
Cor Luiten (1929 - 1978) was links-
buiten in het kampioensteam. Een 
rappe speler, die op 18 juni 1958 in 
het Goffertstadion in Nijmegen bij de 
beslissingswedstrijd DOS - Sportclub 
Enschede, de voorzet gaf waaruit 
Tonny van der Linden in de verlenging 
de golden goal scoorde. Luiten speelde 
al vanaf zijn zeventiende in het eerste 
bij de kanaries en debuteerde in 1953 
in het Nederlands Elftal, waar hij 
vier interlands speelde. In 1954 werd 
DOS afdelingskampioen en tweede 
achter Eindhoven in de strijd om de 
landstitel. Datzelfde jaar trad DOS 
toe tot de rij van profclubs. Premies 
waren geen vetpot. Cor Luiten moest 
het hebben van zijn maatschappelijke 

positie. Hij begon als kantoorbediende 
en werkte zich bij installatiebedrijf 
Bleijenberg aan de Willem Dreeslaan 
op tot adjunct-directeur.

Mooie verhalen
Achttien jaar voetbalde Cor Luiten 
bij DOS en maakte de toptijd van het 
Utrechtse voetbal mee. Zoon Erwin 
(53) was te jong om het zich te kunnen 
herinneren. “Ik hoorde wel mooie ver-
halen van mijn oom Gerrit Krommert, 
die ook in het kampioensteam speelde. 
Er was nog geen tv, zodat spelers, 
buiten het zicht van de scheidsrechter, 
elkaar een oor konden aannaaien. Toen 
DOS in 1959 tegen Feyenoord scoor-
de, werd Feyenoordspeler Cor van der 

Gijp, die liep te provoceren, tussen de 
juichende DOS-spelers zodanig in de 
tang genomen dat hij groggy achter-
bleef toen iedereen weer klaar stond 
voor de aftrap. Als een DOS-speler 
onderuit ging door een gemene tackle 
kon die overtreder van Henk Temming 
een doodschop verwachten.”

Rolls Royce
Installatiebedrijf Bleijenberg was in de 
jaren zestig een belangrijke werkgever 
voor voetballers van DOS. Cor Luiten 
werkte er tegelijk met Luc Flad, 
schoonzoon van Dick Bleijenberg, 
Dirk Lammers en Hans Kraaij. Eige-
naar Dick Bleijenberg meende dat je 
met de inzet van bekende voetballers 

de verkoop van installaties kon stimu-
leren. Voetballers waren echte helden. 
Klanten vonden het bijzonder met hen 
in contact te komen en te overleggen 
over elektrische installaties.
“Mijn vader had geen verstand van 
elektra, maar had een vlotte babbel 
waar hij ver mee kwam. Hij klom snel 
op tot adjunct-directeur”, vertelt Erwin 
Luiten. “De familie Bleijenberg woon-
de in een prachtig huis in Bosch en 
Duin. We kwamen er regelmatig. Mijn 
vader werd na zijn actieve voetbalcar-
rière bestuurslid bij FC Utrecht. Cees 
Werkhoven was destijds voorzitter. Hij 
bezocht uitwedstrijden van FC Utrecht 
altijd met zijn Rolls Royce. Mijn 
vader reed mee en ik mocht als twaalf-
jarige ook vaak mee. Bij thuiswed-
strijden hielp ik in het spelershome, 
waar de spelers na afloop bij elkaar 
kwamen om een biertje te drinken. 
Mijn vader ontving de scheidsrechter, 
grensrechters en bestuursleden van de 
uitspelende club.”

Kritisch
De vijf zoons van Cor Luiten voet-
balden allemaal, maar geen van hen 
haalde het niveau van hun vader. 
Erwin: “Hij was erg kritisch. Dat 
hoor je wel meer van voetballende 
zoons van een beroemde vader. Wij 
deden het eigenlijk nooit goed. Hij 
stond weinig langs de lijn bij onze 
trainingen en wedstrijden, altijd was 
hij aan het werk of druk als bestuurslid 
van FC Utrecht. Op werkdagen was 
hij vroeg weg en ‘s avonds na het eten 

pas thuis. Ik voetbalde tot mijn 47ste 
bij Domstad Majella. Met mijn vier 
broers heb ik daar nog een paar jaar 
tegelijk gespeeld.”
Cor Luiten is op jonge leeftijd (49) in 
zijn woning om het leven gekomen. 
De plotselinge dood van zijn vader 
in november 1978 staat Erwin nog 
goed bij. “We waren net verhuisd van 
Rivierenwijk naar Nieuwegein. Mijn 
vader voelde zich ‘s nachts in bed niet 
goed worden en ging naar de badka-
mer. Mijn moeder hoorde een doffe 
klap. Hij bleek van de trap te zijn 
gevallen. Ik was zestien. Een enorme 
schok mijn vader zo op de vloer te 
zien liggen. Uit autopsie bleek dat hij 
een hersenbloeding had gehad, gedes-
oriënteerd was en daardoor gevallen. 
Voor mijn moeder, toen 47 jaar, een 
enorme opgave om vijf jongens op te 
voeden.”

Gewaardeerd
Erwin wil de herinnering aan vader 
Cor en DOS levend houden. Hij zette 
de website www.dos1958.nl op met 
interviews die sportjournalist Hans 
van Echtelt voor een boekje ‘DOS, 
40 jaar later’ in 1998 maakte met 
sleutelfiguren uit het kampioensjaar. 
De vele reacties daarop zijn ook op 
de site verwerkt. “Ik was 10 april op 
de Legends Day. Geweldig om te zien 
hoe het publiek de oud-voetballers 
nog waardeert. Dat de naam Luiten in 
verband gebracht wordt met een van 
de grootste sportprestaties in Utrecht 
vervult me met trots.”

Cor Luiten, legendarische 
linksbuiten DOS, 1946 tot 1964
Bij FC Utrecht is elk jaar een Legends Day. De laatste keer, op 10 april bij FC Utrecht- NEC, werden oud-voetballers van FC 
Utrecht, de fusieclub uit 1970, en de clubs die daarin fuseerden: DOS, Elinkwijk en Velox weer als helden onthaald. Ze kregen, 
wandelend langs de tribunes, een staande ovatie van het publiek. Deze oud-spelers zijn er medebepalend voor dat voetbalsup-
porters uit de stad en regio nog altijd van voetbal op het hoogste niveau in Nederland kunnen genieten. Absoluut hoogtepunt was 
het landskampioenschap van DOS in 1958. Van dit team zijn er nog vier die over dit glorierijke moment kunnen vertellen: Henk 
Temming, Tonny van der Linden, Andries Nagtegaal en Hans Kraaij.
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Kampioensteam van DOS met Cor Luiten

Profvoetballers hebben tegenwoordig vaak korte contracten. Na vier, vijf jaar is een team compleet veranderd. Vroeger waren 
spelers lang aan een club verbonden. Bij DOS waren veel spelers familie van elkaar. Voor supporters waren het lokale helden.

Interview door Jan Jansen

Erwin Luiten

Als u de mogelijkheden kent, kunt u hierover 
betere keuzes maken. U heeft dan de tijd om rus-
tig na te denken en te overleggen met vrienden 
en familie. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld 
met uw as als u gecremeerd wordt? Wordt uw as 
bijgezet of uitgestrooid? Of wordt het door een 
familielid bewaard? Wij weten uit ervaring dat 
nabestaanden die de wensen van de overledene 
naleven, mooie en waardevolle herinneringen 
overhouden aan een uitvaart. Zij weten immers 
precies wat de laatste wens van de overledene 
was. Dat komt het rouwproces ten goede. 
Maar ook fi nancieel kan het regelen van uw 
eigen uitvaart voordelig zijn en rust geven. Uw 

uitvaart vooruit bespreken en betalen, indien 
u daar de fi nanciële mogelijkheid voor heeft, 
is een zekere manier om van de fi nanciële 
beslommeringen af te zijn. Als u uw begrafenis 
of crematie vooraf regelt en betaalt, weet u niet 
alleen dat u uw nabestaanden die zorg ontneemt, 
maar u bespaart uzelf tevens kosten. U betaalt 
nooit meer iets bij, ongeacht de kostenstijgingen, 
die zeer realistisch zijn in deze tijd.
Barbara Uitvaartverzorging biedt deze construc-
tie, een Waardevaste Uitvaart, aan. 

Om een optimale veiligheid in te bouwen 
worden de gelden gestort in een apart opgerichte 

Onderlinge Waarborgmaatschappij, welke uit-
sluitend tot doel heeft de toevertrouwde gelden 
op verantwoorde wijze te beheren. Op uw ver-
zoek kunnen wij u in een persoonlijk gesprek bij 
u thuis of op ons kantoor (in Utrecht of Vleuten), 
geheel vrijblijvend, adviseren. Aan de hand van 
uw wensen kunnen wij daarbij exact berekenen 
wat voor u de kosten zijn. 

Wilt u geheel vrijblijvend advies, of heeft u 
vragen of opmerkingen? 
Barbara Uitvaartverzorging staat voor u klaar. 
U kunt ons bellen op 030-29 66 666 voor het 
maken van een afspraak. 
In ons Afscheidscentrum Vleuten kunt u ook 
zonder afspraak terecht op woensdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 
ook op de koopavond tot 21.00 uur.

Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP  Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
info@barbarauitvaart.nl
www.barbarauitvaart.nl

Uw eigen uitvaart vooraf regelen
In onze cultuur is het helaas (nog) niet gebruikelijk om openlijk te praten over de dood. Het 
denken aan uw eigen dood beangstigt u misschien. Maar heeft u wel eens nagedacht over uw 
eigen uitvaart? Wat zijn uw wensen? En zijn uw naasten daarvan op de hoogte?

‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn 

afscheid straks
zijn voor iedereen


