
Walking Football – voetbalhelden van weleer 
Interview zomer 2020 met Vincent Govers voor presentatiegids 2020/2021 
 
“Walking Football = voetbal voor 60+’ers onder de bezielende leiding van de 
ooit snoeiharde voorstopper en succesvolle trainer/coach Olympiaan Vincent 
Govers ...” 
 
Iedere vrijdagmiddag voetballen onze Oldstars1886 vanaf 14.30 uur op het 
kunstgras. De 24 spelers leiden beurtelings de training. Voetballers die 
speelden bij diverse clubs in Gouda, maar ook van ver daar buiten. Scheids Ad 
van Maaren en fysio Peter Schenk zijn de nieuwste aanwinsten.  
 
Hoe het begon 
 
Het begon allemaal in 2013 met een kopje koffie bij Central op de Markt in 
2013, waar Vincent Govers, vele jaren werkzaam als directeur Stichting Gouds 
Seniorenwerk, ideeën voor ouderensport aan de voorzitter voorlegde. Een 
werkgroep werd opgericht voor uitwerking van plannen, parallel aan de 
nieuwbouw van het clubhuis. Ideeën als een beweegplein voor ouderen, 
blindenvoetbal en beach-voetbal sneuvelden door gebrek aan geld, deelnemers 
of ruimte. Maar onder leiding van Vincent kwam het walking football wel van de 
grond.  
 
Walking football –het begin van de Oldstars 1886 
 
Vincent organiseerde begin 2015 op de Begroetingsdag Gouda Noord de eerste 
clinic walking football op het Olympiaterrein. Publiciteit via bewegingsdagen van 
Sport.Gouda en een mailing aan Olympia’s 55+’ersvolgden. Op 1 april 
2016 was het zover: walking football ging als pilot van start en was van meet af 
aan een succes. In 2017 schreef de groep zich in voor 4 toernooien. Zoals 
het Oliebollen Ouwe Knarren Toernooi met deelnemers als ADO1en Feyenoord1. 
Vier kampioensbekers staan bij aanvoerder Arie van den Berg nu in de 
kast. Optimale saamhorigheden gortdroge voetbalhumor staan al 
snel centraal bij de Oldstars1886. Iedereen kan nu mee doen, ook aan de 
externe activiteiten. In april 2020 stond zelfs het eerste internationale toernooi 
op de agenda: een walking football combinatieteam van spelers van 
onze Oldstars 1886 en SEV uit Leidschendam zouden 10 dagen naar Mallorca 
gaan. Corona gooide helaas roet in het eten. Door corona werd ook het eerste 
Goudse walking football toernooi bij Olympia geschrapt. Dat staat nu voor 
oktober 2021 in de planning. Vincent en Bert Keij zijn nu samen ‘managers’ 
walking football. Ze regelen de randvoorwaarden en externe contacten. Volg de 
mannen op hun eigen Oldstars 1886 Facebook-pagina met teksten 
van woordkunstenaar Ton Broekhuisen!  
 
Meer informatie / proeftraining? E-mail:vmgovers@gmail.com.  


