
Zwijndrecht, 6 oktober 2016 
 
 
Beste ONA-vrienden, 
 
Toen ik zaterdag j.l. in het Groenhoven zwembad was, waar mijn kleindochter haar zwemdiploma B 
haalde, las ik bij toeval in het AD-Gouda, dat in 2019 ONA 100 jaar bestaat en de heer Leo van 
Maanen, een geboren en getogen Korte Akkeren-man, zijn vader voetbalde in de jaren ’50 bij ONA, 
een documentaire over 100 jaar ONA wil maken. 
Prachtig idee voor een club als ONA, met zijn toch wel een roemrijke voetbalgeschiedenis. 
Ik ben in de pen geklommen om te proberen een start te maken voor deze documentaire en wil bij 
deze mijn documentaire aan u vertellen. 
 
Ik wil mij aan u voorstellen. Mijn naam is Rob Luitjes (geb. 1 juni 1947) en ben een geboren en 
getogen Korte Akkeren-man. Tot mijn 26ste jaar woonde ik in de Jan Philipsweg 13, ik ben de jongste 
zoon uit het huwelijk van Jan Luitjes en Marie Luitjes Roodbol. Ik had twee broers. Jan de oudste 
en Rien de middelste zoals je dat noemt. Mijn beide broers zijn in 2015 resp. 2016 overleden. 
Zoals de heer van Maanen schreef over zijn vader, zo voetbalde ook mijn vader in ONA vanaf het 
oprichtingsjaar 1919. In het boek 75 jaar Ontspanning Na Arbeid 1919-1994 kwam hij ruimschoots 
aan bod. Mijn familie was één en al ONA, de achternamen van mijn vader en moeder verklappen al 
het een en ander. 
Luitjes, naast mijn vader Jan, vierde zijn 12,5-jarige jubileum als 1e elftalspeler, speelde in diezelfde 
tijd ca. 1930 met zijn broer Simon in het 1e elftal. Mijn ome Simon was een fijne rustige man. Ik denk 
wel, dat die Luitjes veel plezier hadden. Ik hoorde weleens verhalen van mijn moeder, dat bij een 
overwinning het niet makkelijk was om thuis te komen. Simon heeft één zoon Hans en woont in 
Westmaas, misschien wilt hij ook zijn ONA-verhaal kwijt.  
Roodbol, mijn moeders broers speelden ook bij mijn vader in het elftal, Jan Roodbol, Henk Roodbol 
en Harrie Roodbol. Roodbol bekende Goudse steenhouwers, de steenhouwerij bestaat nog steeds. 
Nol Kuis in die tijd bestuurslid bij oprichting, een oom van mij, J. Ferwerda een broer van ome Gijs. 
Mijn vader Jan en mijn moeder Marie hadden een sigaren- en sigarettenwinkel, eerst op de hoek 
van de Prins Hendrikstraat/Jan Philipsweg waar later apotheek Grendel was gevestigd, later 
verhuisd naar Jan Philipsweg 13. 
Ik vertel mijn verhaal wat ik in mijn jeugd heb meegekregen van de ONA-dynastie. 
De ONA-maten van mijn vader kwamen natuurlijk allemaal in winkel sigaren of sigaretten kopen, zo 
kan ik mij herinneren Kors Rietveld, Willem van Hoorn, Arie Kwinkenberg, Thomas van Willigen, Jan 
van de Speld, Piet de Bennis, Arie Evengroen, broers Lingen, Henk Klip, Teun Welzenis, Jan van 
Dam, de vader van Dick van Dijk en nog velen. 
Ik spreek nu over midden jaren ’50, de tijd dat ONA betaald voetbal ging spelen. Bovengenoemde 
ONA-mannen kwamen allen in de winkel en bleven langdurig kletsen over ONA, zelfs zolang dat 
mijn moeder het eten al opgeschept had en boos werd dat het eten koud was. Het kletsen ging 
natuurlijk over de wedstrijden van de zondag, hoe goed of slecht het was. Mijn vader was een trouwe 
bezoeker van de wedstrijden op de zondagmiddag. Ik ging altijd met hem mee en stond dan op de 
ONA-tribune waar het nogal luidruchtig aan toe ging. In de pauze in de oude kantine een zakje chips 
halen, de tijd dat de bekende zakjes Smits chips waren uitgevonden, je weet wel met de blauwe 
zakjes zout erin. 
 
Mijn broer Rien voetbalde ook bij ONA in de senioren, ik kan mijn daar niet zo veel van herinneren, 
Rien kreeg kennis aan Adrie Bakker mijn schoonzus uit Waddinxveen, hij is toen overgestapt naar 
het Waddinxveense Be Fair. Mijn broer Jan voetbalde in zijn jeugdjaren bij Gouda. 
Ik heb vanaf mijn 10de jaar ca.3 jaar bij ONA gevoetbald in B2, A2. 
Mijn bekende elftalgenoten waren Jack van der Vast, Dick Lagerweij, Cor Perdijk. Guus Bosman, 
Dik Koster enz. 
Als ik mij nog kan herinneren was Piet Bennis de elftalleider. 
Door studie en interesse in een andere sport, zoals volleyballen bij Radius/MVC en muziek maken 
bij de Pionier ben ik gestopt met voetballen. 



Bij de Pionier maakte ik op mijn 9de jaar (1955) kennis met Rob den Blijker. 
Rob is na ca. 60 jaar nog steeds mijn vriend en voetbalde bij Gouda in de tijd van het 
landskampioenschap. In 1970 stapte Rob over naar ONA, dat was tegen de zin van de familie. 
Op de lagere school zat ik op de Jan Ligthartschool aan de Prins Hendrikstraat, mijn schoolvriend 
was Stef van der Jagt. Dick van Dijk zat twee klassen hoger, dit zijn geen onbekenden bij ONA, wij 
werden in 1958 schoolvoetbalkampioen van Gouda. 
 
Per slot van rekening kenden wij in de Korte Akkeren elkaar oppervlakkig of goed. 
Of ik besmet ben met een ONA-virus, kan ik niet zo zeggen, maar ONA liep als een rode draad door 
mijn leven. 
 
Dan wil ik ook nog vertellen, dat wij in onze jeugd altijd aan het voetballen waren in de kom, waar 
ook altijd ONA-spelers aan het voetballen waren, de plek waar nu de twee Julianasluis is gebouwd 
en zwommen we in het Kikkerbad. Het toeval treft dat ik twee jaar geleden gevraagd ben door de 
Pionier om in het Seniorenorkest (RSO) te komen spelen. Nu de plek waar de Pionier zijn nieuwe 
clubgebouw in gebruik heeft genomen. 
 
 
 
Geschreven door Rob Luitjes op 06 oktober 2016. 


