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Het idee
Het was in de zomer van 1970 dat er plannen  
gesmeed werden een zaterdagafdeling van de V&AV 
Gouda op te richten. Vriend Leo van der Bijl, net als 
ik begin twintig, speelde niet onverdienstelijk in het 
derde of vierde elftal op zondag, uitkomend in de 
KNVB. Maar deze elftallen mochten vaak om  
10.00 uur in de morgen opdraven en dat was niet 
bepaald een onverdeeld genoegen na een zaterdag-
avondje sociëteit So What, Het Vat van Duizend Kan 
aan de Markt, of verder weg naar disco’s in  
Noordwijk, Scheveningen en Warmond. 
Dat kwam het niveau van het spel niet ten goede en 
ook de lol was daarom soms ver te zoeken. Leo 
bedacht daarom het plan om op zaterdag te gaan 
voetballen, zodat je op zondag de handen vrij kreeg. 
Hij vroeg daarbij mijn steun als clubbladredacteur. 
Een oproep in het Officieel Orgaan was snel ge-
plaatst. Het plan was voorgelegd aan het toen nog 
almachtige bestuur en vooral secretaris Reinier 

Walthie, een verlichte geest, zag er wel wat in:  
het licht stond op groen.

Van start met drie teams
Op de oproep kwam aardig wat respons. De  
honkballers, toen een afdeling van de V&AV Gouda, 
zagen er wel wat in om zo het korte honkbalseizoen 
sportief aan te vullen. De toen ook nog tamelijk 
jeugdige Dick van Schaik, laborant bij Unilever, porde 
zijn collega’s op en dat leverde ook een elftal op.  
Dit team is later verkast naar de Zaterdagafdeling van 
de vv Waddinxveen en heeft daar nog enorm lang 
gespeeld. Daarnaast waren er 14 spelers die wel trek 
hadden in het zaterdagavontuur. In die tijd was zo’n 
gering aantal spelers meer dan genoeg om een elftal 
op de been te houden; afschrijven deed je immers 
nooit, er moest toch minstens een been afgezet zijn 
wilde je afschrijven en dan nog. De KNVB afdeling 
Gouda plaatste het eerste team in de 3e klas D en 
Gouda 2 (Unilever) en 3 (honkballers) in de enige 
vierde klas, 4A dus. Dit was een grote poule van 11 
teams, daar hadden de heren mazzel aan.  
De honkballers konden door de vele wedstrijden het 
seizoen niet helemaal afmaken, maar doordat het 
eerste slechts een poule van zeven teams had, kon de 
taak van het derde aan het eind van de rit nog wel 
een beetje overgenomen worden.
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krabbelen. Dankzij mijn goede conditie en snelheid 
kon ik dus ook wel aardig op diverse posities.  
Harry Roodbol, onze latere voorzitter, kende ik als 
collega van Architecten Buro Rietveld. Ik had hem en 
een collega overgehaald bij Gouda aan recreanten 
atletiek te gaan doen. Na een tijdje begon dat rondjes 
lopen Harry, oud speler van ONA en telg uit een 
echt ONA-geslacht, toch te vervelen en hij werd 
door de heer Klerks, voorzitter van de elftal- 
commissie, overgehaald op zondag te komen  
voetballen, waar hij snel het vijfde haalde. Omdat zijn 
oude knieblessure uit de ONA-tijd weer op begon te 
spelen, werd Harry gebombardeerd tot keeper en 
werd zelfs bekend als de best geklede keeper van 
Gouda en verder had hij een hekel aan duiken; een 
schone broek was dus geen uitzondering.

Spelers uit de “rode hoek”
Omdat veel jongens elkaar kenden uit de kring van 
Leo van der Bijl, was er een groot segment links 
geëngageerde voetballers, zoals Leo zelf. Op het 
middenveld liep de ijverige Wim Hommels, toen nog 
leraar biologie van de Rijks HBS (nu GSG  
Leo Vroman), gemeenteraadslid voor de PvdA en 
later jarenlang wethouder en ook nog even  
voorzitter van de sv Gouda als nazaat van een echt 
Gouda-geslacht, als we alleen maar denken aan zijn 
oom Dries Hommels. Ook heeft hij nog even in de 
Zaterdagcommissie gezeten. Met hem mee kwam zijn 
jongere broer Cees, een veel betere voetballer en 
student te Groningen. Als vlagger deed dienst  
Hennie van Driel, toen nog spelend bij ONA en een 
jaar later overgestapt naar Gouda. Zelf hoorde ik 
ook bij deze kring (ook vaak te vinden in “So What” 
en het Vat van Duizend Kan)  en dat kon ook moeilijk 
anders met een opa die langdurig wethouder van de 
SDAP was geweest en een vader die voorzitter was 
van de plaatselijke PvdA. Dat leidde regelmatig tot 
snerende opmerkingen van de andere teamgenoten 
die het niet hadden op die “salon socialisten”, maar 
dat was vooral als humor bedoeld, hoewel wel op 
een bepaalde manier gemeend.

Overige spelers
De beste daarvan was Henk Hogendoorn, een echte 
voetballer, die zich ook in de jaren daarna wist te 
handhaven in het eerste. Dan was er bijna  

Opvallende spelers
Zoals gezegd startte het eerste team met 14 spelers 
van divers pluimage en voetbalniveau. Ook na 40 jaar 
kan ik de diverse spelers nog steeds aardig  
uittekenen. Een aantal sprong er uit. Zo was onze 
spits boekhouder Jack Buitelaar, kampioen 400m 
hardlopen van de afdeling Gouda. Jack was snel en 
tamelijk genadeloos, geen slechte eigenschappen voor 
een spits die veel wil scoren. Hij had de gewoonte in 
trainingspak hardlopend naar het veld aan de  
Nieuwe Vaart te gaan. Zodoende was hij al lekker 
warm en conditie had hij toch zat. Jack was veel te 
snel voor het niveau van de derde klas, dus hij kon 
makkelijk gelanceerd worden met een diepte balletje 
achter de verdediging. Hij werd dan ook met gemak 
topscorer met ruim dertig doelpunten en dan deed 
hij nog niet eens alle wedstrijden mee. Jack was na 
afloop geen plakker, maar wel lekker om hem er in 
het veld bij te hebben. Een ander opvallend duo was 
André van Harten, bassist bij het Goudse Blue Note 
trio en zwager van voetbalinternational Dick van Dijk 
en Harry Roodbol, de drummer van dat gezelschap. 
Gelet op deze activiteit was voor hen de zaterdag 
ook nog wel eens mistig, want er werd vaak op 
vrijdag gespeeld en feesten met Dick van Dijk, een 
liefhebber van vieux, waren volgens de verhalen ook 
bepaald legendarisch. In die tijd was het vak van 
profvoetballer toch nog van een geheel andere orde 
dan nu. Maar al met al kon André achterin het niveau 
van de derde klas nog wel bijbenen, evenals zijn broer 
Henk, een stugge back. Ik had met hen gespeeld in de 
laagste zondagelftallen en was zelf na jaren stug 
trainen net een klein beetje omhoog aan het  

Staand v.l.n.r.: Andre van Harten, Jack Buitelaar, Henk van 
Harten, Henk van der Rhee, Hans Sanders, Jos Duijnstee, 
Henny van Driel. 
Zitttend v.l.n.r.: Harry Roodbol, Wim Hommels, Leo Bijl, 
Henk Hogendoorn en Piet Geukes.
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naamgenoot Joop Hoogendoorn die met vaak 
vergeefse snelle rushes gevaar trachtte te stichten. 
Een andere opvallende voetballer was Henk van der 
Hee, ook bekend met het Goudse sooswereldje en 
de lagere zondagelftallen, met als bijnaam “Henk de 
Tank”, omdat hij rechttoe, rechtaan op zijn doel 
afging, weinig rekening houdend met tegenstanders. 
Omdat Henk ’s morgens vaak geen tijd had om te 
eten, had hij meestal een plastic tas met tijgerbrood 
en makreel bij zich, kennelijk zijn lievelingskostje, dat 
hij voor de wedstrijd nuttigde in de kleedkamer. 
Student Piet Geukes, uit een echte Gouda-familie, 
was een wat harde en cynische speler die toch ook 
wel hield van technische hoogstandjes en Paulus 
Stamps was een zeer ijverige middenvelder die na een 
langdurig verblijf in Koog aan de Zaan sinds enige 
jaren weer neergestreken is in Gouda voor een 
tweede leven als beeldend kunstenaar. Tenslotte was 
er als veertiende de nog  jonge student Jos Duijnstee, 
ook een vaste bezoeker van “So What” , over-
gekomen van DONK en daarna eerst een jaar 
in Zondag 5.

Organisatievorm
Omdat ik nogal graag interessante papieren bewaar, 
heb ik een aardig archief, o.a. van de sv Gouda.  
Zo ook nog de eerste ledenlijsten en de eerste 
notulen van de Zaterdagcommissie. De Zaterdag-
commissie bestond slechts uit een drietal leden, te 
weten Leo van der Bijl als voorzitter, Dick van Schaik 
als secretaris en ik als penningmeester. Omdat de 
commissies geen eigen budget hadden, daarvoor was 
eerst statuten wijziging nodig, beheerde ik slechts 
een bundeltje consumptiebonnen, twee per spelend 
lid. Verder zou het instituut elftalcommissie op de 
zaterdag niet bestaan en zouden de elftallen  
selfsupporting gaan opereren. Later werd nog  
besloten dat een trainer verantwoordelijk was voor 
de selectie elftallen. Het eerste jaar was er echter 
nog geen trainer; we trainden mee met de lagere 
zondagteams bij Piet van Mullem. Dus dan trainde je 
vrijdagavond en speelde zaterdag (ochtend).  
Verder zou de bestuurstermijn van de commissiele-
den maximaal 4 jaar zijn om het plakken aan pluche 
te voorkomen. Van deze voor die tijd aparte ideeën, 
zijn die van selfsupporting van de (lagere) elftallen en 
de trainer die de selectie samenstelt, gemeengoed 
geworden.

Spelers team 2 en 3
Volgens de ledenlijst, waarop in totaal 48 namen, 
speelden de volgende spelers in het tweede team,  
het Unileverteam:  A. van de Bovenkamp,  
J.M. Britsemmer, W.AS. Driesse, F.W.C. Janmaat, 
B.A. van Maaren, J.S. Minnee, A. Piket, P.J. Reuvers, 
F.W. Roosenhoff, R.M. van Ruiten, G. Slappendel,  
H.E.I.A. Spruijt, H.M.J. Groenendijk, H.L. van Schaik, 
R. Roggeveen en H. Slager. 
In het derde elftal, de honkballers, speelden de 
volgende personen: A.J.M. van Hove, J.L.D. van Hove, 
P.A.F.M. Ingen Housz, W.J. de Jong, F. Scheurkogel,  
M.J. Spee, P.P. Spee, A. Grootendorst, A.C. Verdouw, 
J.C. Verdouw, T.J. Verdouw, F.D. Verschragen,  
R.H. van Weelden, A. van Weelden, G. Wennekus, 
R. Gilyamse, G.J. Zweerus en J.A. Schellart. Het 
tweede team eindigde in de middenmoot, het derde 
deed mee om de titel, maar kon de competitie niet 
genoeg afmaken, waardoor de eerste plaats buiten 
beeld bleef.

Het eerste seizoen 1970 – 1971
Dat eerste seizoen was voor ons een sprong in het 
duister. We kenden geen van allen het zaterdag 
voetbal, hadden geen idee van het niveau.  
In Gouda had je alleen de Jodan Boys, een vierde 
klasser die nog maar sinds kort aan de Sportlaan 
speelde en daarvoor naast het Gouda-terrein aan de 
Nieuwe Vaart. Door ons gezien als geitenwollen-
sokken vereniging, gezien het grote aantal baard-
dragers en pijprokers met, inderdaad, geitenwollen 
sokken. Uitgerekend aan de Sportlaan werd op  
12 september 1970 de eerste officiële wedstrijd 
gespeeld tegen het altijd lastige Jodan Boys 9.  
Met slechts 11 man wisten we toch een eclatante 5-0 
zege te boeken. Zelf mocht ik nog één van mijn 
makkelijkste doelpunten scoren. De door een 
ploeggenoot langs de keeper richting het lege 
J.B.-doel geschoten bal werd door een rood  
aangelopen verdediger met een uiterste krachtsin-
spanning op de doellijn gestopt, door op de bal te 
gaan staan. De verdediger holde door zijn snelheid en 
gewicht  zelf het doel in. Ik was hem gevolgd en 
hoefde dus  alleen maar de bal het laatste zetje te 
geven. Gek dat je zoiets nooit vergeet; het zal wel 
zijn door de humor die er in de situatie zat. 
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Van dit elftal is voor het clubblad een foto gemaakt 
voor de rubriek “Elftal van de maand”. Dat is de 
enige foto die ik ken uit het eerste jaar, maar beter 
iets dan niets. Van het seizoen is me niet echt veel 
bijgebleven, behalve de kampioenswedstrijd uit bij 
Rijnstreek 3, die met 7-1 gewonnen werd. Dat was 
reeds op 27 februari 1971, twee wedstrijden voor het 
einde. We hadden alles al gewonnen en bij deze 
gebeurtenis in Nieuwerbrug aan de Rijn was hoog 
bezoek aanwezig, namelijk voorzitter Cor Verkaik, 
secretaris Dirk Kruitbosch, redacteuren Bert Hertog 
en Wim Schüling en verder de familie Sanders en 
Anette en Cora, de vrouwen van Harry en André. 
Piet Geukes scoorde in deze wedstrijd viermaal en 
Henk van der Hee driemaal. Topscorer Jack Buitelaar, 
die op dat moment op 26 goals stond, deed niet eens 
mee. Henk van der Hee stond op 8 en ik zelf op  
7 goals. Na deze wedstrijd werd met een incompleet 
team nog tweemaal gelijk gespeeld (bij WDS uit met 
9 man, in de laatste seconden, eindstand 4-4), zodat 
we ongeslagen bleven. De incomplete eindstand van 
3D was: 1) Gouda 1 12-22 (71-17); 2)  
Sportlust 6 12-16; 3) Groot Ammers 4 10-9; 4)  
WDS 3 12-9; 5) Sportief 4 9-8; 6)  
Rijnstreek 3 10-7 en 7) Jodan Boys 9 11-5.

Daarna volgde nog promotiewedstrijden met de 
andere kampioenen van de derde klassen.  
We versloegen thuis cvc Reeuwijk 3 met 5-1 en 
speelden uit in een bikkelharde wedstrijd (wij lieten 
ons ook niet onbetuigd, zeker spits Jack Buitelaar 
niet) met 2-2 gelijk bij Sportlust 6. Omdat RCV 3 zich 
terugtrok (de vereniging werd opgeheven), was onze 
promotie een feit. Deze promotie werd in de een 
apart zaaltje van de allang niet meer bestaande 
Chinees aan de Wijdstraat gevierd met de vrouwen 
(voor zover voorhanden) erbij en het werd een 
uiterst gezellige gebeurtenis.

Het tweede seizoen 1971 - 1972
Gouda schreef het dubbele aantal elftallen in, nu al 
zes. In de krant had het bericht gestaan dat Racing 
Club Verheul, waarvan het eerste uitkwam in de 
eerste klasse, was opgeheven. Het team was tweede 
geworden onder trainer Kees Ottevanger. In dit 
bedrijfsteam speelden veel Gouwenaren, waaronder 
diverse ex Gouda spelers. De gedachte werd  
geboren te gaan fuseren met deze club en zo snel 

door te stoten naar de eerste klas, met ook nog flink 
wat leden erbij. Secretaris Reinier Walthie had deze 
klus op zich genomen. Complicerende factor was dat 
de club op dat moment dus al opgeheven had.  
Omdat de leden van RCV wel wat voelden voor deze 
constructie, werd vastgesteld dat bij de opheffings-
vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig 
was geweest. Er werd weer een buitengewone 
ledenvergadering uitgeschreven, waarbij een meer-
derheid van stemmen voldoende zou zijn en nu werd 
besloten over te stappen naar “Gouda”. Bij de KNVB 
werd daarop een plaats in de eerste klas geclaimd 
omdat 11 van de 15 selectiespelers naar Gouda 
overgestapt waren. Het bestuur van de afdeling 
Gouda wilde hier om onduidelijke redenen, na 
aanvankelijke positieve signalen, niet aan meewerken. 
Zo moest Gouda toch starten in de tweede klas, een 
afdeling waarvoor het veel te sterk was. Als troost 
werd ook het tweede team in de tweede klas  
ingedeeld. 

Inmiddels was een trainer/coach aangesteld in de 
persoon van Piet van Mullem, die dus bij Gouda-
Zaterdag zijn trainerscarrière begonnen is. Piet 
speelde op dat moment nog in het eerste zondag-
team. Het eerste team met diverse ex RCV-spelers 
werd weer met vlag en wimpel kampioen, alleen 
werd uit met 2-1 verloren van het Bodegraven 2 van 
trainer Joseph Burgés, een wedstrijd waar in toevallig 
als invaller bij aanwezig was en zelfs de enige goal 
scoorde. Verder speelde ik in het tweede. Ook wij 
deden het goed, door tweede te worden achter 
Rijnstreek 1, waarvan we thuis met 2-0 wonnen.  
Als hoogst geëindigde reserve team in die tweede 
klas, promoveerden wij naar de res. eerste klas.  
Het eerste team bestond tijdens de kampioenswed-
strijd uit tegen Spirit 4 (5-0 winst) uit Rinus Ruiten-
burg (keeper), Harry Roodbol (res. keeper), de ex 
RCV spelers Karel Kempers, Freek Boere, Gerrit van 
Meerveld, Leo van Treijen, Jimmy Saptenno en  
Aad Veltenaar.  De andere spelers waren Hennie 
Kammeraat, Piet Kruijsheer, Piet Geukes,  
Wim de Jong en Henk Hogendoorn. Geblesseerd 
was Gerrit Hornes. Leider was de vader van  
reek Boere. Het kampioenschap werd gevierd met 
een diner met vrouwen en verloofden in  
“Het Witte Hof”in Haastrecht, gevolgd door een 
gezellig samenzijn in de kantine. Daar werden de 
gelukwensen uitgesproken door afdelings-voorzitter
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Het derde seizoen 1972 - 1973
De zaterdagafdeling schreef zeven elftallen in.  
Het eerste debuteerde in de eerste klas van de 
afdeling Gouda. Van de zondagafdeling kwam over 
een drietal spelers met eerste klas ervaring, toen de 
hoogste klasse in het amateur voetbal. Dat was het 
trio Fred de Gruijl, Kees de Jager en  
Cees Vermeulen, nu de aanjager van het 
sportdossiers op Goudanet. Zij speelden het seizoen 
ervoor nog in het tweede zondag team. Van de vv 
Leiden kwam Gerard Robijn, van ONA Bart van 
Zetten en van Jodan Boys keeper Rob van Wilgen. 
Piet van Mullem vertrok als trainer naar Esto en  
Jan Hageman, zelf ooit eerste elftalspeler bij Gouda, 
werd de nieuwe trainer. Dit team had veel kwaliteit 
en zo mogelijk nog meer ervaring, maar het liet zich 
niet zoveel gelegen liggen aan de trainer. Die was wel 
heel enthousiast, maar de training bestond toch 
vooral uit een paar rondjes warm lopen en dan een 
partijtje. Met wat gecompliceerdere trainingsvormen 
raakte Jan vaak in de knoop. Dan maar corners 
nemen en daarop verdedigen en aanvallen. Jan was 
altijd een goede kopper geweest! Gouda debuteerde 
in de eerste klas met een 4-2 overwinning op  
Bodegraven. Gouda speelde  uiteindelijk met CVC 
Reeuwijk, een jonge vereniging, om de eerste plaats. 
Ook bij Reeuwijk de nodige routine, ook van Gouda, 
namelijk keeper Cor  Klerks en laatste man Ruud van 
Noort. Gouda had aan het eind van de competitie 
heel dichtbij kunnen komen door thuis van Reeuwijk 
te winnen, maar na een 1-0 voorsprong kopte 

aanvoerder Hennie Kammeraat in eigen doel en hield 
cvc Reeuwijk een paar punten voorsprong en werd 
uiteindelijk kampioen. Mijn team, Gouda 2,  
debuteerde goed in de res. 1e klas, te vergelijken met 
de res. 3e klasse nu, met een gedeelde derde plaats 
achter kampioen Be Fair 2 en Sportlust 2.  
Omdat we speelden met een goed getraind elftal was 
het een lekker seizoen en zoals het heet een  
uitdaging om voor het eerst op dit niveau in een 
aardig sterke afdeling goed mee te kunnen spelen.

Staand v.l.n.r.: Leider Boere, Gerrit van Meerveld,  
Freek Boere, Bart van Zetten, Kees de Jager, Fred de Gruijl,  
Hein Naves, Wiebe de Haan en trainer Jan Hageman. 
Zitttend v.l.n.r.: Henny Kammeraat, Gerard Robijn,  
Rob van Willigen, Piet Kruisheer, Cees Vermeulen en  
Gerrit Hornes.

pagina 5 van 6



Tot slot, het vierde seizoen  
1973 -1974

In het vierde seizoen werd de opgaande lijn voor het 
eerst omgebogen. Trainer Jan Hageman had door de 
tweede plaats bij het debuut in de eerste klas een 
transfer naar WDS verdiend. Als trainer kwam  
Henk Klip, voormalig jeugdtrainer, die ik zelf ook nog 
als zodanig had meegemaakt. Een aantal sterke 
spelers vertrok en Gouda deed niet meer mee om de 
titel, maar was nog wel een goede subtopper.  
Het tweede team kon het zelfs niet bolwerken en 
degradeerde uiteindelijk. Als meespelend regelaar lag 
ik soms overhoop met trainer Klip die werkte met 
een vaste, kleine groep, aangevuld met als reserves 
steeds wisselende spelers  uit het tweede.  
Zo speelden we als tweede elke week met een ander 
elftal en nooit in de sterkst mogelijke opstelling.  
Toen er ook geen elf spelers meer te vinden waren 
met voldoende kwaliteiten die regelmatig trainden, 
werd degradatie onvermijdelijk. Zelf ben ik na dat 
seizoen als speler vertrokken naar DONK (vier 
seizoenen), maar ben wel lid van Gouda gebleven en 
zelfs enige tijd coach van mijn oude team.  
Ik kan hier echter geen ervaringen als speler van 
Gouda Zaterdag neerschrijven, maar de beginjaren 
waren op dat moment ook wel voorbij. 

bron: Hans Sanders
realisatie: Cees Vermeulen

www.goudanet.nl 
dossier SPORTSTAD 

(Goudse Sporthistorie)

Foto eerste team 1974

Hier een foto uit 1974 van het eerste team, met enige 
invallers. 
Staand v.l.n.r.: trainer Henk Klip, Gerard Robijn, 
Gerrit van Meerveld, keeper Rob van Wilgen,  
aanvoerder Hennie Kammeraat, Bert Cattel (hoofdredacteur 
Holland Silhouet), leider Boere en Piet Kruijsheer.  
Zittend vlnr Henk Hogendoorn, Gerrit Hornes, Hans Munick, 
Karel Kempers, Hans van der Wolf en Jan Douma.
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