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Dit is het verhaal van Gooische Heeren A1



Het shirt

Het shirt (overhemd) stamt uit 1983 en is van Gooische jongens A1.

Een echt Gooische-overhemd in die tijd had lange mouwen. Ik heb de 
mouwen er echter door mijn moeder laten afknippen en aan de mouwen 

randjes laten maken (van de andere mouw).

En in die tijd nog géén shirtreclame.
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De badges

Mijn shirt had twee badges:

Eén van Gooische en één van Club an der Alster uit Hamburg.

Met Alster had Gooische een uitwisseling. In augustus kwam A1 naar 
Gooische. In mei gingen Gooische jongens en meisjes A1 naar Hamburg.

De badge van Gooische moesten we zelf kopen en er zelf opnaaien. Dit deden 
onze moeders voor ons.

Die van Alster hadden slechts enkelen van ons en naaiden wij ook op ons shirt.
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Het rugnummer

De rugnummers kregen wij van Gooische en moesten wij er zelf opnaaien.

Dit deden onze moeders ook voor ons.
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Actiefoto’s (1)

Omdat jullie om actiefoto’s vroegen….

Er volgen er later nog meer.

Heroïsche duels gedurende onze jeugd met aartsrivaal Laren olv Bert Bunnik 
en spelers als Taco van den Honert en de gebroeders van Ede.

P.S. let op het kraagje – die deden we naar binnen.
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De aankondigingen

Ons shirt verscheen ook op de eigen, volledige met de hand, op ruitjespapier, 
gemaakte aankondigingen die we dan copieerden en over de hele Gooische 

ophingen.

Ook in het wekelijkse Gooische hockeykrantje verscheen het shirt met enige 
regelmaat.

De spelers zijn overgetrokken uit de Onze, een Frans voetbalblad. Helemaal 
linksonder Paolo Rossi (topscoorder Italië van het WK 1992). Hieronder Didier 

Six (links) en Alain Giresse (rechts)
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Het shirt staat echter niet alleen

Het shirt maakt onderdeel uit van een heel tenue. 

Keurig opgeborgen in mijn nostalgie-doos.
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De onderbroek

Voor ons tournooi in Hamburg bij Club an der Alster hadden wij een boekje in 
het Duits gemaakt. Helemaal met de hand en vervolgens copiëren en daar 

uitdelen.

Omdat het ons laatste bezoek aan Alster zou zijn hadden we ook 
onderbroeken laten maken.

In die tijd was het nog niet zo gewoon kleding te laten bedrukken dus dat 
vonden we heel stoer.

We hebben het hele tournooi in de onderbroeken gespeeld.

Maar het ging natuurlijk niet om het hockeyen, maar om de vele andere leuke 
dingen naast het hockey……

9



Het broekje

Helaas heb ik het broekje niet meer.

Wel de anecdote links.
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Na de Gooische-Jaren studeerde ik in Delft in een 
groot studentenhuis.

Op zondag leende een huisgenoot mijn A1-broekje 
voor zijn wedstrijd. Ook daar had ik een Alster-

badge op genaaid.

Hij was in het broekje het veld opgelopen en kwam 
een oud-A1 teamgenootje van mij tegen.

Deze had hem gevraagd: “Waarom heb jij het 
broekje van van Loon aan?”



De schoenen

Aan het einde van onze jeugd trainden en speelden wij al op kunstgras 
ondanks dat Gooische zelf nog geen kunstgras had.

De eerste kunstgrasschoenen die ècht goed waren, waren de Puma Dietrich 
Weise schoenen.

Aan de onderkant sleten ze niet en we droegen ze dan ook vaak elders dan op 
het hockeyveld.

Soms gingen ze aan de zijkant kapot en dan maakten we dit weer met twee 
componentenlijm.

Op de actiefoto kan je zien dat ook op het heilige echte gras van veld 1 van 
Gooische, Puma’s gedragen werden.
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Het trainingspak

We werden gesponsord door Swart Vicomte Melba Toast.
Uiteraard via één van de vaders.

Het trainingspak was van het merk Kleim.

Wij bedankten Swart Vicomte door een bezoek te brengen aan hun Melba
Toast fabriek.
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Onze jeugd op Gooische (1/2)

Onze eerste foto stamt van jongens D1 seizoen 1977-1978.
Ikzelf ben de speler links met de legguards aan, want ik ging keepen in de 

tweede helft. Onze keeper, Paul Kooring, zit in trainingspak midden vooraan.

Aangezien we met veel spelers alle jaren op Gooische doorliepen hebben we 
als afscheid in jongens A1 een “remake”-foto gemaakt. De spelers die niet op 

de D1 foto staan moesten zich voor deze foto omdraaien.

Keeper Paul houdt vooraan de foto van jongens D1 in zijn hand.
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Onze jeugd op Gooische (2/2)

Onze en mijn jeugd speelde zich op Gooische af. De eerste biertjes, sigaretten 
en vriendinnetjes. Hele weekeinden waren we daar te vinden. Op zaterdag 
voor onze eigen wedstrijden. ‘s Ochtends vroeg door het raam naar buiten 

kijken of het weer goed was.
Zondagochtend startte het wachten totdat dames en/of heren 1 gingen 

spelen.

Het “oude” clubhuis van Gooische stond bekend om zijn magistrale feesten –
met als hoogtepunt dat Bloem op mijn verjaardag naar Gooische kwam. Op 

het podium met Joost Timp nog “Poes” gezongen. 

Maar ook toernooien op onder meer Bloemendaal en Breda staan nog in ons 
geheugen gegrift.

Ruzie met het Bestuur, een wekelijks verslag in het papieren hockeykrantje, 
een ontslagen trainer we hebben het allemaal meegemaakt. 

Ondergetekende hield het met de hand bij in een jaarboek, met daarin ook de 
uitslagen, speeltijden (twee wissels per wedstrijd), kaarten en doelpunten.
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Onze Paul

Een jaar na onze Gooische-tijd overleed onze keeper Paul als gevolg van een 
auto-ongeluk.

Hierdoor kwamen wij vanuit onze studentensteden weer bij elkaar voor zijn 
afscheid.

Daar is “Heeren A1” begonnen.
We besloten vaker samen te komen en denken aan Paul elke keer als we dit 

doen.
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Vaak samengekomen

Sinds die tijd zijn wij vele malen bijeengekomen.

Een paar keer nog op het hockeyveld – met her en der wat 
spelersaanvullingen. Ondergetekende draagt tijdens onze wedstrijden altijd 

het eerder getoonde Gooische-shirt.

Bachelors, toernooien en diners.
Met z’n allen naar de Hockey WK in Den Haag.
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In oktober 2017 overlijdt mijn jeugdliefde en liefde van mijn leven, vrouw en 
moeder van onze drie zonen, Esther.

Een paar weken erna hadden we BBQ en dan merk je echt wat dergelijke 
vriendschappen betekenen.

En dan gaat het slecht met je en verassen ze je op je eerste verjaardag alleen, 
met een mooi shirt….
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En dan….



Een besluit

In januari 2018 is onze teamgenoot die in Zuid Afrika woont weer eens in 
Nederland en houdt een borrel.

We besluiten een trip naar hem toe te organiseren.
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Onze trip – februari 2019

We maken plannen.
We maken een logo.

En in februari 2019 is het zover.
Met z’n zevenen naar onze teamgenoot in Franschoek, ZA.

Een prachttrip.

Avonden praten over vroeger, het leven, de partners en de kinderen, en de 
invloed die onze ouders uiteindelijk op ons hebben gehad.

Hoogtepunt is de wedstrijd tegen de Franschoek Dragons.

En onze teamgenoot gastheer krijgt ook een Gooische shirt.
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En we komen nog steeds samen
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Meer dan alleen stof, twee 
badges en een rugnummer

Onze jeugd, de vriendschappen,
het leven samen delen in goede en slechte tijden.

Ons verhaal.

Gooische Heeren A1
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