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Feijenoord – Ona begon als spel van kat en muis 

In het Rotterdamse Stadion 16 september 1956

Dik verliezen en toch flinke winst boeken
Dik verliezen en toch flinke winst boeken, dat is het kunststukje, dat ONA gisteren 
in het Feijnoord-stadion te Rotterdam heeft gepresteerd. De blik op het score-
bord mocht dan voor de Gouwenaars niet zo plezierig zijn, een rondblik langs de 
tribunes vertelde dat daar ver over de tienduizend kijkers zaten van wie er acht á 
negenduizend een kaartje hadden gekocht. De anderen behoorden tot het vaste 
Feyenoord-legioen. Dat betekende dat er een behoorlijk recette was en daar deze 
bij de bekerwedstrijden door beide clubs wordt gedeeld, krijgt ONA een zeer 
aantrekkelijk bedrag. Er was trouwens nog een winstpunt: de Rotterdammers  
hebben de Gouwenaars een voetballesje gegeven waarmee zij beslist hun voordeel 
kunnen zullen doen. Dat bleek trouwens tijdens de wedstrijd al. Na een uur van het 
kastje naar de muur te zijn gestuurd (6–0) gaf ONA in de slotfase doeltreffender 
tegenstand.

In eindspurt twee treffers van Koster
Feijenoord mocht dan vier invallers in zijn elftal hebben, voor de beste spelers nog 
wel, de Rotterdammers hebben een stevig productief partijtje op de grasmat gelegd. 
Geen doelman v.d. Bijl, geen Van Kerkum, geen Cor v.d. Gijp, maar wel linksbuiten 
Moulijn, en middenvoor Schouten, een Oosterholt en Steenbergen. Kortom de  
Rotterdammers vormden een elftal dat een hechte eenheid was dat bloeide tot 
hoge vorm en waartegen geen kruit gewassen scheen. ONA moet zich een school-
jongen hebben gevoeld dat tegen de meester mocht spelen. Hier lag een verschil 
van twee klassen dat de Gouwenaars ondanks alle inspanningen niet konden 
nivélleren.  Het ging tik-tik-tik schot aan de lopende band. De Gouwenaars  
werd het draaierig voor de ogen. Zij misten de capaciteiten een been tussen de 
aanvallers te krijgen.

Dat maakte het de gastheren aan de andere kant gemakkelijk tot hun vloeiend spel 
te komen. Moulijn rende langs de lijn, omspeelde tegenspeler na tegenspeler, met 
aanspreking van een arsenaal van schijnbewegingen. Daarbij komt dat de Goudse 
verdediging door de snelheid, waarmee de aanvallen werden uitgevoerd, bijna 
geen zorg aan de dekking kon besteden. Dat bracht mee dat er herhaaldelijk  
Rotterdammers vrij stonden.  Afgemeten ging de bal van voet tot voet en in de 
laatste instantie was er dan voor reserve-doelman Melkert (Evengroen is nog “op  
herhaling” in de tweede helft moest hij behalve vier schoten ook een het veld 
opgelopen hond uit zijn doel houden) geen houden aan. Enkele schoten plukte hij 
verdienstelijk  uit de lucht, maar het was voor ieder spoedig duidelijk dat het een 
kwestie zou worden van “met hoeveel” Moulijn linksbuiten, was evenveel op de 
rechtervleugel te zien. Schouten liep vaak bij de zijlijn en linksbinnen. De Kreek was 
helemaal een zwerver. De Rotterdamse verdediging kon het op haar gemak klaren. 
Voor de rust kreeg doelman Onderstal één gevaarlijk schot op zijn doel. Dat was 
twee minuten voor de rust, en het kwam van de schoen van de herstelde maar 
inmiddels weer geblesseerde Willemse die van Elinkwijk naar ONA overgekomen 
rechtsbuiten. Toen was de stand al 4-0. Kort na het begin scoorde Bak het eerste 
doelpunt. Korte tijd later flitste Moulijn door de Goudse verdediging. Hij speelde 
de bal naar de vrijgelopen De Kreek, die onhoudbaar inschoot (2–6). Het bleef 
goalshotten voor Feijenoord met zo nu en dan een Goudse uitval, die overigens 
niet verder kwam dan de rand van het strafschopgebied. Wat de Goudse voorhoede 
probeerde hij kwam er niet door. 

ONA speelde voor het eerst 
met rugnummers
ONA heeft woord gehouden 
“Ga met rugnummers spelen 
“vroegen de leden twee weken 
geleden. “Goed “zeide het 
bestuur, als de spelers het 
willen. Voor het eerst tegen 
Feijenoord dan“. En zo is het 
gebeurd. Duidelijke witte 
rugnummers op het rood 
– zwarte shirt. Met zelfs de 
nummers 12 en 14 voor de 
reserves.



Tien minuten voor de rust was het 3 – 0 toen Moulijn na vele pogingen te hebben 
gedaan, zelf scoorde. Korte tijd later trof een schot van den Bleijker doel 
Kwamen na de rust twee veranderingen in ONA’s elftal. Lingen werd vervangen 
door Koster die voor rust op het reservebankje zat. Na enige tijd moest Willemse, 
die een trap tegen zijn been had gekregen zich laten vervangen door Terlouw. 
Daarbij kwam dat Hersche zijn linksbuitenplaats aan linkerhalf De Jong overgaf. Toen 
kwam er veel meer vaart en verband in de Goudse aanval en zo waar kreeg het spel 
even dezelfde verrassing, waarmee den hoofdklassers zover was stond het al 6–0. 
Eén minuut na de hervatting scoorde Moulijn met drie man op de huid, nummer vijf 
en drie minuten voor later bekroonde Den Bleijker een vloeiende combinatie met 
de zesde Treffer (6–0).

ONA bouwde daarna aan een overwicht waarbij zelfs Cees de Jong, back, voor het 
doel kwam. Twintig minuten voor het einde maakte Koster met een handig boogbal-
letje over de uitgelopen doelman 6–1. Even later werd het echter 7–1, toen midden-
voor Schouten alleen doorbrak. Daarmee hadden alle vijf spelers uit de voorhoede 
hun aandeel in de score gekregen. Een van de mooiste doelpunten kwam toch op 
Goudse naam. Middenvoor v.d. Berg, de beste man in de voorhoede trok de bal 
voor het doel waar Koster de bal  ineens op zijn schoen nam en met een hard  
onhoudbaar schot de man bij het score-bord voor de negende keer werk gaf (7–2).
De Gouwenaars zijn daarna vrijwel steeds in de aanval gebleven. De Goudse verde-
diging had veel meer vat op de combinaties gekregen en de voorhoede kwam vaak 
tot uitstekend samenspel. Maar wat de Rotterdammers was gelukt, lukte ONA niet. 
Schoten van Terlouw, v.d. Berg en De Jong, gingen rakelings naast en over of werden 
met veel geluk gehouden.
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