.
Regen, regen en nog eens regen. In de rust stonden we 
met 4-0 voor. De aanvoerder van VIOS zag het niet 
meer zitten en probeerde de scheidsrechter te 
bewerken om de wedstrijd te staken.  
Als aanvoerder van ONA 2 met enkele teamgenoten 
lieten we dit natuurlijk niet toe en wisten we de  
scheidsrechter te bepraten om de wedstrijd toch 
gewoon door te laten gaan.
De tweede helft ging van start en VIOS kwam met  
10 man het veld op. Na een vijftal minuten was het weer 
een VIOS speler die het veld verliet.
Toen waren er nog 9. De wedstrijd dreigde gestaakt te 
worden als er nog meer spelers het veld zouden  
verlaten. Je kon er op wachten. De volgende spelers van 
VIOS verlieten het veld en de wedstrijd werd gestaakt. 
Echter na veel gepraat kwam er toch weer een speler 
terug en kon de wedstrijd worden uitgespeeld en namen 
we de punten mee naar Gouda.

Herinnering
Een mooie herinnering heeft van der Kleij aan de 
benefietwedstrijd die Gouda en O.N.A. speelden voor 
de ouderenvereniging ,,ONS BELANG”. 
De opbrengst werd besteed aan de Goudse bejaarden 
die dan een dag genoten van een gratis bootreis en later 
busreis met volledige verzorging. Voor vele bejaarden 
het hoogtepunt van het jaar. Tweemaal in de week 
(dinsdag en donderdag) vertrokken er dan vijf bussen. 
Onderweg werd er dan gegeten en gedronken. 
Vele vrijwilligers smeerden dan de broodjes vooraf (in 
het pakhuis van van de Regt) aan de Oosthaven. 
De melkcentrale aan de Turfsingel een van de Goudse 
sponsors schonk dan vele melkbussen met melk. 
,,ONS BELANG” opgericht in 1946 roept bij vele 
Gouwenaars nog vele prachtige herinneringen op.
Voor mij als tweede elftalspeler was het een hele 
ervaring om met een sterk O.N.A. mee te mogen spelen 
met o.a. Kasbergen, Evengroen en andere. Gouda met 
Piet Frederiks, Ravenstein, de Gruijl en V. Schaik wisten 
we te verslaan, dit zal ik nooit vergeten. 
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O.N.A. 2 kampioen 2 maart 1952

H.P.S.V. 2 - O.N.A. 2 1-4   
Staand v.l.n.r. H. van Soest, Overeijnder, Verburg, v.d. Broek, R. v.d. Berg, 
De Kogel, trainer Stam, Baas. 
Kelder, v. Eijk, A. v.d. Berg.
Zittend v.l.n.r.: Hageman, Blom, De Mik, T. Welzenis en C. v.d. Kleij. 

Eerste jeugdtrainers bij O.N.A.
In het seizoen 1946/47 werden bij O.N.A. voor het eerst 
jeugdtrainers aangesteld. Samen met Leen de Jong werd de 
jeugdtraining opgezet. Cor weet nog precies te vertellen hoe 
Arie Hersche toen uiterst links, ook moest leren voetballen 
met zijn (verkeerde) rechterbeen.
Hersche zal zeker nog weten dat hij vaak zonder linkervoetbal-
schoen de training moest volgen.
Voor Hersche is dat later goed van pas gekomen, hij schopte 
het toch maar tot voetbalprof bij O.N.A. en AZ.

Jeugdcomissie
Het was Henk van der Speld die Cor en  
Toon Koster wist te strikken om samen met zijn 
O.N.A. vrienden een jeugdcomissie op te gaan 
zetten. 
Voor die tijd een geheel nieuw initiatief.
Jan van Dam (voorzitter), Cor (secretaris) en 
Andries Klip, Bertus Atteveld, Frans Moree en 
vele anderen hebben jaren lang de basis gelegd 
voor O.N.A. in de latere jaren.

Cor weet nog te vertellen dat het zeven  
tropenjaren werden. 
Op zaterdagochtend eerst nog werken dan snel 
naar huis, omkleden naar het veld en met de 
jongens op stap (fiets of trein) naar de 
tegenstanders rondom Gouda.
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bron: Cor van der Kleij 
foto’s: Archief van der Kleij

Realisatie: C. Vermeulen 
www.goudanet.nl    

dossier SPORTSTAD, mei 2011.

O.N.A. A

Staand v.l.n.r.: Cor van der Kleij, Cor Vermeij, ?, ?, Jan van Leeuwen, 
Jongeneel, Willem van Hoorn, Beppie Ouweneel, Jo Valk en  
Ben van der Kaa.
Zittend v.l.n.r.: Sjors van Dam, Teun Welzenis, Arie Hersche, Boon, ?, 
de Oude en Rinus Bor.

Familie van der Kleij beheer O.N.A.-bar
Welke Gouwenaar herinnert zich niet de oude O.N.A.-bar 
aan de Walvisstraat. De ramen waren afgedekt met spijltjes.  
Vlak na binnenkomst de staanpaal met daaraan bevestigd een 
plateau om de glazen bier te laten rusten.
Aangrenzend hieraan links was de bestuurskamer met de  
grote vouwdeuren.

Langs de gehele wand de vitrines met bekers en foto’s uit het 
rijke O.N.A.-verleden. En achter het buffet de familie  
van der Kleij. Het was Piet van der Kleij sr., die samen met 
Joost Vergeer en Henk Verburg eind jaren dertig de O.N.A.-
bar runden.  
Uiteindelijk eindigde mevr. Van der Kleij (gesteund 
door zonen en vrienden) na 25-jaar dit zware werk. 
 
Op de foto het prachtige wandbord dat door de  
STAMGASTEN werd aangeboden.


