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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het jubileumboek van de voetbalvereniging Wilhelmina, met de titel, 
‘Een club op stand’. Een gevaarlijke titel, of beter een met risico. Want hij kan 
door de mensen verkeerd worden uitgelegd. Men zou er uit kunnen afleiden dat 
we bij Wilhelmina verwaand zijn, of ons beter voelen dan de rest. Dat is natuurlijk 
niet zo, maar onze vereniging is natuurlijk wel heel bijzonder en dat zit hem in 
verschillende zaken. 
 

Een 100-jarig bestaan voor een voetbalclub is al heel bijzonder. Dit betekent dat 
de club sterk genoeg was om crises, oorlog en andere rampen in deze eeuw te 
overleven. Dan noem ik alleen nog maar de elementen buiten het voetbal. Buiten 
beschouwing blijven hierbij de sportieve hoogte- en dieptepunten, verhuizingen 
van de club, enz, enz. Ook daarbij heb je overlevingskracht nodig. 

Wilhelmina doorstond de tand des tijds. Dat was slechts mogelijk door de mensen 
die samen de vereniging maakten en nog maken. Blijkbaar droegen en dragen zij 
de club een warm hart toe. Zeker ook was er steeds een sterk gevoel van 
saamhorigheid. Volgens mij is dat dus het ‘Wilhelmina-gevoel’. Ik zie het als onze 
belangrijkste taak dit voor de toekomst te behouden. Eigenlijk zouden meer 
mensen last moeten krijgen van dit gevoel. Dan groeit de club met leden en 
begunstigers. Daarbij denk ik ook aan meer bedrijven die zich als sponsor aan 
onze vereniging willen verbinden. Op die wijze leg je het fundament voor een 
solide toekomst voor de vereniging. 
In het boek leest u veel over de rijke voetbaltraditie van Wilhelmina. Die is het 
waard om voort te laten leven. Dit boek vormt daartoe een belangrijke bijdrage. 
Het spreekt voor zich dat ik daarom vooral die instanties wil bedanken die deze 
uitgave mogelijk maakten. In het bijzonder geldt dat Medo-Kantoorservice, 
Brabants Dagblad, Drukkerij Den Bosch, Stichting Woningbouwcorporaties ‘s-
Hertogenbosch (SWH), het Anjerfonds, Schouten &: Nelissen in Zaltbommel, 
Fugro-Inpark- Ingenieurs -en Adviesbureau Breda en Heineken. 
 

Albert van der Luyt 
voorzitter 
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1. Koningin Voetbal Arriveert 
Kom er vandaag de dag eens om, Brabant een achterlijke provincie. Maar lange tijd dachten ze er boven 

de rivieren wel zo over. Op de Brabantse zandgronden gebeurde alles vijf of tien jaar later dan ‘boven de 

rivieren’. Dat klopt dus voorzover het voetbal betreft. 

Waar de contacten met het moederland van Koning Voetbal, Engeland, het sterkst waren, was voetbal er 

het eerst. Bijgevolg waren een stad als Haarlem en een streek als Twente er eerder bij. 

Sport was ook een zaak van de elite. Je moest reizen en de ruimte hebben tot nadenken. De 

oprichtingsgeschiedenis van Wilhelmina, de oudste nog bestaande Bossche voetbalclub, is daar ook een 

goed voorbeeld van. 

In 1880 omschreef de eerste druk van een encyclopedie, later de Winkler Prins, het begrip sport als 

volgt: “Sport is een Engels woord, hetwelk vermaak of spel beteekent, inzonderheid een zoodanig, 

waaraan de aanzienlijken des lands zich wijden tot versterking des ligchaams, zoals harddraverij, jagt, 

roeijen, boksen, het cricketspel enz. enz.” 

Voetbal was dus nog nauwelijks bekend. En sportbeoefening was een zaak van de beteren in onze 

samenleving. Die zagen sport als een goed middel om voor te bereiden op weg naar de harde leerschool 



des levens. De beste en meest toegepaste proef op de som op vele ‘public schools’ was de teamsport. 

Wie daarin uitblonk bracht het ook vanzelf verder in de omringende samenleving. 

De teamsport moest de jeugd tot het Engelse gentleman-ideaal opvoeden. Fairplay, kunnen omgaan met 

winst èn verlies en het aanvaarden van leiding bleken van die eigenschappen die ook goed toepasbaar 

waren in het alledaagse maatschappelijke verkeer. In 1863 ontstond in Engeland de Football-Association. 

Voetbal bleek het goed te doen. Er was aanvankelijk ook zo weinig voor nodig. Het was goedkoop. Het 

was een eenvoudig spel. Het was en is een en al beweging. Het kon in de open lucht. Je kon het 

gedurende het gehele jaar doen. Het was een echte teamsport. Desalniettemin had de doorbraak van 

deze sport ook de pioniersarbeid nodig van een echte gideonsbende. En deze bestond uit de meer 

gegoeden in de Nederlandse samenleving. De eerste voetballers hadden deftige namen. De eerste 

toeschouwers droegen een hoge hoed. Voetbal had alles in zich om ‘in’ te raken. Er was echter een weg 

te gaan. 

Oertijd 

Voor 1865 zou het voetbalspel al in Enschedé gespeeld zijn door Engelse arbeiders in dienst van Twentse 

textielbaronnen. 

Hun zonen speelden het spel rond diezelfde tijd ook al eens. Zij hadden immers hun opleiding genoten in 

Engeland. 

Meer westwaarts toonden verschillende gymnasia hun belangstelling voor deze sport. En dat waren 

vooral elitescholen. 

Sport en spel was ook een zaak van de meer-gegoeden in de samenleving. 

Slechts zij beschikten over vrije tijd en de geestelijke ontwikkeling die nodig was om de sport en 

spelgedachte op haar waarde te beoordelen. 

 

Van een zekere ‘doorbraak’ van de 

voetbalsport was eerst sprake toen de 

figuur van Pim Mulier zich ontpopte als 

een warm pleitbezorger. Zijn naam is 

nauw verbonden met de ontwikkeling 

van de sport in de meest brede zin van 

het woord. Hij had zich als jonge puber 

al eens staan te vergapen aan het 

voetbalspel tijdens een korte vakantie 

in het Belgische Oostende. Daar zag hij 

een aantal Engelse public 

schoolleerlingen aan het werk. Hij werd 

enthousiast. Op 15 september 1879 

richtte hij HFC op. Tot de 

medeoprichters behoorden: Jonkheer D. 

E. van Lennep, Jonkheer J. W. Schorer, 

Anton Schiff, later directeur van een 

houtwarenfabriek in Nederlandsch Oost-Indië, een toekomstige makelaar in effecten, te weten, Anton 

van Walcheren en bijvoorbeeld A. Beets. Deze maakte furore als notaris. 

Deze lijst behoeft eigenlijk geen commentaar. Voetbal begon als een zaak van de aristocratie in dit land. 

Deze was in de positie om te reizen. Naar het walhalla van de teamsportbeoefening bijvoorbeeld, 

Engeland. Reizen doet leren, ook toen al. En er werd aan het einde van de negentiende eeuw veel meer 

gereisd dan in de jaren daarvoor.  

Dat een stad als Haarlem de victorie van de sportbeoefening in Nederland inluidde was geen toeval. Deze 

stad was befaamd om zijn ‘voortreffelijke’ scholen. Voor vele repatrianten uit Nederlandsch Indië was dit 

een vestigingsfactor van het allergrootste belang. Hun kroost verdiende een goede voorbereiding op een 

loopbaan in ‘de gordel van smaragd’. 

  
 

Vertraging 

‘s-Hertogenbosch volgde de ontwikkelingen met enige vertraging. Tien jaar na de oprichting van HFC, 

richtten in december 1889 negen clubs in Den Haag de Nederlandsche Voetbal- en Atletiekbond op. In 



1895 werd atletiek afgestoten. Nederland behoorde tot de eerste landen op het vasteland van Europa 

met een voetbalbond. Alleen Denemarken was eerder aan bod. 

Waar voor het eerst in Nederland werd gevoetbald, valt niet met zekerheid te zeggen. 

De voetballiefhebber uit Twente legt wellicht graag de nadruk bij het verhaal van de Twente 

textielbaronnen met hun voetbalervaringen, opgedaan tijdens de opleiding in Engeland. 

In Amsterdam houdt men vol dat Engelse jongeren, in de hoofdstad werkzaam bij het lichtgasbedrijf 

Imperial Gas Co, de eer verdienen. 

Den Haag moet rond 1870 kennis hebben gemaakt met het voetbalspel toen leden van een Engelse 

delegatie op de Maliebaan een balletje gingen trappen. Zonder dat hun praktijken navolging kregen door 

de plaatselijke bevolking. 

Engeland voetbalde toen al lange tijd, in velerlei vormen. De sport kreeg er pas stevig voet aan de grond 

met de oprichting van de voetbalbond in 1863. Na Engeland, Enschede en Haarlem drong het voetbal in 

1890 door tot Brabant. 

Na die schone lentedag toen een partijtje cricket in Hintham werd verstoord door een gele leren bal 

kwam het op 25 april 1890 tot de oprichting van de Bossche Voetbalvereniging Victoria. Koning(in) 

Voetbal was gearriveerd in ‘s-Hertogenbosch. 

Rond diezelfde tijd werden in andere steden in Brabant voetbalclubs opgericht. In Breda ontstond in 

1890 Advendo, gevolgd door NOAD in 1894. Toen beide clubs in 1914 fuseerden ontstond NAC. Dat staat 

nog immer voor Noad-Advendo-Combinatie. 

In Helmond heette de eerste voetbalclub ‘Trap door’. Deze zag in 1895 het levenslicht. Een van de eerste 

Eindhovense voetbalclubs droeg de veelzeggende naam, Nooit Moe. 

Deze werd opgericht in 1897. Één jaar daarvoor richtten een aantal Tilburgenaren Tilburgia op. Geen 

naam om over naar huis te schrijven. In 1898 kozen ze voor het orangistische Willem II. 

In al die Brabantse steden stopte de trein en dat was maar wat belangrijk om bijvoorbeeld een 

tegenstander op te kunnen zoeken. 

Dat alles bracht jhr. mr. dr. Ben de Jong van Beek en Donk ertoe samen met twee andere 

vooraanstaande Wilhelminianen en enkele andere Brabantse pioniers ertoe aan het eind van 1899 over 

te gaan tot de oprichting van de BVB, de Brabantsche VoetbalBond, tien jaar ná de oprichting van de 

NVB, de Nederlandsche VoetbalBond. Het Bossche Wilhelmina zou het niet slecht vergaan in de BVB. 

‘Geheel wit costuum’ 

Ondanks heel veel tegenstand van de gevestigde orde 

tegen dat wilde spel won voetbal aan populariteit. In 

1897 was Wilhelmina opgericht. Twee jaar later, in 

het seizoen 1899-1900, maakte Wilhelmina zijn 

opwachting in een echte competitie. Op twee fronten. 

Met Be Quick (‘s-Hertogenbosch), ANTONI (Oss), GVV 

(Ginneken), NOAD (Breda), Sparta (Ginneken) en 

Willem II (Tilburg) vormde Wilhelmina de op  

1 januari 1900 opgerichte Brabantsche Voetbalbond. 

EVC, GW en Wilhelmina vertegenwoordigden de 

eerste klasse. Met vier wedstrijden zat de eerste 

competitie daarin erop. EVC was veruit de sterkste. 

Wilhelmina verloor twee keer van de Eindhovenaren, 

versloeg GW twee maal en finishte met een doelsaldo 

van 14-17. Het eveneens in ‘s-Hertogenbosch 

gelocaliseerde Be Quick voetbalde in de tweede klasse 

van de Brabantsche Voetbalbond. Bij de NVB was 

verder nog de ‘s-Hertogenbossche Voetbalvereniging 

Hercules bekend, opgericht op 1 december 1897. 

Deze club werd in 1898 gerangschikt onder de niet-

toegetreden verenigingen. Daarna is niets meer van 

Hercules vernomen. 

Wilhelmina voetbalde in het seizoen 1899-1900 

behalve in de Brabantsche Voetbalbond ook onder de 

vlag van de NVB in de tweede klasse Oost. 

Tegenstanders waren Quick Amersfoort, Bussumsche 



SV en Hilversumsche FC. Omdat Quick en Wilhelmina gelijk eindigden volgde een beslissingswedstrijd in 

Hilversum die in een 3-1 nederlaag voor de Bossche ploeg resulteerde. Onder het hoofdstuk clubkleuren 

noteerde de voetbalbond dat jaar voor Wilhelmina een ‘geheel wit costuum’ terwijl in de opsomming van 

speelterreinen Victoria en Wilhelmina als gezamenlijke gebruikers van het veld bij Huisje ten Halve in 

Vught te boek stonden. 

  



2. Koninginne-namen 
De elite was aan het einde van de negentiende eeuw vaak koningsgezind. Koning zijn, het was wel het 

hoogste dat je kon bereiken. De naam Victoria, verbonden aan de eerste Bossche voetbalclub, was een 

hommage aan het adres van de Engelse(!) vorstin. Daar kwam het voetbal immers ook vandaan. Toen 

het voetbal eenmaal in de stad was doorgebroken, lag een Nederlandse koninginnenaam voor de hand, 

Wilhelmina. 

‘What’s in a name?’ Veel dus, zeker in die van het Bossche Wilhelmina. 

Wilhelmina is een zondagskind. In 1897 viel 1 oktober op een zondag. De troon hoorde toe aan 

koningmoeder Emma, regentes voor de nog minderjarige Wilhelmina. Ze was pas zeventien, de oma van 

Beatrix, de huidige koningin. Maar haar inspiratie klonk al door tot in ‘s-Hertogenbosch. 

Hartje stad, een smal pand in de Verwersstraat. Nummer 23. Nu is er een beddenzaak van Neefs 

gevestigd. Destijds bevond zich daar, toen nog op nummer A 355, het woonhuis van de familie De Jong 

van Beek en Donk. Daar besloten R. Onnen, Kortebout van der Sluis, Willem Bakker, Jan Naeff, Pius Arts 

en Ben de Jong van Beek en Donk een nieuwe, eigen voetbalclub op te richten. 

Ze waren het ‘juk’ van Victoria beu. En Wilhelmina leek de oprichters wel een toepasselijke naam voor 

een nieuwe club vol jeugdig enthousiasme. In de Gouden Kanarie (1947) riep Ben de Jong van Beek en 

Donk de keuze voor die naam nog eens in herinnering op: “Duidelijk zie ik in mijn geest nog voor mij de 

oprichting zelf, die in een der kamers van het huis van mijn vader in de Verwersstraat geschiedde. Een 

voornaam onderwerp van discussie was uiteraard de naam van onze nieuwe club. Jeugdige liefde en 

geestdrift voor onze jonge, ongeveer even oude Koningin Wilhelmina bewoog ons tot het overmoedige 

besluit haar naam aan onze club te verbinden. Het feit dat onze grote zus Victoria heette, wat niet 

slechts overwinning betekent doch tevens de naam was van de toenmalige koningin van Engeland, droeg 

er mede toe bij, dat wij tegenover dit ‘Engelse’ Victoria de Bossche voetbaljeugd onder de naam van 

Nederlands Koningin verenigen wilden. 

Populaire naam 

Wilhelmina was niet de 

eerste voetbalclub die zich 

doopte met de naam van de 

kroonprinses. Op 31 

augustus 1895, op de 

vijftiende verjaardag van 

Prinses Wilhelmina werd in 

Enschede een club met die 

naam opgericht. In 

Enschede kozen ze, als een 

vorm van terughoudendheid 

en beleefdheid, voor de 

afkorting PW Die club 

bestaat nog altijd. Gemeten 

naar leeftijden is PW de 

tiende Nederlandse 

voetbalvereniging. 

Op de lijst van oudste 

Nederlandse voetbalclubs 

neemt Wilhelmina nu de 

33ste plaats in. Clubs met dezelfde naam zoals in Enschede en Amersfoort hielden het niet lang vol. 

Wilhelmina Vooruit en Wilhelmina Boys in Best bleken de tand des tijds beter te kunnen doorstaan. Het 

Limburgse Weert kreeg in 1908 een voetbalvereniging met de naam Wilhelmina. Onder die naam speelde 

de club tot 1940 in de zogeheten Rooms Katholieke Voetbalfederatie waarbij circa 60.000 leden waren 

aangesloten. 

Bij de fusie van die organisatie met de KNVB in augustus 1940 moest de Limburgse club 

het oprichtingsjaartal ‘08’ in de clubnaam opnemen om zich te onderscheiden van het 
‘enige’ Wilhelmina. 



De oorlog 

Ook Wilhelmina moest ‘zijn’ naam in de oorlog aanpassen. In januari 1941 volgde een verbod op gebruik 

van namen van levende leden van het koningshuis. Zo werd de WilheIminabrug in ‘s-Hertogenbosch 

ineens Stationsbrug genoemd. Het Julianaplein heette voortaan Prins Mauritsplein. DePrins 

Bernhardstraat werd omgedoopt in Maire Verheyenstraat en het Wilhelminapark (nu beter bekend als 

‘Heetmanplein’) kreeg de naam Jeroen Boschpark. Wilhelmina koos voor de bijnaam De Kanaries zoals 

de club ook wel werd genoemd vanwege de gele shirts. Ruim drie jaar heeft Wilhelmina onder die naam 

zijn wedstrijden gespeeld. Na de bevrijding van ‘s-Hertogenbosch in het najaar van 1944 was de weg 

weer vrij voor het uitdragen van de eigen naam. Het bestuur bleek tijdens de oorlogsjaren ineens de tel 

te zijn kwijtgeraakt. Hoewel de competitiestanden van 1941 nog over Wilhelmina reppen had het bestaan 

van De Kanaries volgens het bestuur liefst vier jaar geduurd. 

Op 1 december 1944 kon de brief de deur uit: “ Aan alle leden. Gelukkig behooren wij thans tot het 

bevrijde deel van ons vaderland en is het ons vergund om onzen geliefden clubnaam WILHELMINA weer 

in eere te herstellen. Na vier jaren nemen wij dus afscheid van onzen bijnaam De KANARIES.” 

Rooms 

Het was niet de laatste aanpassing van de clubnaam. De fusie van de KNVB met de RK Federatie maakte 

het voorheen als neutraal geschetste clubs mogelijk het predikaat RK aan de naam toe te voegen. Kort 

na de oorlog kwam de verzuiling tot nieuwe bloei. Als katholiek was je lid van een RK vereniging, of dat 

nu een toneelclub, vakbond, politieke partij of voetbalclub was. 

De Katholieke VolksPartij (KVP) groeide sterker dan ooit en ook Wilhelmina gaf gehoor aan de roep zich 

als katholieke voetbalclub te identificeren. 

Vijftig jaar lang was de oudste club van ‘s-Hertogenbosch als neutrale vereniging door het leven gegaan. 

Zonder dat deze identiteit ooit discussie had losgemaakt. Voor de burgerij van de stad was het voor de 

oorlog haast vanzelfsprekend. 

Na de oorlog golden andere opvattingen. Op 26 januari 1946 vroeg het bestuur van  

VV Wilhelmina in een vertrouwelijke brief aan bisschop Mutsaerts toestemming voor naamswijziging in 

RKVV Wilhelmina. Pas in juni 1951 mocht de verandering worden doorgevoerd. 

Het gevolg was de entree van een geestelijk adviseur, die tot in de jaren zestig nadrukkelijk van zich 

deed spreken. Vanuit de Leonardus-parochie (Het Zand) werden de kapelaans Cox en Velzeboer als 

geestelijk adviseur bij Wilhelmina betrokken. 

De meeste leden zagen hun geestelijk adviseur voornamelijk bij de jaarlijkse heilige mis. 

Voor interne zaken is de geestelijke adviseur regelmatig geraadpleegd, ondermeer om uitzonderingen 

mogelijk te maken op de regel stemrecht en bestuursfuncties toe te wijzen aan andersdenkenden. 

Van een geestelijk adviseur is de laatste tien jaar bij Wilhelmina niets meer vernomen. Het predikaat RK 

is nog wel altijd aan Wilhelmina verbonden. 

In 1979 woedde binnen het bestuur nog een felle discussie over de vraag of het zo moest blijven. 

Voorzitter Ben van de Laar hechtte er fel aan. Vijf van de elf bestuursleden spraken zich uit voor behoud 

van de volle clubnaam RKVV Wilhelmina. Dat bleek een meerderheid tegenover de drie tegenstemmers 

en drie onthoudingen. 

De bedrijvige club 

Ingrijpender leek het plan van het bestuur in april 1996 om de naam van een sponsor in de clubnaam op 

te nemen. Het Bossche woninginrichtingbedrijf Rudy van de Zande was bereid Wilhelmina gedurende tien 

jaar een jaarlijks bedrag van 25.000 gulden te garanderen. Voorwaarde was statutenwijziging waardoor 

Wilhelmina voortaan Wilhelmina/Rudy van de Zande moest gaan heten. Soortgelijke vormen van 

sponsoring waren sinds enkele jaren toegestaan door de KNVB en een klein aantal clubs had zijn naam al 

aangepast. Zo had BVV zich enkele jaren eerder omgedoopt in BVV-Verachtert. Voetballiefhebbers 

breken hun tong over deze namen. Toen Wilhelmina met zijn plan naar buiten kwam, stelde ook het 

Brabants Dagblad die vernieuwing ter discussie. Binnen de vereniging leverde het voorgenomen huwelijk 

met Rudy van de Zande veel gesprekstof op. De buitengewone ledenvergadering op 15 april 1996 trok 

ditmaal 89 bezoekers, hetgeen beduidend meer was dan de overige ledenvergaderingen. In de 

vergadering hekelde voorzitter Peter van den Groenendaal met name de discussie in de pers en het 

clubblad De Wilhelminiaan, maar die avond op De Saren bleken er veel tegenstand en argwaan te leven. 

Een meerderheid van 46 leden torpedeerde het plan zodat de RKVV Wilhelmina zich zonder ballast van 

een sponsor in de clubnaam voor het eeuwfeest kon gaan opmaken. 



‘Koninklijk’ 

Een nieuwe toevoeging aan de naam met blijvende waarde, bijvoorbeeld het predikaat ‘koninklijke’, zit er 

evenmin in. In 1996 kreeg Willem II dat al niet meer gedaan bij het honderdjarige bestaan. Inmiddels 

bereikten 32 clubs die mijlpaal. Namens de KNVB wees toenmalig secretaris-penningmeester Henk 

Burgwal in 1977 rond het tachtigjarige bestaan al op de terughoudendheid met het predikaat ‘koninklijk’. 

Burgwal toen: “Ik vraag mij af of dit voor uw club wel nodig is. U draagt reeds een koninklijke naam: 

Wilhelmina. U bent die naam waardig,”. 

  



3. Reis door de stad 
Een voetbalclub reist wat af op zoek naar een tegenstander of naar een nieuw onderkomen. Dat was al 

het geval met de pioniers, zo aan het einde van de vorige eeuw. Wie wilde spelen had een tegenstander 

nodig. Het mooiste was natuurlijk als deze uit een andere stad kwam. Dat was nog eens iets anders dan 

voetballen tegen een jongensclubje uit dat andere deel van de stad. De toonaangevende voetbalclubs 

ontstaan dan ook in die steden die aangesloten waren op het spoorwegnet. Of om het vanuit een 

negatief perspectief te stellen: In 1919 was er geen enkele voetbalclub in een stad die niet aangesloten 

was op het spoorwegnet. 

Voetbal heeft de ruimte nodig. Een beetje voetbalveld met een tribune heeft toch al gauw 1000 m2 

nodig. En als je kluppie dan nog eens groeit met een hoop jeugd, dan gaat het al gauw om enkele 

duizenden van die groene vierkante meters. Bij elke stadsuitbreiding denk je dan wel weer na. Zeker als 

je weet dat de wijk waarin je voetbalt, zieltogende is. 

Van Hintham naar Vught, van west naar noord, via Boschveld naar De Saren. Honderd jaar voetballen in 

‘s-Hertogenbosch ging voor Wilhelmina gepaard met een zwerftocht kris-kras rond en door de stad. 

Voetballen in ‘s-Hertogenbosch begon in Hintham. Hein Slager, een van de jongelui die verantwoordelijk 

was daarvoor, heeft ooit beschreven hoe op een veldje in Hintham iemand uit Den Briel met een gele 

leren bal een eind maakte aan een partijtje cricket. 

“Het was een schone lentedag in ‘t jaar 1890. En ‘t gebeurde in Hintham. Daar speelde een troepje 

jongelui, echte Bosschenaren en ‘aangewaaiden’, het edele cricketspel, zo goed en zo kwaad als dat 

ging, Plotseling gebeurde er iets! Als een knuppel in het hoenderhok viel er een grote leren bal tussen de 

spelers. Toen brak de hel los. Ze waren opeens bezeten, allemaal. Razend waren ze. Gek, stapelgek, De 

eigenaar van dat ding, een nieuw lid, pas uit Den Briel gekomen, formeerde twee elftallen van vijf à zes 

man, zette het terrein uit, nam de leiding... daar ging het er op los. Een historisch moment. Den Bosch 

voetbalde.” De eerste club heette, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, Victoria. 

Bosschenaren in Vught 

Victoria bleef niet alleen. De animo voor het voetballen was, vooral onder scholieren van HBS en 

gymnasium, zo groot dat een tweede clubje ontstond met de naam Paul Kruger. Hoe het Paul Kruger 

verging is mistig gebleven. Victoria speelde zijn wedstrijdjes op een terreintje dat bij koffiehuis Den Bult, 

ergens ter hoogte van de Boterweg, zo ver van de stad vandaan dat de lokatie in de geschiedschrijving 

aan Hintham werd toegewezen. “Enige jaren lang speelden we op Hintham, maar het was daar te stil, er 

kwam niemand, we groeiden niet uit. Toen trokken we naar Vught, een aardig veld tegenover de 

tegenwoordige "Witte Lunchroom”, schetst Hein Slager de situatie in ‘De Gouden Kanarie’ van 1947. 

Op dat veld ter hoogte van de Loonse Baan, op Vughts grondgebied, beleefde  

‘s-Hertogenbosch zijn eerste competitievoetbal in 1894. Het debuut in de regio oost was daverend: een 

nederlaag op eigen veld tegen Vitesse met liefst 0-17. Na acht (alle verloren) wedstrijden tegen Vitesse, 

Get-On (Wageningen), Quick Nijmegen en Voorwaarts uit Tiel eindigde de teller bij een doelsaldo van 0-

67. Pas drie jaar later waagde Victoria zich weer eens aan competitievoetbal. De club groeide ook. Hein 

Slager vertelt daarover: “Het ging best en Victoria moest een tweede arena uitzetten, bestemd voor haar 

juniores. Toen gebeurde het: op zekere dag liep -geheel onverwacht- dehele troep der jongeren bij ons 

weg en richtte een eigen club op onder de naam van Wilhelmina. Wij stonden paf! Het blijft mij bij dat de 

jongeren het vertikten te spelen, daar achter in dien hoek van onze wei, vol pollen en onkruid.” 

Volgens oprichter Ben de Jong van Beek en Donk werd de opstand niet alleen veroorzaakt door het 

slechte veld dat de junioren ter beschikking kregen. “Ook het traditionele verlangen der jeugd naar 

volkomen zelfstandigheid sprak een woordje mee”, stelde hij later vast. 

De komst van Wilhelmina inspireerde Victoria wel. In 1898 leidde dat tot een terugkeer in de competitie, 

nu in de tweede klasse zuid. Volgens het competitieboekje van de NVB lag het veld aan de Vuchtseweg. 

Te bereiken: “Van het station: tram naar Vucht tot het Huisje ten Halve. Ter rechter hand ligt het 

terrein.” NVB staat voor Nederlandsche VoetbalBond, voorloper van de KNVB. 

Ten Halve 

Vanaf 1900 deelden Victoria en Wilhelmina niet langer de voordeur in Vught. Het jaarboekje van de NVB 

situeert Wilhelmina bij Huisje ten Halve. Voor Victoria wordt dan een veld aan de Helvoirtsche Straatweg 

genoteerd. Ook al in Vught, tegenover het toenmalige hotel Zionszicht in de schaduw van de Lambertus-

toren. Beide clubs speelden toen in de afdeling zuid; Victoria in de tweede klasse waarin het ook 



kampioen werd. Bij Huisje ten Halve kon eveneens een kampioensfeestje worden gevierd want 

Wilhelmina greep zijn eerste titel in de derde klasse van de afdeling zuid. 

Het seizoen 1901-1902 bracht beide clubs samen in de tweede klasse. Victoria won de thuiswedstrijd 

met 2-0, speelde ‘uit’ gelijk (0-0) en bleef als tweede op de ranglijst Wilhelmina juist een streepje voor. 

Een mooi moment om de eer aan zichzelf te houden, vonden ze bij Victoria. Hein Slager daarover: “We 

hadden de leeftijd bereikt de wereld in te gaan. Aanvulling kon niet meer plaats vinden; door de 

afscheiding in ‘97 was er geen reserve achter ons. Het jonge krachtige Wilhelmina kon het heilzame werk 

nu voortzetten.” 

Tot 1905 deed Wilhelmina dat op het veld bij Huisje ten Halve waar elke zondag met kalklijnen, 

vlaggetjes en doelpalen een wei werd omgetoverd in een voetbalveld. Daarna zocht men het iets 

verderop, op het voormalige honk van Victoria, tegenover Zionszicht. Drie seizoenen later was 

Wilhelmina weer terug bij Huisje ten Halve, nu voor langere tijd. De prestaties rechtvaardigden een 

accommodatie met meer allure. 

Want ‘s-Hertogenbosch liep voortaan op zondag uit voor Wilhelmina, dat inmiddels de eerste klasse van 

het district oost had bereikt. 

Straatnamen als herinnering 

Bij de promotie naar het hoogste niveau in 1904 moesten de voetballers en aanhang van Wilhelmina nog 

vluchten voor boze supporters van GVC. Bijstand van de politie was nodig om het oproer in Wageningen 

te sussen. Toen al. Thuis, in Vught ging het er gemoedelijker aan toe. Hoogtepunt daar was het duel met 

Sparta om het landskampioenschap in 1909. In een legendarisch duel bij Vitesse (1-1) was Wilhelmina 

kampioen geworden. En toen kwam dus Sparta naar ‘s-Hertogenbosch, eigenlijk dus Vught, met 

internationals als Bok de Korver en Cas Ruffelse. 

Een happening. De fanfare van Goulmy en Baar rukte uit. Sparta maakte eerst een optocht door de stad. 

Er werden prentbriefkaarten verkocht met foto’s van de elftallen. En toen volgde ook nog een wedstrijd 

om de landstitel waaraan in die tijd veel minder betekenis werd gehecht dan aan het 

afdelingskampioenschap. Voor het laatste werd immers het hele seizoen (twaalf wedstrijden) gestreden. 

“Het toneelspel dat ‘Het kampioenschap van Nederland’ heet”, noemde de Revue der Sporten destijds de 

tweekamp waarin Sparta ook kalmpjes aan veel te sterk was voor Wilhelmina. Na de 6-2 nederlaag op 

eigen veld viel het verlies in Rotterdam nog mee. Van belang was vooral dat het leuk was geweest, met 

de boot naar Rotterdam en de muziek van Goulmy en Baar aan boord! 

Tot medio 1926 bleef Wilhelmina trouw aan het ‘Wilhelminaterrein’ in Vught waar in 1922 een heuse 

tribune verscheen. Straatnamen als Wilhelminalaan en Victorialaan herinneren nu nog aan de 

voetbalactiviteiten van de Bossche clubs. Bovendien huisde ook BVV in Vught; eerst jarenlang bij Mie de 

Hut, een café aan de Loonsebaan, 

daarna vanaf 1920 op Heidelust aan de Kampdijklaan. 

Pogingen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch beide clubs warm te krijgen voor een terugkeer naar de 

stad, bleken aan BVV niet besteed. Wilhelmina hapte wel toe. 

  



Hooge Donken 

In 1926 kwam achter het station in het nog onontgonnen westelijke stadsdeel een sportpark met 

toentertijd moderne amfitheatergewijze tribunes tot stand. Een werkverschaffingsproject van wethouder 

Krijgsman. Onder toezicht van de Nederlandsche Heidemaatschappij vonden werklozen hier een tijdelijke 

baan. 

Met de woningbouw wilde het in West niet vlotten, mede omdat de voorkeur in Den Bosch uitging naar 

De Muntel waar in die jaren stevig werd gebouwd. Om de eenzaamheid voor Wilhelmina te verminderen 

kwam wethouder Krijgsman in 1928 met een nieuw werkverschaffingsproject op de proppen: een 

wielerbaan aan de Parallelweg, grenzend aan het sportpark van Wilhelmina. In de jaarlijkse opgave aan 

de KNVB noemde Wilhelmina het complex Boschveld. Pas vanaf 1935 heette het De Hooge Donken. Op 

zondag 10 oktober 1926 werd Wilhelmina’s nieuwe sportpark in gebruik genomen met de semi-interland 

Zuid-Nederland - Luxemburg (2-3). Thijs Dorenbosch was de enige Wilhelmina-speler tussen toenmalige 

sterspelers als Pierre Massy (Roermond) en Rat Verlegh (NAC). 

Ruim een kwart eeuw huisde Wilhelmina daar zonder er noemenswaardige sportieve hoogtepunten te 

bereiken. In 1931 volgde na 27 jaar degradatie uit de eerste klasse. Kampioenschappen konden niet 

worden gevierd in het paviljoen dat vanaf 1928 door terreinknecht Hendrik Mees, de pionier van West, 

met familie werd gerund. 

In de stad was bovendien Lohengrin op de Pensmarkt als clubhuis beschikbaar, totdat het in de 

oorlogsjaren bij een bombardement werd vernietigd. 

Ook De Hooge Donken lag tijdens de oorlog herhaaldelijk onder granaatvuur. Speelvelden werden 

verwoest, kleedkamers afgebroken, tribunes stuk geschoten, schuttingen en omrasteringen geroofd. 

De wielerbaan werd onherstelbaar vernield. Het paviljoen dat nog gespaard gebleven was, ging enkele 

weken na de bevrijding met inventaris en al in vlammen op door onvoorzichtigheid van daar 

ingekwartierde soldaten. Het was niet altijd een pretje daar te vertoeven, ook al kon Wilhelmina dankzij 

de inzet van voorzitter Jos van Bergen binnen enkele maanden weer gebruik maken van het speelveld en 

kreeg het zelfs de beschikking over een lichtinstallatie voor het trainingsveld. Voor Wilhelmina bleef het 

een schraal bestaan in de tweede klasse; in de schaduw van BVV, dat kort na de oorlog hoogtijdagen 

beleefde met een landstitel in 1948 als toppunt. 

BVV was zelfs zo populair dat Bossche café-eigenaren in april 1949 besloten tot een radio-uitzending op 

de Markt van de wedstrijd VSV - BVV: Wilhelmina voelde zich gedupeerd omdat de thuiswedstrijd tegen 

Eindhoven dan helemaal geen publiek meer zou lokken naar De Hooge Donken. Maar protest bood geen 

soelaas. 

Enkele jaren later waren de verhoudingen met BVV al weer wat beter. In afwachting van het nieuwe 

sportpark De Wolfsdonken nam Wilhelmina alvast afscheid van De Hooge Donken. Op Heidelust bood 

BVV een jaar lang onderdak aan Wilhelmina, voor de trainingen werd uitgeweken naar oefenvelden in ‘s-

Hertogenbosch-Zuid. 



Wolfsdonken 

De Wolfsdonken was vooral bedrijfsterrein, tot stand gekomen door de zogeheten 

Marshallhulp. ‘De Hoge donken’ maakte plaats voor industrie. En ook dat was een teken destijds. 

De Wolfsdonken, vanaf De Hooge Donken circa vijfhonderd meter verderop gelegen, moest Wilhelmina 

vanaf september 1952 nieuw elan geven. In West was een geheel nieuw stadsdeel gepland. Langs de 

Vlijmenseweg tegenover de Willem I-kazerne kreeg Wilhelmina de beschikking over een nieuw complex, 

dat een intieme sfeer beloofde. Voor 750 gulden per jaar kon Wilhelmina een hoofdveld met overdekte 

zittribune, twee onoverdekte zittribunes en staantribunes huren. 

Voor circa 6.000 toeschouwers was er plaats op De Wolfsdonken, maar uitverkocht is het maar 

sporadisch geweest in de 38 jaar dat Wilhelmina er huisde. 

Op de Wolfsdonken beleefde Wilhelmina alle ups en downs die bij een voetbalclub horen. Twaalf jaar 

betaald voetbal, vreugde en verdriet in het amateurvoetbal. De nieuwe omgeving bleek maar korte tijd 

een inspirerende voedingsbodem voor gezond betaald voetbal. Na een optimistische start ging het op en 

af. In 1961 liep De Wolfsdonken nog wel eens vol omdat Wilhelmina de weg naar de eerste divisie vond, 

maar versterkte degradatie veroordeelde de Bossche ploeg vervolgens snel tot een kommervol bestaan 

in de onderste regionen van het betaald voetbal. 

‘Hoogtepunten’ waren nog wel de derby’s met het afgezakte BVV. Voor de thuisduels maakte Wilhelmina 

gebruik van De Vliert waar het dan aardig vol liep. In het seizoen 1962-1963 won BVV beide duels (0-2 

en 5-2) en ontdeed het zich via promotie weer van Wilhelmina. Twee jaar later beet Wilhelmina feller van 

zich af. Max Meezen keepte als een panter en een doelpunt van Frans Burg was beslissend voor een 

historische zege (0-1) in De Vliert voor ruim tienduizend toeschouwers. Ook in de return (2-2) hield 

Wilhelmina zich staande tegen BVV, dat na de oorlog tot de meest vooraanstaande club van ‘s-

Hertogenbosch was uitgegroeid. 

Een jaar later moest Wilhelmina voor het laatst twee keer naar De Viert, nu om de inmiddels uit BVV 

ontstane stichtingsclub FC Den Bosch/BVV te bestrijden. 

En opnieuw weerde Wilhelmina zich kranig tegen de ambitieuze ‘stichting’, die naar de eerste divisie 

promoveerde met ondermeer een 1-1 gelijk spel en een 2-0 zege als resultaten tegen Wilhelmina. In 

1967 ging ook Wilhelmina in FC Den Bosch op. Voor De Wolfsdonken resteerde een amateurclub die 

vanuit de vierde klasse overeind moest zien te komen. Gedurende acht jaar bleef De Wolfsdonken nog 

wel het podium voor de vaak druk bezochte thuiswedstrijden van het tweede elftal en het jeugdteam van 

FC Den Bosch. Het besluit van FC Den Bosch zich geheel op De Vliert te concentreren had in 1975 zelfs 

een kort geding tot gevolg. De rechtbank achtte het niet nodig dat de fusieafspraken van 1967 van 

kracht bleven, waarna de jeugd van Wilhelmina voortaan het rijk alleen had op zaterdagmiddag. 

Het clubleven bloeide weer op. Het gewenningsproces in het amateurvoetbal vergde echter tijd. Het 

kostte moeite te aarden. Het ene seizoen nog met 4-0 winnen van Heerenveen en fel strijden tegen Roda 

JC. Een jaar daarna uit naar Linge Boys, Beesd, Buren en GVV plus heetgebakerde Bossche derby’s tegen 

OVH, RKJVV, TGG en OSC. Maar nadat in 1972 de weg naar de derde klasse was gevonden, suisde de lift 

omhoog. 

Met twee kampioenschappen op rij en een gunstige promotieregeling in de tweede klasse, als gevolg van 

de instelling van de hoofdklassen in 1974, stoomde Wilhelmina door naar de eerste klasse. 

In het nieuwe en later weer geheel gerenoveerde clubhuis leek het elk weekeinde opnieuw feest, in 1973 

zelfs omdat behalve het eerste ook het tweede en derde elftal kampioen werden. 

Met het bereiken van de eerste klasse zat Wilhelmina aan zijn plafond. Na twee jaar volgde degradatie. 

Voor een nieuw kampioensfeest was het wachten tot 1983. 

De Saren 

Zeven jaar later kon Wilhelmina als hoofdklasser afscheid nemen van De Wolfsdonken. In 1985 werd al 

duidelijk dat de gemeente andere bestemmingen in gedachte had voor de voetbalvelden van Wilhelmina, 

Concordia SVD en RKJVV die alle drie op De Wolfsdonken waren gehuisvest. Wilhelmina reageerde als 

eerste. Het bestuur, onder leiding van Gerard Fakkers met de bestuursleden Peter van den Groenendaal, 

Peter Verbunt en Han van Ooste als drijvende krachten, zag op Maaspoort meer perspectief. Het 

westelijke stadsdeel vergrijsde; in het nieuwe noordelijke stadsdeel rekende men op een krachtig 

potentieel aan aanwas. 

“De verhuizing gaat gepaard met emoties. Maar we moeten ons verstand gebruiken. In deze jonge wijk 

zijn we zeker van jonge leden”, stelde voorzitter Fakkers. Aan de bereidheid tot verhuizen koppelde 

Wilhelmina harde wensen: ondermeer een redelijke financiële tegemoetkoming, een kunstgrasveld en 

een sporthal. Het laatste bleek onhaalbaar, maar Wilhelmina peuterde bij de gemeente wel een half 



miljoen gulden los voor de bouw van een clubhuis. De gemeente zorgde voor de rest zodat Wilhelmina 

zich kon gaan voorbereiden op verhuizing. 

Kunstgras 

In september 1988 verschenen de eerste graafmachines aan de Sarenweg in Maaspoort waar het nieuwe 

sportpark De Saren gepland was. De aanleg kostte de gemeente alles bij elkaar 6,7 miljoen gulden. In 

maart 1990 werd de ruwbouw opgeleverd en kon Wilhelmina uitzien naar een gloednieuw complex met 

ondermeer overdekte zittribune, staantribunes, twaalf kleedkamers kunstgrasveld, hoofdveld, drie 

bijvelden en een korfbalveld. Korfbal? Ja, want op De Saren kregen ook de korfbalclubs Deuteren en KV 

Den Bosch onderdak. Naast korfbal maakte Wilhelmina op De Saren ook kennis met voetbal op 

kunstgras. Voor menige profclub een uitkomst tijdens de strenge winters. Ondermeer PS\/, FC Utrecht, 

Willem Il, RKC Waalwijk, FC Den Bosch en TOP Oss waren al te gast op het kunstgras van De Saren. 

Het grasveld bracht Wilhelmina minder succes. Het veld lag er nogal eens slecht bij en kreeg sinds de 

ingebruikname maar zelden acceptabele kwaliteit. De verwachte groei bleef niet uit op De Saren; van 

een kleine 500 naar een dikke zevenhonderd leden. Met de prestaties van Wilhelmina vlotte het minder. 

Vlak voor de verhuizing in 1990 bereikte Wilhelmina de hoofdklasse C, de hoogste amateur-afdeling van 

Brabant en Limburg. 

Daarin kon Wilhelmina zich maar een jaar handhaven. 

Twee jaar later volgde opnieuw degradatie. Een jaar later was Wilhelmina al weer terug in de eerste 

klasse, maar het afgelopen seizoen kon de oudste Bossche club niet voorkomen dat het honderdjarige 

bestaan op De Saren in de tweede klasse wordt beleefd. 

  



4. Dirigenten en ijverige mieren 
De voorzitter is o’ zo belangrijk. Met hem zegeviert een club of gaat ten onder. Voorzitters drukten altijd 

hun stempel op de voetbalclub. Wilhelmina beschikte over een aantal bijzondere. Heel vroeger waren ze 

héél erg jong. Later vooral toonaangevend of bekend in de stad. 

Er waren voorzitters die hadden wat over voor de club. Wat te zeggen van Kees van Hoek? Deze ‘deftige’ 

beroepsmilitair uit ‘s-Gravenhage, met een klassiek-Indische achtergrond, sloot ooit een tweede 

hypotheek om de club te redden. Hij was voorzitter tussen 1959 en 1978. Van Hoek begon als voetballer, 

een rappe linksbuiten, in 1927. Legendarisch is zijn doelpunt tegen aartsrivaal BVV in 1931. Wilhelmina 

won met drie-nul Een heel ander type voorzitter was Peter van den Groenendaal. Rondborstig en bekend 

Bosschenaar. 

En nog zoveel meer. 

De eerste voorzitters, oprichter Ben de Jong van Beek en Donk (van hem kwam immers de bal en de 

kas), en J. Naeff (een statig figuur met hoge hoed prominent op elftalfoto’s) lieten zich aflossen door L. 

Lobach. Meer dan 25 jaar leidde deze notaris het vooroorlogse Wilhelmina. 

Tot vlak na de oorlog sprak een voorzitter van Wilhelmina een slecht presterende speler nog wel eens 

persoonlijk toe. Kom daar vandaag de dag eens om. 

In april 1943 liep Wilhelmina tegen een zeperd aan. De voetballers van TOP sloegen De Kanaries met 8-2 

om de oren. De verstandhouding tussen keeper Jansen en back Valentijn liet te wensen over. Voorzitter 

Jos van Bergen zou de verdediger na deze wedstrijd vermanend toespreken. Zo spraken de 

bestuursleden af. De secretaris legde deze zwaarwichtige afspraak vast in de notulen. 

Nu was dat Jos van Bergen wel toevertrouwd. Ben van der Laar, zelf voorzitter van november 1978 tot 

november 1984, herinnert zich Van Bergen als een ‘mens, streng van uiterlijk’. ‘Een rijzige figuur en 

ongenaakbaar’, omschrijft Van der Laar. Erelid Jan van Diesen schrijft in de Gouden Kanarie: “Nog zie ik 

onze huidige voorzitter, de heer Jos van Bergen, in Sittard waar wij dineerden, met een vuistslag op de 

tafel aan zijn woorden kracht bijzettende, plechtig beloven, niet te zullen rusten alvorens het eerste 

klasserschap zou zijn heroverd”. 

Van Bergen genoot aanzien binnen de club. Deze eigenaar van een sigarenzaak op de hoek van de 

Hinthamerstraat/Markt maakte meer dan dertig jaar deel uit van het bestuur. Hij vierde als grensrechter 

de triomfen mee in de eerste klasse en drukte een belangrijke stempel op menig eerste elftal in tijden 

dat een technische commissie meer te vertellen had dan de trainer. De voorzitter maakte ‘gewoon’ de 

opstelling. Jos van Bergen hield Wilhelmina tijdens en na de oorlog overeind. Onder zijn bezielende 

leiding vocht de club voor haar voortbestaan. Clubhuis, paviljoen, tribune, afrastering, prijzenkast en 

archief, niets had de oorlog overleefd. 

Van Bergen dirigeerde en financierde de club weer vooruit. Hij dwong respect af. Zoals erelid A. 

Hertzberger (oud-speler/bestuurslid) verwoordde: “Indien Jos van Bergen in 1945, toen door 

oorlogshandelingen en omstandigheden Wilhelmina reddeloos verloren scheen, niet energiek de 

schouders er onder gezet had, had Wilhelmina thans niet meer bestaan”. 



Overstag 

op vrijdag 13 februari 1948 

volgde ir. L. Kramers Jos 

(ook wel Sjef) van Bergen 

op. Kramers, eigenaar van 

een adviesbureau in Vught, 

hanteerde de 

voorzittershamer al enkele 

jaren eerder. Hij moest 

echter op last van de 

Moderamen van het Lyceum 

in mei 1944 het veld 

ruimen. 

Van Bergen kon de club - hij 

vond zelf club intiemer dan 

het koude woord 

vereniging - met een gerust 

hart aan de ingenieur 

overdragen. Wilhelmina had 

weer bestaansrecht. 

In de na-oorlogse periode 

bleven de voorzitters voor 

beduidend kortere tijd. In 1984 kwam zelfs pas twee dagen voor de algemene ledenvergadering een 

opvolger voor Ben van der Laar. Gerard Fakkers stemde uiteindelijk toch toe. Of beter gezegd: ging 

overstag nadat hij al een aantal keren had bedankt voor de eer. “Uiteindelijk vroegen mijn ouders of ik 

voorzitter wilde worden. Die kon ik niet weigeren. Mijn vader en moeder waren al meer dan vijftig jaar 

lid”, bevrijdde Fakkers Wilhelmina van een dilemma. Fakkers bleef tot oktober 1990. Zeven jaar later 

signaleert hij een landelijk probleem. “In een dorp gaat het nog wel, maar in een stad is er nog 

nauwelijks binding met een club. Er zijn maar weinig mensen bereid iets voor een club te doen”. Het is 

de tijd van een uurtje lopen zonder verplichtingen, duidt Fakkers. 

Voor kortere tijd 

Hoe anders was het bij tal van zijn voorgangers. Th. van de Meerendonk, kwam vanuit Indië in 1927 bij 

Wilhelmina. Geïntroduceerd als d’n oude van de Wiets, neef van de Reus en Jan van de Meerendonk, ‘t 

Jentje. 

Over binding met een club gesproken. Van 1951 tot 1958 was hij voorzitter. Onder zijn tijd stapte 

Wilhelmina over naar het R.K. 

Maar wellicht belangrijker: de organisatie van de club moest dringend veranderen omdat was besloten 

beroepsvoetbal te gaan spelen. 

Vlak voor het scheiden van de markt kreeg Van de Meerendonk de gelegenheid een prima voetballer aan 

te trekken. De lijst van eventuele versterkingen in mei1958 vermeldde de naam van Gösgens van Rapid 

JC: “Deze jongen die einddiploma HBS heeft, wil naar de Sportschool in Den Bosch. Hij speelt nog als 

amateur. We zijn bereid deze prima voetballer op te nemen”. Gösgens trainde inderdaad een aantal 

keren bij Wilhelmina, toog uiteindelijk naar BVV en werd daar jaren later... voorzitter. 

De tijd die een bestuurslid in de club moest steken, steeg met de jaren. Geen wonder dat de na-oorlogse 

voorzitters tijdig de zetel wilden verlaten. 



Bedrijvige mier 

Bestuursleden kregen vooral meer verantwoordelijkheid. Peter van den Groenendaal, voorzitter van 

oktober 1990 tot oktober 1996, omschrijft het treffend. “Je leidt als bestuur gewoon een bedrijf met een 

begroting van een half miljoen gulden. Pakken papier van het GAK, allerlei regels over de 

milieuwetgeving. En dan hebben we het gewoon over een voetbalclub.” 

Voor Van de Meerendonk was het al niet veel anders. Daarom ook kreeg majoor Cees van Hoek de 

mogelijkheid meer voor Wilhelmina te doen, dan alleen aan het einde van de jaren twintig te excelleren 

als rappe linksbuiten. De beroepsmilitair, die in 1931 tegen aartsrivaal BVV scoorde, volgde Van de 

Meerendonk op. Hij bleef tien jaar om vervolgens vanaf 1968 de belangen van Wilhelmina bij het 

betaalde FC Den Bosch te behartigen. 

Wellicht was Van Hoek het drukste baasje onder een eeuw voorzitters. “Het spontane beroep, dat op mij 

is gedaan, heeft mij doen besluiten het voorzitterschap van Wilhelmina op me te nemen, ondanks de 

drukke werkzaamheden die ik al heb”, verklaarde de majoor bij zijn aantreden. Van Hoek was een 

bedrijvige mier: in het dagelijkse leven chef technische dienst van de vliegbasis Gilze Rijen, bestuurslid 

van de Kynologenclub Den Bosch, hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandse 

Politiehondenvereniging, voorzitter van de afdeling Noord-Brabant van deze vereniging en bestuurslid 

van de Vughtse politiehondenvereniging DOR. 

Na de zwarte nacht 

Onder het bewind van de majoor (later overste) stond de club voor de vraag of het verantwoord was 

door te gaan met het betaalde voetbal. 

In een bestuursvergadering in hotel Central, ook wel genoemd ‘de zwarte nacht met de gele rozen’, wees 

het bestuur het voorstel van het in oprichting zijnde FC Den Bosch, om samen met BVV-betaald voetbal 

naar hen over te gaan, af. 

Twee jaar later aanvaardden de leden op initiatief van Van Hoek c.s. het voorstel de afdeling betaald 

voetbal over te dragen aan FC Den Bosch. 

Cees van Hoek liet zijn opvolger Paul Kreté een amateurclub pur-sang na. Deze bouwondernemer, op 

zijn zeventiende lid geworden met zijn gehele schoolelftal, moest zo goed als op nul beginnen in de 

vierde klasse. 

Kreté was een man van principes en Wilhelminiaan in hart en nieren. Maar hij had grote moeite met ‘de 

nieuwe tijden’. Shirtsponsoring vond hij maar niks. “Hoe kan Wilhelmina de naam verkwanselen door de 

naam van een sponsor op de borst te dragen”, mengde hij zich als oud-voorzitter in de discussies rond 

het nieuwe fenomeen in het amateurvoetbal. 

Verbittert, na toch tal van (sportieve) successen haakte Kreté af. Tot aan het laatste clubhuis op De 

Wolfsdonken was hij de huisaannemer. Het zakelijke denken en handelen van het clubbestuur na hem 

zette kwaad bloed. Wilhelmina liet met de verhuizing naar De Maaspoort op De Wolfsdonken een prachtig 

clubhuis achter. Waaraan “de onderneming Kreté een marginale bijdrage leverde”. 

Klokslag twaalf uur 

Voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch was de verhuizing naar het noordelijke stadsdeel van groot belang. 

Het vertrek leverde immers bouwgrond op. Wilhelmina was lang voor de verhuisplannen al bezig met het 

winnen van zieltjes, zoals Ben van der Laar, die in 1942 ook deel uitmaakte van het eerste 

juniorenbestuur van de club, het uitdrukt. De rugbyers van The Dukes kwamen uiteindelijk niet, net zo 

min als een tennisvereniging. Van der Laar: “Maar wel de korfbalsters. En het damesvoetbal. Vergeet 

niet, dat Deuteren aan het vergrijzen was. We moesten de club op peil houden”. Problemen die ook op 

bestuursvlak hun uitwerking hadden. Toen in oktober 1984 ook de laatste kandidaten om Van der Laar 

op te volgen zich terugtrokken, ontstond een super-trio. 

‘Veteraan’ Wim van de Heuvel, bestuurslid Ad van der Geld en ‘bouwheer’ Han van Ooste vormden een 

commissie om de voorzitter te vervangen. Om klokslag twaalf uur meldde zich Gerard Fakkers. 

Ook de opvolging van Fakkers ging in 1990 met de nodige (persoonlijke) problemen gepaard. Zittende 

bestuursleden hadden bedenkingen tegen Peter van den Groenendaal als voorzitter. Fakkers wilde een 

commissie die buiten de club kandidaten moest zoeken. Van den Groenendaal: “Desondanks stelde ik me 

gewoon kandidaat. Ik was al 33 jaar lid. Had al voetstappen gezet bij diverse commissies en in het 

bestuur. Noem het maar idealisme”. 

Onder zijn bewind ontdekte Van den Groenendaal vooral dat een club de doorsnee vormt van de 

maatschappij. Wilhelmina maakte binnen de vereniging kennis met criminaliteit: diefstal, mishandeling 

en zelfs pedofilie. De ambitieuze Van den Groenendaal pareerde de tegenslagen, maar gaf er een jaar 

voor het eeuwfeest toch de brui aan. Ook hij kreeg het te druk. De voorzitter zonder beleidsplan, maar 



met beleid en een beetje visie, zoals hij zelf omschrijft, had nauwelijks binding met de jeugd omdat hij 

geen kans zag zich op zaterdagen te laten zien. “Ik kon niet langer voorzitter zijn van het eerste elftal.” 

Wilhelminiaan 

Alleen clubmensen komen waarschijnlijk tot dergelijke afwegingen. Bestuurders moeten zich bij de 

gehele vereniging betrokken voelen. Het is geen toeval, dat alle voorzitters eerst in het geel-zwart 

speelden voor de scepter ter hand werd genomen. Alleen de huidige voorzitter draaide het om. Albert 

van der Luyt begon als ‘eerste Wilhelminiaan’ en bond pas later de voetbalschoenen onder. Maar ook hier 

is duidelijk: de voorzitters van Wilhelmina zijn bovenal Wilhelminianen. 

  



5. ‘Ze hadden liever geen groentje’ 
In 1909 werd Wilhelmina kampioen van de Oostelijke eerste klasse. En dat was wat. Immers, Wilhelmina 

was de enige zuidelijke vertegenwoordiger in een van de twee topklassen in het vaderlandse voetbal. 

Aan de training lag het niet. Trainen gebeurde nog nauwelijks in die tijd. 

In de jaren ‘30 kwam daar verandering in. Vooralsnog niet zozeer bij Wilhelmina. De sportieve aspiraties 

reikten immers niet zover Bij concurrent BVV lag dat anders. Daar trokken ze Charles Jackson aan, een 

echte Engelse trainer. Maar Wilhelmina bleef achter. ‘Als we ons natje en droogje maar hebben’, hoorde 

je menige Wilhelminiaan zeggen. Alhoewel ze uiteindelijk ook niet om een Engelse trainer heen konden. 

De voorbode op een nieuwe tijd? Wellicht, in de jaren ‘50 ging de club dan toch echt mee in de vaart der 

volkeren. 

Heeft Wilhelmina in 1964 een kans laten lopen door de sollicitatie van Rinus Michels, 36 jaar jong, naar 

de functie van trainer opzij te leggen? 

Na negen jaar betaald voetbal was Wilhelmina in 1964 weer toe aan een opleving. Op de promotie naar 

de eerste divisie in 1961 volgde meteen degradatie. In de tweede divisie B restte de onderste grijze zone 

van de middenmoot. Alleen het bekertoernooi hield de spanning er in, totdat de latere bekerwinnaar 

Fortuna ‘54 in de kwartfinale te sterk was (4-2). 

In het seizoen 1963-1964 snakte Wilhelmina niet alleen naar nieuwe successen, maar voerde het bestuur 

ook bovenmatig druk correspondentieverkeer met de KNVB. 

De voetbalbond had Wilhelmina in 1963 na lang aandringen zo ver gekregen dat de overeenkomst met 

de succesvolle trainer Piet van der Sluijs was opgezegd omdat hij het vereiste diploma niet bezat. Eind 

augustus 1963 kwam het verbod de beoogde nieuwe trainer Ad Schrover, een ex-speler, aan te stellen. 

Ook voor hem kreeg men geen licentie bij gebrek aan voldoende diploma’s. 

Schrover ging niettemin aan de slag en ondertussen moest Wilhelmina via advertenties op zoek naar een 

nieuwe trainer. Zonder resultaat, want twaalfhonderd gulden netto per maand voor Ger Stroker, 

voormalig trainer van Volendam, vond Wilhelmina veel te veel. “Wij hebben hemel en aarde bewogen, 

maar we kunnen geen trainer vinden die geschikt en betaalbaar is. Wij zien Schrover niet als de trainer 

maar onder deze omstandigheden als de man die toeziet of ons spelersmateriaal door zelftraining voor 

de eigen conditie zorgt”, schreef het bestuur van Wilhelmina daarom in januari 1964 in brief nummer 

zoveel over de trainerskwestie. 

Zo sleepte de affaire zich voort, ‘zag Schrover verder toe op de zelftrainingen’ en probeerde Wilhelmina 

de tijd te rekken. “De training onder leiding van Schrover moet onmiddellijk worden stopgezet. Anders 

volgen strenge maatregelen”, dreigde de KNVB zelfs nog op 18 maart 1964; bijna acht maanden na de 

eerste trainingen. 

Intussen moest Wilhelmina wel een oplossing verzinnen voor het nieuwe seizoen. De sollicitatie van Wim 

Groenendijk, voor zesduizend gulden per jaar, werd afgewezen en om de goede wil te tonen, vroeg 

Wilhelmina om aanbevelingen van de KNVB. 

En toen kwam dat lijstje van de voetbalbond: 



1.       W Blokland 

2.       G. Vreeken 

3.       Kluit 

4.       M. Michels 

5.       G. Kuppen 

Van elke kandidaat werden 

enkele bijzonderheden 

verstrekt. Over M. Michels 

werd niet gemeld dat hij vijf 

interlands speelde en 

jarenlang een succesvolle 

aanvaller bij Ajax was. De 

toelichting van de KNVB 

beperkte zich tot: M. 

Michels, woonachtig te 

Amsterdam. In bezit van 

Staatspraktijkdiploma 

heilgymnastiek en 

momenteel studerend voor 

het hoogste trainersdiploma 

van de KNVB. Verlangd salaris: 18.000 gulden per jaar. 

Als trainer had Rinus Michels in 1964 nog geen naam. Hij trainde met succes de amateurclub JOS, dat in 

1964 evenwel niet de door hem gevraagde salarisverhoging kon betalen. Voor Wilhelmina was de 18.000 

gulden die hij vroeg geen probleem. “Maar ze hadden liever geen groentje”, vertelde Michels later over 

zijn mislukte poging bij Wilhelmina in dienst te treden. 

Michels zocht zijn heil vervolgens bij AFC als vervanger van de vaste trainer, die een ongeluk met zijn 

brommer had gehad. Terwijl Wilhelmina in 1964-1965 verder sukkelde, naar de twaalfde plaats in de 

tweede divisie B, zat Ajax in de eredivisie in de nesten. Onder die omstandigheden viel de keus op de 

invaller-trainer van AFC. In januari 1965 werd Michels aangesteld door Ajax, anderhalf jaar later was het 

van serieuze degradatiekandidaat weer landskampioen. 

  

Buitenlanders 

Michels dus niet naar De Wolfsdonken. De keus viel op Louis Philemon Frans, een 43-jarige Belg die als 

zogeheten directeur sportief een administratieve functie vervulde bij het toen nog hoog genoteerde 

Beerschot in Antwerpen. Louis Frans had wel trek naar de praktijk van het Nederlandse semi-prof-

voetbal. Twee jaar later verlengde hij nog eens zijn contract, voor 1250 gulden per maand. 

Louis Frans was daarmee de laatste trainer van Wilhelmina in het betaald voetbal, en (vooralsnog) de 

laatste buitenlandse oefenmeester. Opmerkelijke wapenfeiten zijn onder de leiding van deze olijke 

Vlaming niet tot stand gebracht. Dat gold eigenlijk voor geen enkele buitenlandse trainer die bij 

Wilhelmina werkzaam was. 

Buitenlandse trainers waren wel altijd gewild. In 1936 was de Engelsman J.W. Julian de eerste. In 1943 

kwam de Hongaar Vilmos Halpern langs. In zes jaar tijd had hij al twintig clubs gehad, ondermeer Ajax 

van augustus 1940 tot juni 1941. “Die Halpern was een aparte”, weet Tiny van Vught nog wel. “Hij had 

een kale kop en droeg een pet, een ruitenjasje en een plusfour. Dat beeld heb ik van hem, en hij liet ons 

met touwtjes springen en legde een hele rij ballen achter elkaar voor schietoefeningen bij de 

keeperstrainingen. Dat waren nieuwe dingen in die tijd.” 

Succesvol was Vilmos Halpern niet. In december 1943 werd besloten zijn contract op te zeggen nadat hij 

voorzitter Van Bergen tijdens een kerstdiner in Central voor ‘ploert’ had uitgemaakt. In maart was de 

Hongaar al weg. 

Niet elke buitenlandse kandidaat werd meteen versmaad door Wilhelmina. De Engelsman Jack Curtis 

kreeg in 1946 te horen dat hij onvoldoende bekendheid bezat om voor vijfduizend gulden per jaar in 

dienst te kunnen komen. Oprichter Ben de Jong van Beek en Donk beval vanuit zijn woonplaats Genève 

vergeefs de Zwitser Pannagl (Grenchen) aan. Verdere pogingen om via De Jong van Beek en Donk in 

Zwitserland een ‘uitstekende trainer van Oostenrijkse of Hongaarse nationaliteit’ te strikken, mislukten. 

Mede door het plotselinge overlijden van Ben de Jong van Beek en Donk in januari 1948. 

  



‘Sjlecht veld’ 

Buitenlanders kwamen er met 

name toen Wilhelmina in de roes 

van het betaald voetbal raakte. 

Onder Louis Frans werd die 

episode afgesloten, met józsef 

Vereb begon het. Deze Hongaar 

pronkte met ervaring in Hongarije 

en Italië, bij NAC, Limburgia en 

Fortuna ‘54. Voor 800 gulden 

belastingvrij per maand plus een 

premieregeling (25 gulden per 

punt, 2000 gulden netto voor een 

kampioenschap) kwam Vereb in 

1955 naar ‘s-Hertogenbosch. Twee 

seizoenen bleef Vereb, die met 

Wilhelmina vijfde en elfde werd. 

Om de kosten te drukken, en de 

tijd te doden, kreeg Vereb 

toestemming tussendoor ook nog 

de amateurclub Dongen te trainen. Financiële zorgen speelden ook al een rol toen Wilhelmina in 1957 

een opvolger zocht. Maar ook de motivatie van Vereb was niet om over naar huis te schrijven. “Aan 

meedoen bij de training had hij een broertje dood. Na enige tijd nam hij niet eens meer de moeite om 

zijn hoed af te zetten tijdens de training. Na één jaar kende hij maar twee woorden Nederlands. Dat 

waren ‘sjlecht veld”, weet Tiny van Vught zich te herinneren. Hongarije bleef echter ‘in’. Na Vereb viel de 

keus weer op een Hongaar, ditmaal een vluchteling die in Sint-Michielsgestel was neergestreken. Hij 

kreeg de voorkeur uit een aanbod van vijf kandidaten waartoe ook Piet van der Sluijs, voormalig 

voetballer van BVV en ex-international, behoorde. 

“Gelet op de financiële situatie komen de Hongaar Sjözö Ertinger en de Tilburger Coomans het meest in 

aanmerking. Coomans is een oudere man. Het beste lijkt mij de Hongaar die niet duur is en waarover 

pastoor Cox zeer goede informatie kan geven. De directeur van het doofstommeninstituut in Sint-

Michielsgestel is eveneens erg enthousiast over deze Hongaar en is bereid om hem regelmatig in de 

gelegenheid te stellen, ondermeer op woensdagmiddag, op de training present te zijn”, schreef secretaris 

Cees de Kort in een memo aan zijn collega-bestuursleden. De aanstelling van Ertinger, voor 300 gulden 

per maand, kon vervolgens vlot worden afgewikkeld. 

Een oud- BVV-er als trainer 

Ertinger was twee jaar trainer. Spelers uit die tijd weten zich voornamelijk te herinneren dat hij uiterst 

moeizaam Nederlands sprak en in het tweede jaar lange tijd uit de roulatie was na een ongeluk met de 

motor. Ad Schrover fungeerde toen een tijdlang als invaller en voltooide uiteindelijk ook na het herstel 

van Ertinger als trainer het seizoen. Opvolger van Ertinger werd Piet van der Sluijs, die vooral met zich 

meedroeg dat hij bij BVV had gespeeld. Van der Sluijs maakte indruk met zijn tactische inzicht. 

Hij nam genoegen met een vergoeding van 60 gulden per week, een premie van 4.000 gulden bij 

promotie, en de voorwaarde dat hij zich bij het maken van de opstelling kon laten adviseren door een 

technische commissie. 

Piet van der Sluijs bleef vier jaar lang trainer. Al die tijd werd Wilhelmina toen ook al door de KNVB 

gemaand een gediplomeerde oefenmeester aan te stellen. Maar László Zalai, alweer een Hongaar, eiste 

duizend gulden per maand, Pim van de Meent (26 jaar toen) claimde een jaarsalaris van 7200 gulden en 

de Limburger Piroen kreeg niet het vertrouwen. Waarna Wilhelmina de KNVB weer eens meldde: “We 

hebben de juiste man niet kunnen vinden. Over de trainingskwaliteiten en ijver van Van der Sluijs zijn 

we best te spreken”. Resultaten onderstreepten die woorden. In 1961 bereikte Wilhelmina onder leiding 

van Piet van der Sluys de eerste divisie. 

Een jaar later volgde degradatie waarna in 1963 de maat vol was voor de KNVB en Piet van der Sluys 

met een afscheidsbrief vol lof werd uitgeluid. Met de buitenlandse trainers en Piet van der Sluijs rekende 

Wilhelmina op impulsen van buitenaf. 

Kanon 

Uit eigen kring haalde het ook succesvolle leermeesters. Ene H.J. van Tilburg werd in 1928 als eerste 



oefenmeester door Wilhelmina bij de KNVB aangemeld. Aan zijn rol werd destijds niet veel betekenis 

gehecht. In die tijd kwam een trainer eens per week een avondje langs, maar bij wedstrijden ontbrak hij 

meestal. 

Jan van Diessen, een oer-Wilhelminiaan die zowel als speler als bestuurslid veel verdiensten heeft gehad, 

was daarna de volgende oefenmeester. Van Diessen was in diverse perioden actief, ondermeer in 

samenwerking met twee andere leden: Tiny Langenhuysen en Frans Mollen. 

Na de oorlog moest Cees Bimmel uit Eindhoven de ambities van Wilhelmina nieuw leven inblazen. Deze 

trainer zag pittige financiële eisen gehonoreerd: hoewel de club slechts zestig senioren en 150 junioren 

telde, werd aan de trainer 300 gulden per maand betaald. Bovendien kreeg hij toestemming om voor 25 

gulden per avond bij DOSKO te gaan trainen. Voor Bimmel nog niet genoeg. “Ik wijs er op dat de 

gratificatieregeling (bonus) nog niet is geregeld. Mijn voorstel is duizend gulden wanneer het eerste elftal 

op de eerste plaats eindigt, 500 gulden voor de tweede of derde plaats en tweeduizend gulden bij 

promotie. In deze bedragen is geen belasting inbegrepen. Ik vertrouw dat u hierop een weg weet te 

vinden. Dat doen andere clubs ook...”, liet Bimmel weten. 

In november ‘47 was Wilhelmina al uitgekeken op Bimmel. “De training moet strakker ter hand worden 

genomen. Het is noodzakelijk dat na de training een half uurtje aan theorie wordt gedaan”, schreef 

secretaris Cees de Kort aan de trainer. Tegelijkertijd ging een brief naar de KNVB: “Wij zijn niet tevreden 

met het werk van Bimmel. Het liefst zouden wij er vanaf komen. Hoe kunnen we het arbeidscontract 

ongedaan maken”? 

Spoedig daarna kon Bimmel weer in Eindhoven blijven. Wilhelmina mikte vervolgens op succes met 

Janus Broeren, een ex-speler van BVV: ‘Het kanon van BVV wist weinig elan los te maken waarna oud-

speler Jan van Ruitenburg het vertrouwen kreeg. Die maakte zich onmogelijk door uitspattingen bij een 

tripje naar Duitsland. Over Wim Engel, een voormalige voetballer van Willem II, was het bestuur 

vervolgens wel te spreken, maar hij moest na een jaar al weg omdat het betaald voetbal hogere 

diploma’s en meer naam (József Vereb dus) vereiste. 

Dichterbij huis 

De ervaringen in het betaald voetbal brachten Wilhelmina terug op aarde. In de vierde klasse van het 

amateurvoetbal mocht oud-speler Henk Quaadvliet als eerste zijn tanden stukbijten in het 

diepgewortelde superioriteitsgevoel. Ook Freek Janssen, eveneens een oud-speler, lukte het niet 

Wilhelmina vanuit de vierde klasse naar boven te loodsen. Onder Tiny van Vught lukte het wel. Na een 

jaar vergeefs ploeteren kreeg Van Vught, als jeugdlid al voor de oorlog bij Wilhelmina begonnen, gedaan 

dat nogal wat vooraanstaande spelers van andere clubs voor Wilhelmina kozen. Het begin van de weg 

naar boven. 

Onder Van Vught bereikte Wilhelmina de eerste klasse. Met degradatie nam hij afscheid na zes jaar. Met 

Klaas van BaaIen, succesvol als jeugdtrainer, handhaafde Wilhelmina zich in de tweede klasse. Na vijf 

jaar maakte hij plaats voor Appie Ouwens. Deze oud-speler uit het elftal dat in 1972 kampioen werd, 

maakte op zijn beurt plaats voor Piet van Bladel, die bij Willem II de eerste jaren betaald voetbal als 

speler had meegemaakt. In zijn eerste jaar boekte hij meteen succes met Wilhelmina: kampioenschap 

en promotie naar de eerste klasse (1983). Van Bladel vertrok in 1986 bij Wilhelmina, drie maanden voor 

het einde van de competitie. jeugdtrainer Paul van der Kraan, nu manager van FC Den Bosch, nam toen 

zijn taken over in afwachting van de terugkeer van Klaas van BaaIen. Diens tweede periode als 

hoofdtrainer omvatte vier jaar en eindigde met promotie naar de hoofdklasse. Daarna heeft alleen Rini 

de Groot nog succes kunnen brengen. De Groot was al jarenlang actief als lid en kwam bovendien als 

speler van Wilhelmina een aantal jaren in het Nederlandse amateur-elftal uit. Onder zijn leiding werd in 

1994 de plaats in de eerste klasse heroverd. Bij de drie degradaties in de jaren negentig waren 

respectievelijk Wim Kanters, John Smetsers en Henk van den Langenberg als trainer betrokken. Evenmin 

als John Huisman (trainer van ‘94 tot ‘96) hielden ze het lang vol bij Wilhelmina. Tekenend wellicht voor 

de wisselvallige resultaten van de laatste jaren. 

  



6. ‘Onze club ende despereerde niet’ 
Het kampioenselftal van Wilhelmina uit 1909 kent een legendarische keeper: Zijn naam was Van Rooy. 

Zijn voornaam, die stond nimmer in de krant. 

Hij was lenig en behendig. Dat kon een voetbalclub in die tijd wel gebruiken. In die tijd was de goal nog 

een kist. Zo vierkant als iets. Dan leek deze dus ook een stuk groter: Inmiddels zit hij bij ‘aartsrivaal’ 

BVV. Maar jarenlang was hij de sluitpost bij Wilhelmina. 

We schrijven over Jos Wap. Een echte keeper: Alleen die naam al. Het kan niet anders, of het gaat bij 

keepers om een bijzonder slag mensen. Wellicht de meest karaktervollen in het voetbalwereldje. Een 

beschrijving waard. 

Henri J .M. van Rooy luidde zijn naam bijna voluit. We schrijven over een van de eerste keepers van 

Wilhelmina na de eeuwwisseling. Zijn voornaam haalde dus bijna nooit de krant. Was de keeper dan niet 

belangrijk genoeg? Hij was toch ‘maar’ een sluitpost? Had je gedacht. Hij voerde de rijen aan. Het is 

maar net van welke kant je het bekijkt. Van Rooy bezorgde Wilhelmina in 1909 het kampioenschap van 

de oostelijke eerste klasse. En dus niet de midvoor. Wilhelmina had op het Arnhemse Klarenbeek tegen 

Vitesse genoeg aan gelijk spel. Daar leek het ook op uit te draaien. Op die vierde april van dat jaar 

hielden de 3000 toeschouwers er al volop rekening mee. Het stond 1 tegen 1. Tot dat scheidsrechter 

Meerum Terwogt vlak voor tijd een Wilhelmina-verdediger betrapte op hands in het eigen 

strafschopgebied. Penalty dus. Er was geen twijfelen aan. Ook niet bij de midvoor van Vitesse, 

Wijnhuizen. Een knal... maar “onze club ende despereerde niet”. De laatste woorden zijn van Van Rooy. 

Hij dook zélf naar de goede hoek. En bezorgde Wilhelmina daarmee het kampioenschap. Bescheiden als 

de keeper was hield hij het op de verdienste van het hele elftal dat de bal er niet inging. 

Een keeper moet dus wel een bijzonder soort voetballer zijn. Meer een voetballer die kan keepen dan een 

keeper die niet kan voetballen. 

Een echte keepersnaam 

Zijn naam is Jos Wap. Dat moet mooie 

Sinterklaasgedichten hebben opgeleverd. Sowieso 

een opvallende naam. Hij komt ook uit Zwitserland. 

Jos daarover: “Mijn voorouders kwamen rond 1750 

als kooplieden naar Nederland. Toen heetten ze nog 

Wapp, met twee ‘P’s’ dus. Één van die twee hebben 

ze blijkbaar achtergelaten bij de grensovergang. 

Daarom heten wij nu Wap”. 

Aan het einde van de jaren ‘40 speelde Jos als 

veelbelovend talent bij BVV op Heidelust. Hij trainde 

samen met Dré Saris, de onbetwistbare nummero 

één bij BVV; onder Charles Jackson. Toen Wilhelmina 

tijdelijk haar ‘eigen’ home kreeg op Heidelust bleef 

Jos hangen. Op Heidelust dan en bij een nieuwe club, 

Wilhelmina. “Bij Wilhelmina kreeg ik de kans om 

hoofdkeeper te worden. Bij BVV had ik nog heel lang 

moeten wachten. Dré Saris was nu eenmaal beter 

dan ik. En Heidelust had natuurlijk ook wel iets. Het 

was er zo heerlijk knus”. Zo begon de loopbaan van 

Jos bij Wilhelmina. Hij beleefde er een heerlijke tijd. 

Neem nu die trip naar het Franse Sochaux, de stad 

van de Peugeot-fabrieken. Dat was in 1956. 

Wilhelmina speelde op dat moment al betaald 

voetbal. Maar het profvoetbal in Frankrijk was even 

iets verder. “We speelden tegen Sochaux met voor 

die tijd bekende spelers als Remetter, de keeper van 

het Franse nationale elftal, en Tellechea, een 

behendige voorhoedespeler. In de plaatselijke krant 

noemden ze mijn keeperswerk sensationeel”. 

Zo’n reis was natuurlijk een hele gebeurtenis. De buitenlandse vakantie moest nog worden uitgevonden. 

Internationale contacten op clubniveau waren in het tijdperk van voor de Europacup nog een 



betrekkelijke zeldzaamheid. Je merkte het aan de dingen rondom de wedstrijd. Jos Wap daarover: Het 

muziekcorps speelde per vergissing niet het Wilhelmus maar ‘Wiens Neerlandts bloed’. Tijdens de 

voorstellingsronde in het Frans kregen de gebroeders Van der Plas ruzie. Toen Wim een stap naar voren 

deed terwijl zijn broer, Bennie de jeugdinternational in het Frans werd voorgesteld, riep deze uit: Dè ben 

ik, verrekte gêk”! 

Blonde, zwarte panter 

Jos was ook keeper bij het Wilhelmina dat betaald voetbal speelde. In het seizoen 1950-1951 speelde hij 

voor het eerst bij ‘de kanaries’. In 1963 speelde hij zijn laatste wedstrijd voor de Bossche geel-zwarten. 

Jos speelde zelf altijd helemaal in het zwart. “Zo maakte je indruk op de aanstormende tegenstander. 

Bovendien de Rus Jasjin en Frans de Munck deden niet anders. Zij gaven in die tijd de toon aan. De 

Munck stond bekend als ‘de zwarte panter’. Alleen al de kleur van je kleding werkte. Je had als keeper nu 

eenmaal de tijd om na te denken over dat soort dingen. Met mijn blonde haren en zwarte tenue was ik al 

gauw een soort blonde, zwarte panter”, stelt Jos Wap. 

Jos was wat je noemt een spectaculaire keeper. “Ik was sterk op de lijn. In mijn tijd voetbalde een 

keeper nog niet zo mee als tegenwoordig. Eigenlijk is de ‘voetballende keeper’ pas populair sinds de WK 

van 1974. Toen maakte Jan Jongbloed naam als een keeper die ver voor zijn doel durfde te spelen”. 

Een keeper is toch een mens apart? Wap daarover: “Als je bedoelt dat hij tegen alleen staan moet 

kunnen dan heb je gelijk. Je moet ook wel tegen een stootje kunnen. Maak maar eens een blunder. Dat 

blijft je een hele tijd achtervolgen. Tegenwoordig komt een blunder van een keeper al gauw extra vaak 

op de televisie. Wat dat betreft ben ik wel blij dat ik tegenwoordig niet meer keep. Je moet wel heel 

zelfstandig door het leven en over het veld gaan als keeper. Ja, in zoverre is een keeper een mens apart. 

Maar voor de rest...” 

  

Voor de rest was Jos een belangrijke schakel in het elftal. Dat bleek wel tijdens die legendarische 

promotiewedstrijd tegen EDO uit Haarlem in de zomer van 1961. EDO stond voor Eendracht Door 

Oefening, een van de oudere clubs in Nederland. 

“We speelden in het oude Galgenwaard in Utrecht. Als we wonnen wachtte promotie naar de eerste 

divisie. We wonnen dus, met drie tegen twee. Ik geloof dat ik een van mijn beste wedstrijden speelde. 

EDO was veel in de aanval. 

Maar toen bleek maar weer eens dat goed samenspel tussen de keeper en de toonaangevende 

verdedigers zijn vruchten afwierp. 

  

Mede door ons goede spel in 

de verdediging won 

Wilhelmina. 

Wat dat betreft kon ik 

helemaal vertrouwen op 

spelers als Theo van 

Merwijk, Jo Konings en Tiny 

van Vught. Als ik ‘los’ riep 

dan was het ook los. 

Wilhelmina promoveerde 

naar de eerste divisie. Een 

hoogtepunt in de carrière 

van Jos Wap. Het 

dieptepunt volgde het 

seizoen daarop. Wilhelmina 

redde het niet. Aanzienlijke 

nederlagen, toch te weinig 

klasse voor de eerste divisie 

en een versterkte 

degradatieregeling brachten de geel-zwarten na een seizoen weer terug in de tweede divisie. “Na de 

promotie kwamen er een hoop jonge jongens bij. Op 29-jarige leeftijd noemden ze mij al ‘Opa Wap’. 

Neen, we hadden te weinig kwaliteit. We hebben in dat seizoen gezien wat ons plafond was. Ook nooit 

weg, een dergelijk ervaring. Dat kun je in het dagelijkse leven ook goed gebruiken. De roep om actie om 

het betaald voetbal in  



‘s-Hertogenbosch van een definitieve ondergang te redden 

werd er alleen maar sterker door. Want ook BVV was het slachtoffer van de versterkte 

degradatieregeling. De onderste twaalf uit de eerste divisie degradeerden in het seizoen 1961-1962! Er 

was geen redden aan”, herinnert los Wap zich. 

In 1963 speelde Jos zijn afscheidswedstrijd voor de geel-zwarten. “Ik werd als sportinstructeur in het 

leger overgeplaatst naar Weert. Daar keepte ik nog één seizoen voor Wilhelmina ‘08, een goede 

amateurclub. Een hardnekkige blessure droeg er aan bij dat ik na dit seizoen voor het trainersvak koos”. 

 

Spierwitte veters 

Jos Wap was in het dagelijkse leven beroepsmilitair. Daar hou je vanzelf een gevoel voor orde aan over 

en je ontwikkelt meer bijzondere karaktereigenschappen. Jos Wap: “Je moet op zijn tijd einzelgänger 

durven te zijn. Zo af en toe doof zijn is ook nooit weg. In mijn actieve voetbalperiode keken de 

toeschouwers nog bijna letterlijk over je schouders heen. Zo dicht zaten ze op het veld en bij het doel. Ik 

heb wat opmerkingen te verduren gekregen. En dan is het goed dat je kunt doen alsof je niet hoort”. 

Is een keeper dan een pure solist? “Neen dus, vaak is het tegendeel het geval. Ik was bijvoorbeeld ook 

heel vaak de woordvoerder van het elftal. Iets wat je vaak ziet bij keepers. Ik organiseerde ook graag. 

Dat was immers ook mijn werk als beroepsmilitair. En op het veld ging dat gewoon door. Trouwens, 

eigenlijk al voor de wedstrijd. Mijn voorbereiding begon al op zaterdagavond. Gebruikelijk was dat we als 

elftal eerst bij elkaar kwamen bij kapper Leo Hagemans in de Snellestraat. Leo masseerde ons. Het was 

altijd gezellig. Als ik rond 11.00 uur thuis kwam, dan pakte ik om 1.00 uur precies mijn spullen bij 

elkaar. Alles op zijn plaats. Mijn tas was mathematisch ingepakt”. 

Veel keepers hadden in de actieve voetbaldagen van Wap natuurlijk ook een mascotte. Die hing een 

keeper dan veelbetekenend op in het net. In de hoop dat het achter hem niet éénmaal zou bollen. Een 

beetje bijgeloof kwam er dus wel bij. Jos Wap daarover: “Ik lette op het detail. Mijn veters waste ik elke 

week zelf. Daar mocht mijn vrouw niet aankomen. Spierwitte veters was het begin van een succesvolle 

wedstrijd voor mij. 

Bijgeloof? Nou neen, ik was eigenlijk gewoon een gelovige jongen. Voor elke belangrijke wedstrijd zette 

ik een kaarsje bij ‘Onze Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch’. Na die wedstrijd tegen EDO in 1961 bracht 

ik na afloop van deze partij zelfs een bloemstuk naar de St. Jan. Ik was nou eenmaal een Bossche 

jongen”. 

Let op steunvoet 

Jos Wap kreeg een kundig en talentvol opvolger in de persoon van Max Meezen. Ajax en Feyenoord 

hielden de katachtige keeper van Wilhelmina enige tijd in het vizier. Met reden, er was een seizoen dat 

Max Meezen van de acht strafschoppen die hij tegen kreeg er maar liefst zes stopte. Bijgevolg stond hij 

al gauw bekend als ‘de strafschoppenbedwinger’. Waar hij die kundigheid vandaan haalde? Trainer Louis 

Frans, de sympathieke Belg, had zo zijn eigen methoden om het keeperswerk van Max te perfectioneren. 

Elke week kreeg Max een uur lang training in het stoppen van strafschoppen. En dat lukte aardig. Het 

geheim van de kok was eigenlijk heel eenvoudig. Louis Frans daarover: “Het geheim zit ‘m in de punt 

van de steunvoet van de tegenstander. Wijst die naar rechts, dan duikt Max ook naar rechts”. 

Frans had dit kunstje weer geleerd van Dettmar Cramer, een Duitse toptrainer uit die dagen. Deze 

toonde het gunstige resultaat van het letten op de steunvoet zelfs proefondervindelijk aan. Frans ging 

niet over één nacht ijs. Hij behandelde met Max Meezen zelfs de anatomie van het spierenstelsel. 

Terug bij BVV 

Jos Wap is tegenwoordig zo’n beetje de PR-man van BVV: “In die hoedanigheid haal ik sponsors binnen 

en zorg ik ervoor dat ze aan hun trekken komen bij BVV: Ik ben dus weer terug op het oude nest. 

Waarmee maar gezegd is dat de tijden veranderd zijn. De overstap van de één naar de ander verloopt 

vanzelfsprekender. Het aardige is dat ik tot de generatie hoor die dat op gang heeft gebracht. Aan het 

einde van de jaren ‘40 stapte ik met zes andere BVV-spelers over naar Wilhelmina. Dat waren 

achtereenvolgens: Cor Knuvers (linkshalf), Ad Schrover (rechtsback), Cees de Goey (linksback), Piet 

Dumerniet (keeper), Grad van de Donk (linkshalf) en de midvoor Henny Stempher. Ineens was 

Wilhelmina geen ‘eliteclub’ meer. Eens te meer bleek dat het voetbalterrein waar je de thuiswedstrijden 

speelt zeker zo belangrijk is als bindmiddel dan de kleuren van het shirt of de naam van de club. Want 

met mij bleven al die jongens nog een tijdje op Heidelust”. 



7. Gaf Tonnie wel genoeg pudding? 
Willem Bakker was in 1909 de spil van de geel-zwarte verdediging. Het verhaal gaat dat hij verdedigde 

met handen en voeten. Het was echter zijn bijzondere kwaliteit dat maar heel weinig scheidsrechters 

hem daarop konden betrappen. 

Hij was ook zo glad als een aal. Wilhelmina bracht ooit één international voort. Dat was dr. Tonny van 

Haeren, een voornaam en uitstekend verdediger van de geel-zwarte kleuren. In de jaren twintig maakte 

deze oogarts furore op de Nederlandse velden. 

Een ‘amateur’ in hart en nieren ook. 

Illustere verdedigers heeft Wilhelmina altijd wel gehad. Willem Bakker (‘Den Bak), Thijs Dorenbosch, 

Tiny van Vught, het backstel Theo van Merwijk en Jo Konings hebben Wilhelmina jarenlang schouders en 

ruggengraat gegeven. In de stad en bij de tegenstander was dat genoegzaam bekend. 

“Thijs gift um pudding”. Het moet een gevleugelde kreet zijn geweest in de jaren twintig. Jan van de 

Mortel, voormalig beschermheer, herinnert aan die slogan in de Gouden Kanarie, het jubileumboek dat 

uitkwam toen Wilhelmina in 1947 vijftig jaar bestond. 

“En dan kwam er pudding”, weet Van de Mortel. Hij doelt op Thijs Dorenbosch. “De geestige, goochel-

benende Thijs, die vaste gast was in het Zuidelijke Elftal en die met Tonny van Haeren een welhaast 

ondoorkoombare linkerverdediging vormde: Tonny scherp-intelligent, berekenend en koel; Thijs olijk en 

onberekenbaar, maar gewiekst”, schetst Kees Spierings in de Gouden Kanarie de defensieve kwaliteiten 

van Wilhelmina toen het in de jaren twintig nog tot de toppers van het Zuiden behoorde. 

Het moeten hoogwaardige verdedigers zijn geweest in die dagen: Tonny van Haeren en Thijs 

Dorenbosch. De laatste speelde acht maal in het zuidelijke elftal, Van Haeren zelfs zestien keer. Hun 

naam blijft voortleven in de geschiedschrijving van Wilhelmina. Willem Bakker (‘Den Bak) moet een 

geweldige verdediger zijn geweest in de beginjaren. Zo goed dat zijn clubgenoten Gevers en Smits zich 

uit protest afmeldden voor selectiewedstrijden van de districten omdat Willem Bakker slechts als reserve 

was aangewezen. Een protest uit de Wilhelmina-hoek lang voordat Feyenoord en Ajax hun spelers niet 

beschikbaar stelden voor Oranje. 

 Na de periode met Thijs Dorenbosch en Tonny van Haeren bleef Wilhelmina sterke verdedigers 

voortbrengen. Zoals Tiny van Vught, het backstel dat Theo van Merwijk en Jo Konings vrijwel de0volle 

periode betaald voetbal vormden, jeugdinternational Enrico van Rooij en Jan Verel die altijd zo stoer 

verdedigde in de beginjaren van het amateurvoetbal. 

De enige international 

Niemand bracht het zo ver als 

Tonny van Haeren (23-9-

1899), de enige international 

van Wilhelmina in honderd 

jaar. 

Op 14 maart 1926 bij de 

traditionele interland België -

Nederland (1-1) was Tonny van 

Haeren, de linksback van 

Wilhelmina, international 

nummer 170. Inmiddels telt dat 

gezelschap na 92 jaar 

interlandvoetbal een kleine 650 

voetballers. 

In de aanloop naar zijn 

Oranjedebuut speelde Van 

Haeren niet alleen in het 

zuidelijke elftal. Hij moest zich 

ook bewijzen in een zogeheten Nederlands proefelftal en speelde voor andere selectie-elftallen als De 

Zwaluwen en Corinthians. Met name De Zwaluwen golden in die jaren als een voorportaal van Oranje. Na 

twee optredens daarin mocht Tonny van Haeren zich opmaken voor zijn debuut in Oranje. Vooral bij het 

duel van de Zwaluwen met de Diables Rouges (Rode Duivels) in Brussel (2-2) maakte Van Haeren (26 

jaar toen) zoveel indruk dat hij door de Nederlands Elftalcommissie in Oranje werd opgesteld. Toenmalig 

bondstrainer Bob Glendenning had daar formeel niets over te zeggen. Het ging er destijds maar 



merkwaardig aan toe bij Oranje. Een blik in de media van die tijd leert dat. Daarin werd destijds niet 

alleen gemeld hoe Tonny van Haeren zich op 14 maart 1926 ‘s-morgens in Roosendaal in de trein voegde 

bij de in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht opgestapte collega-internationals. 

Zijn debuut in de middaguren te Antwerpen, voor 42.000 toeschouwers van wie tienduizend uit 

Nederland, leverde volop voer voor discussie. 

Dat Van Haeren bij de Corinthians speelde paste geheel bij zijn status en die van het vooroorlogse 

Wilhelmina. Het waren vooral deftige amateurs, de vooroorlogse Wilhelminianen. Ze voetbalden voor hun 

genoegen en toch ook wel een beetje ‘op stand’. 

  

Het elftal van de Corinthians paste wel bij die ambities. Het was maar een kort leven beschoren. Deftige 

voetballers verzetten zich tegen de voortgaande popularisering van het voetbal. Ze spoorden de leden 

van clubs met een elite-achtergrond aan niet te voetballen tegen volksclubs. 

In 1923 richtte een aantal sjieke clubs, naar Engels voorbeeld, de Corinthians op. De statuten van deze 

organisatie logen er niet om. Doel van de vereniging was: “het hooghouden der amateur-beginselen bij 

de beoefening der voetbalsport onder de meer beschaafde kringen die zich gaandeweg aan actieve 

deelname onttrekken”. 

In die tijd speelden de Corinthians zelfs enige tijd met een vertegenwoordigend elftal op nationaal 

niveau. En Tonny van Haeren speelde mee. Maar hij deed dus ook mee met het ‘echte’ Nederlands elftal. 

De pers over Van Haeren 

“Provinciale mislukkingen”, luidde een van de koppen in De Sportkroniek die sloeg op het debuut van 

Tonny van Haeren in het ‘gewone’ Nederlands elftal. Verslaggever ir. Ad van Emmenes, de vader van tv-

ster Viola Holt, liet na het fortuinlijke 1-1 gelijkspel tegen België weinig heel van het spel van Van 

Haeren. 

“Het kan ons hier in ‘t Westen nooit erg veel schelen uit welk deel van het land de spelers gekozen 

worden, we gaan er altijd gaarne mee accoord als ook de provincie eens wat kansen I krijgt. Wanneer 

echter op ‘t bankje der reserves menschen als Krom en Van Kol zitten, wanneer I dan verder nog spelers 

als Van Dijke en Vermetten 

beschikbaar zijn, dan is het ons 

een raadsel waarom men een 

Van Haeren gaat kiezen. Hij was 

‘n bittere teleurstelling. Het 

linkerdeel der verdediging was 

zeer zwak bezet. Van Haeren 

maakte allerminst een zekeren 

indruk, daardoor dreigde 

voortdurend gevaar. Alleen door 

zijn lichaamskracht stond de 

Bosschenaar zijn mannetje”. 

Dat was vernietigende kritiek in 

De Sportkroniek, die meteen 

duidelijk maakte waarom de 

interlandcarrière van Tonny van 

Haeren tot één optreden inOranje 

beperkt bleef. Genuanceerder 

oordeelde het weekblad Revue der Sporten over de representant van Wilhelmina. De voetbalmedewerker 

van de Revue der Sporten signaleerde ook hoe Van Haeren op 16 februari 1926 met zijn spel in een 

wedstrijd van De Zwaluwen zijn plaats verwierf in Oranje. “De wedstrijd der Zwaluwen op Mardi-Gras in 

Brussel is populair: véél meer zelfs dan men dat wel zou denken. Honderden menschen, die alleen af en 

toe eens naar een voetbalwedstrijd gaan kijken, krijgen tegen half januari plotseling weer buitengewone 

belangstelling voor het spel. 

Ze interesseren zich voor de samenstelling van het bondselftal, bekritiseren ernstig het niet opnemen 

van Vermetten of Van Kol in de achterhoede der Zwaluwen, waarna ze aarzelend aan moeder de vrouw 

vertellen, dat ze toch wel met eigen ogen eens zouden willen zien wat die Van Haeren, die in het Zuiden 

een hele Piet moet zijn, maar die toch aan de Westelijke spelers niet tippen kan, er tegen de Belgen van 

terecht brengt”. Na het vooroordeel kwam de Revue der Sporten ook met een oordeel: “De Wilhelmina-

speler Van Haeren heeft in dezen wedstrijd weer eens opnieuw het bewijs geleverd, een onzer beste 

achterspelers te zijn. Hij staat mijns inziens zeker boven Van Kol en met Vermetten en Van Dijke op één 



lijn. Het is niet meer dan billijk tegenover Van Haeren, dat men thans ook hem een kans in het 

Nederlandsch elftal geeft. Voor een mislukking hoeft men niet te vrezen, hij lijkt me juist den man voor 

groote wedstrijden”. 

Dat waren nog eens lovende woorden over Tonny van Haeren. Op 14 maart 1926 volgde de interland 

tegen België (1-1). De Revue der Sporten over Tonny van Haeren: “Over het spel van Van Haeren loopen 

de meeningen uiteen. Naar onze meening mag de Bosschenaar evenwel op een goeden wedstrijd en op 

een welgeslaagd debuut als international terug zien. Zijn stevigheid kwam hem tegenover de niet minder 

stevige Belgische aanvallers uitstekend van pas, hij heeft daarvan dan ook een dankbaar gebruik 

gemaakt wat niet steeds in den smaak viel van het Belgische publiek, dat niet naliet elke uiting van 

kracht van de zijde der Hollandsche spelers met een minder vriendelijk gehoon te begroeten. Af en toe 

was Tonny van Haeren misschien wel wat te geestdriftig, hij liet zich daardoor vervoeren te ver naar 

voren te gaan. In het eerste gedeelte van den strijd had de Wilhelminaspeler enkele zwakke momenten, 

hij kwam er echter gaandeweg beter in, vooral in de tweede helft heeft hij uitstekend spel laten zien”. 

Een week later verkondigt de Revue der Sporten plotsklaps een heel andere visie. De interland tegen 

Zwitserland (28 maart) stond voor de deur en Tonny van Haeren kwam niet meer in aanmerking voor 

Oranje. 

  



8. Vanaf zijn geboorte Wilhelminiaan 
Waren het nu alleen maar waterdragers of fijnbesnaarde technici met een fluwelen ‘touch’ in de voeten? 

We schrijven over de middenvelder. Wilhelmina had ze in beide soorten. 

Toon Bergmans was in 1909 beroepsofficier. Hij was ook een gevierd, doch stoere rechtshalf Hij ging 

voor niemand uit de weg. 

Meer fijnbesnaard was zijn medespeler op het middenveld, Verbruggen. Hij had een bijnaam. Die luidde 

‘de Bels’. 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Doen we dus in dit hoofdstuk. Rini de Groot, een Wilhelminiaan 

in hart en nieren, staat model voor zoveel andere middenvelders die we niet met name noemen maar 

daarom nog wel gewaardeerd zijn. 

Rini de Groot werd geboren op 11 augustus 1955 in ‘s-Hertogenbosch. Hij speelde negen seizoenen in de 

jeugd van Wilhelmina. Op zijn vijftiende toog hij naar PSV; vijf seizoenen in de jeugd en het tweede 

elftal. Één seizoen Willem II. Op zijn 21ste was hij weer terug bij Wilhelmina, voor zes seizoenen. 

In 1982 koos hij voor het Belgische Witgor Dessel, twee seizoenen Derde Nationale. Hij sloot zijn 

loopbaan bij Wilhelmina af door op 29-jarige leeftijd in 1984 terug te keren en er zes seizoenen vol te 

maken. Rini de Groot was een middenvelder van het betere soort. 

“Veel mensen weten niet eens dat mijn vader ook in het eerste van Wilhelmina heeft gevoetbald. Als 

verdediger. Ikzelf ben direct bij mijn geboorte als lid opgegeven bij Wilhelmina. Thuis was alles voetbal. 

Dat was al het geval toen we nog aan de Kasterenwal woonden. Alleen; ik was de eerste in de familie. 

Daarna volgden tal van neven en Carry, mijn broer. 

Misschien ben ik wel van de laatste generatie straatvoetballers. Maar meer dan voetbal was er in de 

jaren ‘50 en ‘60 ook niet. Van de computer had nog geen enkel kind gehoord. En tijdens de 

zomervakantie ging het voetbal maar door. Naar het buitenland zat er financieel gewoon niet in. Dus 

bleef je automatisch maar met die bal bezig. Nadat we verhuisden naar West, voetbalde ik constant op 

straat met de garages aan de Columbusstraat als doel. 

BVV lag voor mij vroeger wellicht dichter bij huis, maar bij Wilhelmina waren de jongens in die tijd iets 

netter. Iets beter verzorgt. Als wij tegen BVV moesten voetballen, was de helft bij ons ook bang. Ze 

vloekten bij BVV wat harder. Schopten ook wat harder. Tegenwoordig zijn die verschillen tussen beide 

clubs geheel verdwenen. 

Van de spelers uit mijn jeugdtijd spelen alleen Ton van de Hagen en Tonnie Scheepers nog bij 

Wilhelmina. Ik was vroeger al een technische voetballer, maar Tonnie Scheepers was zeker zo goed, zo 

niet de beste jeugdvoetballer van Wilhelmina. Maar waarom die jongens op een gegeven moment 

afhaakten en ik als 13-jarige werd geselecteerd voor het Brabantse elftal kan ik eigenlijk niet goed 

verklaren. Ik weet wel, dat binnen Wilhelmina in die tijd jaloezie heerste. Ik mocht niet mee naar 

bepaalde toernooien. Bang dat ik te veel op zou vallen. 

 

28 april 1971. Hierbij doe ik u toekomen het 

overschrijvingsformulier voor uw zoon Rini. 

Het spijt ons ten zeerste, dat deze stap 

genomen is. Wij hopen echter ten zeerste, dat 

Rini, mocht hij het bij zijn nieuwe club niet 

naar de zin hebben, naar Wilhelmina zal 

terugkeren. Hij is van harte welkom. Hartelijk 

dank voor de goede samenwerking en het 

prettige lidmaatschap van Rini. 

 

Namens het bestuur; Ben van der Laar. 

 

Zo luidde de tekst van de voorzitter van Wilhelmina 

aan de ouders van Rini de Groot. Rini ging op 

avontuur bij PSV. 

 “Daar maakte ik de Havo af en ging door voor 

onderwijzer. Maar omdat het steeds meer voetbal 

werd, stopte ik met die opleiding. Via PSV kwam ik 

natuurlijk bij Philips terecht. Als landenbehandelaar. 

Leuk werk en ik had volledige vrijheid om te trainen. Bij PSV maakte ik ook drie jaar Jan Reker mee. Een 



geweldige tijd. Kampioenschappen met Peter Gerards, Jantje Poortvliet en Huub Stevens”. 

 

Daarom delen wij u mede dat wij u een nieuw contract aanbieden ingaande  

1 juli 1975, waarbij het salaris wordt vastgesteld op 6.600 gulden per voetbalseizoen. 

Vanzelfsprekend stellen wij het op prijs zeer binnenkort met u nog een gesprek te hebben, 

teneinde ons voorstel nader toe te lichten en uw eventuele wensen te horen. 

 

Namens het bestuur van PSV. Ben van GeIder. 

 

Een nieuwe brief, ditmaal van Ben van Gelder van PSV: Daarmee leek de toekomst van De Groot als 

profvoetballer bij PSV verzekerd. Leek, want Rini redde het niet. 

“Dat ik het uiteindelijk bij PSV niet redde, is jammer. Ik denk dat mijn ouders er meer moeite mee 

hadden dan ikzelf. Dat zij het op dat moment meer beseften. Ik kon op mijn vijftiende ook naar Ajax, 

maar zou dan in een kosthuis moeten. Dat durfden mijn ouders niet aan. En vergeet niet: in die tijd was 

het nog vrij ongewoon dat spelertjes op jonge leeftijd naar een profclub verhuisden. Nu is dat normaal. 

Maar de mentaliteit is tegenwoordig ook veel anders. 

In mijn tijd, vooral onder Klaas van BaaIen, was er discipline thuis, op het veld en in de kleedkamer. Ik 

weet nog dat ik in de B1 speelde en tijdens de schoolvakantie met een aantal jongens baldadig geweest 

was. Ik kreeg thuis op mijn donder en moest mijn excuses aanbieden. Klaas accepteerde de excuses, 

maar stelde in de daarop volgende wedstrijd zes baldadige jongens niet op. We konden kampioen 

worden, maar speelden geen minuut. De B1 verloor en Den Dungen werd kampioen”. 

  

Geen spijtoptant  

“Om nu te zeggen dat ik in mijn loopbaan ook maar ergens spijt van heb gehad. Nee, zelfs van het 

jaartje Willem 11 niet. Ik kwam van de Eindhovense hemel in de Tilburgse hel. Trainer Brouwer stelde 

me op als rechtsback. Ik durfde mijn mond niet open te doen. Accepteerde de beslissing. Maar aan het 

einde van het seizoen wilde ik op mijn blote knieën terug naar ‘s-Hertogenbosch. Pas later leerde ik van 

me af te bijten, brutaler te zijn. 

Terug naar Wilhelmina was voor mij een automatisme. Ik heb de club nooit voor een buil chips willen 

verlaten. Ik kon ook naar FC Den Bosch, maar wat ze daar financieel boden was gewoon belachelijk. Dan 

mag je als club niet zeggen, dat je interesse in een speler hebt. 

Dat ik alsnog twee seizoenen in België speelde, was omdat ik een superaantrekkelijk aanbod kreeg. Een 

geweldig avontuur. De betrokkenheid en sfeer in België was geweldig. Spelen om niet te verliezen, dat 

wel. Maar op die momenten was je ook een held. Als Carry niet was verongelukt, hadden we daar nog 

jaren gevoetbald. 

  



Natuurlijk mis ik mijn broer nog 

steeds. Er was een leeftijdsverschil 

van zeven jaar, maar we stonden 

veel dichter bij elkaar. Ik praat er 

nooit veel over. Zet het van me af. 

Waarom zou ik mezelf pijnigen. 

Ik kon niet in België blijven. Voor 

mezelf niet, maar vooral ook voor 

mijn ouders. En omdat je altijd die 

drang hebt naar Wilhelmina keer 

je daar ook terug. Ik heb mijn 

halve leven in deze club gestopt. 

En dat ik juist in die periode voor 

het Nederlands Amateur-team 

mocht spelen, deed me goed. Een 

erkenning. Tot ik stopte met 

voetballen was mijn leven puur 

gericht op de sport”. 

Uit de dagboeken  

In het dagboek van Rini de Groot lezen we over zijn reis met het Nederlands Amateur-elftal 4-18 januari 

1986 naar China: 

“Ik zoek alleen typisch Chinese spulletjes. Alles is verder koud, vies, armoedig, stinkt of ruikt muf. De 

mensen geven niets om kleren en zien er onverzorgd uit. Ze zijn ook een beetje gelaten, nooit uitbundig 

en lachen zelden. Het is ijskoud, twintig graden onder nul. In bad durf ik niet te gaan, want het is veel te 

vies. Ik kruip in bed met mijn trainingspak en heb het nog koud. Hoe zouden ze het thuis maken”? 

In het dagboek, bijgehouden tijdens de trip met het Nederlandse Amateur-elftal in januari 1987 op de 

Antillen schrijft De Groot: “Reëel gezien hebben we een simpel elftal dat simpel voetbal speelt. Dus 

zonder hoogvliegers, maar iedereen weet wat ie wel en wat ie niet kan en speelt naar zijn 

mogelijkheden. Iedereen is honderd procent gemotiveerd en staat er in de wedstrijd als hij er moet 

staan”. 

Tijdens een trip met het amateur-elftal in 1988 naar Australië is De Groot vooral met zijn gedachten 

thuis bij Wilhelmina: “Ik hoor dat zowel het eerste als de B1 verloren hebben, verdomme. Het eerste is 

nog niet zo erg want dat is vriendschappelijk. Maar de B1 is echt klote natuurlijk. Onze kansen om bij de 

eerste zes te eindigen, worden er niet beter op. Daar baal ik echt van. Wanneer gaan we nu eens een 

beetje presteren?” 

Een gouden speler 

“Spijt dat ik met voetballen stopte op het moment dat Wilhelmina promoveerde? Onzin. Die beslissing 

heb ik met mijn volle verstand genomen. Het was gewoon mooi geweest. En ik had helemaal niet de 

bedoeling om direct als trainer aan de slag te gaan. 

Uiteindelijk ging ik akkoord met Nemelaer, nadat ik deze mensen al drie keer had afgezegd”. 

Wat voor een type speler De Groot was? Het nu volgende gedicht zegt genoeg. 

 

Gedicht 

 

Een gouden speler 

een bijna uitstervend ras, 

ongeacht de positie 

gold voor jou altijd vol gas, 

voor elke trainer een weldaad 

voor elk team een sieraad. 

 

Dit gedicht is van trainer Ron Groenewoud van het Nederlandse Amateur-team ter gelegenheid van het 

afscheid van Rini als actieve voetballer. 

Geen twijfelaar 

“Voor mij als trainer is de organisatie bij de club belangrijk. Ik voel er niets voor om met twijfelachtige 



figuren te werken. Of als er voetbalzaken bij mensen komen te liggen die er geen verstand van hebben. 

Daarom is het niet frustrerend om als trainer een club te verlaten. Niet bij Wilhelmina, niet bij BVV en 

niet bij Desk. Voor mij is het belangrijk, dat ik recht in de spiegel kan blijven kijken. Niet mee loop met 

de twijfelachtige figuren. Daar is absoluut niet over te praten. Laat me dan maar te veeleisend zijn, maar 

als ik van mening ben dat ik mijn best heb gedaan, kom ik niet terug op een beslissing”. 

Rini is dus geen twijfelaar. 

  



9. Broertjes uit ‘Het Kamp’ 
In de tweede helft van de jaren ‘50 trok Wilhelmina een lange midvoor uit Wijchen aan. Zijn naam, Theo 

Borsten. De voetballende onderwijzer was een en al beschaving. Maar van spektakel hield hij ook. 

Het verhaal gaat dat Theo Borsten, de Wijchenaar in Bossche dienst, niet van koppen hield. Dat klopt 

ook wel. Hij maakte maar ooit één doelpunt met het hoofd. Alhoewel, hij dacht wel na bij wat hij deed. 

Hij gebruikte dus zijn hoofd wel degelijk. En werd zo op gezette tijden publiekslieveling in de jaren vijftig 

en zestig. 

Hij was het ook wel eens niet. Dan was hij de meest verguisde speler. Maar er waren er natuurlijk veel 

meer die de moeite van het beschrijven waard zijn. Denk maar eens aan de eerste aanwinsten uit het 

woonwagenkamp ‘de Moerputten’, de gebroeders Burg. 

  

In oktober 1964 maakten de broertjes Jan en Frans Burg hun debuut voor Wilhelmina in de wedstrijd 

tegen PEC. “De opname van de Burgjes gaf vaart en felheid in de ploeg”, rapporteerde voorzitter Cees 

van Hoek aan het bestuur. “De verhouding tot de Burgjes was goed”, liet hij eveneens fijntjes weten. 

Of dat nodig was? Er was bij de volksclub BVV in ieder geval wat af gegniffeld toen Wilhelmina, de club 

van de burgerij, de Burgjes had gecontracteerd voor duizend gulden bruto in de maand. Jan en Frans 

Burg kwamen van het woonwagencentrum de Moerputten, ver van de bewoonde wereld verwijderd. Maar 

Wilhelmina was wel de dichtstbijzijnde voetbalclub. 

Of Wilhelmina nu zo’n ‘kakclub’ was? Zelf hebben de Burgjes daar nooit ook maar iets van gemerkt. “Wij 

zijn altijd gastvrij ontvangen. Daarom is Wilhelmina altijd onze club gebleven en zijn we nooit meer 

weggegaan.” 

Die gastvrijheid van Wilhelmina was oprecht. In 1954 bood de club de Ambonezen die door de regering 

vanuit de Molukken naar Nederland werden gehaald het lidmaatschap aan. Ze hoefden tot nader order 

geen contributie te betalen. Enkele jaren later nam de club voor even een aantal Hongaren op, nadat in 

hun geboorteland een opstand was uitgebroken. 

De gebroeders Burg maakten in het eerste van Wilhelmina de helft uit van een levensgevaarlijke aanval. 

Jan over Frans: “Een snelle linksbuiten, met een goed schot en een goede voorzet. Hij was veel feller dan 

ik. Toonde ook meer inzet.” Frans over Jan: “Gevaarlijk voor de goal en een goed inzicht, maar hij ging 

nogal eens graag liggen.” 

Jan (nu 55) en Frans (nu 53) zijn overigens wel door BVV benaderd. De jongste is een keer gaan trainen 

en nooit meer teruggeweest. Waarom weet hij eigenlijk niet meer. Het duo begon bij het afdelingsclubje 

Sportvereniging ’32, speelde een jaar bij RKJVV en zes weken bij Concordia. 

“Jan Jacobs haalde ons naar Wilhelmina. Eerst in het tweede, daarna het echte werk”, stelt Jan Burg. De 

broertjes gingen akkoord met het contract dat de ‘stropdassenclub’, zoals Jan en Frans Wilhelmina toen 

noemden, hen bood. 

Topscorer maken 

Met het schaamrood haast op de kaken, 

durfden ze er nog wel over te praten. Nadat 

Wilhelmina weer een amateurclub pur-sang 

werd en daardoor in de vierde klasse 

opnieuw moest beginnen, togen de broertjes 

naar Vlijmense Boys. “Voor twee seizoenen. 

Tiny van Vught haalde ons terug, maar na de 

voorbereiding haakten we af en zijn we lager 

gaan voetballen.” 

Frans stopte op 37-jarige leeftijd na 

hartproblemen. Jan ging tot zijn 54ste bij de 

veteranen door. Er moet in de competitie een 

zucht van verlichting gegaan zijn. De 

nauwelijks af te stoppen aanvaller, gaf er zelf 

de brui aan. 

Het duo voelde zich in die tijd absoluut geen vedetten. “Borsten, Van de Hurk, Harmse, Van Stippent, dat 

waren toch de grote jongens. Die vielen veel meer op”, zegt Frans Burg. Bij het afscheid van het betaald 

voetbal hielp Jan Burg Wilhelmina-topscorer Bertie Harmse nog aan een eretitel. 

Wilhelmina had in 1967 uitsluitend nog oog voor de topscorerslijst in de tweede divisie. In de voorlaatste 

wedstrijd op bezoek bij Fortuna Vlaardingen scoorde Jan twee keer. De plaatselijke verslaggever, die de 



doelpuntenmakers moest bijhouden voor het weekblad Sport en Sportwereld, had het niet zo goed 

gezien en informeerde na afloop bij Wilhelmina. Daar kreeg hij te horen dat Bertie Harmse twee keer had 

gescoord. Met een doelpunt voorsprong op de later nog in Oranje optredende Wytze Couperus van 

Haarlem werd Harmse uitgeroepen tot topscorer van de tweede divisie. Bij Martini in Amsterdam 

verschenen Johan Cruijff (eredivisie) en Volendammer Dick Tol (eerste divisie) aan de zijde van Harmse. 

De topscorer van Wilhelmina werd op de valreep ook nog verkocht aan HVC uit Amersfoort. Een 

hoogtepunt voor Harmse. Hij had het een beetje te danken aan de Burgjes. 

  

Voetbalfamilie 

De broertjes Burg deden van zich spreken. Wat te zeggen van die wedstrijd in 1965 in een met 

twaalfduizend mensen gevulde De Vliert tegen FC Den Bosch/BVV: 1-1, doelpunt Jan Burg. En de 

thuiswedstrijd tegen Zwolsche Boys: 8-1, vier treffers van Frans Burg. Of de strijd om de nationale beker 

die uiteindelijk bij Fortuna ’54 eindigde. “We keken uit naar de derby’s tegen BVV en later FC Den 

Bosch/BVV: Uit en thuis in De Vliert. Voor 20.000 toeschouwers: drieduizend van Wilhelmina, de rest van 

de club uit de Vliert.” 

Tegen BVV werd twee keer verloren (2-0 en 5-2). “Maar het was de herinnering. Winst of verlies maakte 

niet zo gek veel uit. De sfeer in het stadion was fantastisch.” 

De twee broers behoorden tot de eerste lichting van een familiereeks die waarschijnlijk bij geen enkele 

club in het land gekend is. Coen, een jongere broer van Jan en Frans waagde zich maar heel kort aan het 

voetballen bij Wilhelmina en speelde vooral bij Vlijmense Boys. Twee zonen van hem groeiden wel bij 

Wilhelmina op: witte Coen en Peter. De laatste speelde eveneens bij FC Den Bosch, kwam terug naar 

Wilhelmina, stapte vorig seizoen ineens over naar België en is dit seizoen (1997-1998) opnieuw bij FC 

Den Bosch te bewonderen. 

De jongste broer Tinus speelde jaren in het eerste en was trainer van de damesafdeling. 

 

‘Grote Coen’ de zoon van Frans 

begon bij Wilhelmina, speelde 

twee jaar eredivisievoetbal voor 

FC Den Bosch en voetbalt nu al 

zeven jaar bij het Belgische 

Westerlo. De architect van 

Westerlo mag het in het seizoen 

1997-1998 in de Eerste Nationale 

proberen. 

En dan zijn er nog de talentvolle 

voetballers van Marie, Trien en 

Jet, zusters van Jan en Frans. 

William van Overbeek, zoon van 

Marie, kwam uit voor Wilhelmina, 

RKC en FC Den Bosch, maar 

keerde weer terug op het oude 

nest. Broertje Coen van Overbeek 

kon naar PSV, koos voor RKC en 

vervolgens weer voor het geel-

zwart van Wilhelmina. En (Zwarte) 

Coen Janssen, zoon van Jet, 

haalde eveneens het eerste. Net 

als Patrick Belzer, zoon van Trien. 

Aanvalluh!!! 

Vreemd of juist niet, de Burgjes zijn allemaal aanvallend ingesteld. Alleen Gerard, zoon van Frans, liet 

zich als echte (spijkerharde) verdediger opstellen. Zelfs de meiden Greet en Greet (dochters van Frans 

en Jan) hadden de drang naar voren in een van de eerste meisjesteams van Wilhelmina. 

En de kleinsten Burg staan al weer te trappelen: Martin Burg (10) en Maikel van Oirschot (6). Jan en 

Frans voorspellen hen een toekomst waarin het voetballen stukken sneller verloopt. “Commerciëler ook. 

In ieder geval meer dan het B-contractje waar wij mee begonnen.” 



10. Een geel-zwart hart 
Al in de jaren dertig beschikte Wilhelmina over een supportersclub. Deze had ook een echte afkorting. 

Die luidde: SCW. Dat stond voor SupportersClub Wilhelmina. De reizen naar het Maastrichtse MVV waren 

nog het meest gezellig. Maar rondom ‘de Wolfsdonken’ was het ook bijzonder sfeervol. 

Wat voor een type mens was en is de supporter van deze club nu eigenlijk? Was hij deftiger dan die van 

BVV? Hoe ging het met de supportersaantallen? Zo stellen we onszelf een hoop vragen. 

Harry Schel leidde achttien jaar de Supporters Club Wilhelmina. Vreemdeling Charles van der Wiel doekte 

de SCW in 1996 op. Wim Manders raakte nooit een bal voor Wilhelmina, maar de club raakte hem wel. 

Clubliefde. Een niet te definiëren gevoel. Of toch ook weer wel? 

Wim Manders loopt zich al decennia lang het vuur uit de sloffen voor zijn Wilhelmina. Charles van der 

Wiel, een vreemdeling uit Klundert, woonde nog geen jaar in  

‘s-Hertogenbosch, wandelde langs De Wolfsdonken en meldde zich als lid. Hij volgde de legendarische 

Harry Schel op als voorzitter van de al even legendarische Supporters Club Wilhelmina (SCW). Uit 

clubliefde. Zoals zo velen met een geel-zwart hart. Een niet te definiëren gevoel. 

Harry Schel, voorzitter van de SCW van 1944 tot 1962 en vanaf 1932 al bestuurslid, was ervan overtuigd 

dat een voetballiefhebber zonder favoriete club ondenkbaar was. Bij het 50-jarig bestaan van zijn club 

wist hij toch te relativeren. “Zeker, er zijn belangrijker dingen dan voetbal, toch geeft voetbal, speciaal 

Wilhelmina voor ons supporters vaak de zo hoognodige ontspanning”, schreef Schel in de Gouden 

Kanarie. 

Voetbal was in de tijd na de oorlog een welkome afwisseling tussen periodes van arbeid op kantoor, 

magazijn of fabriek. Schel: “Dat is voor ons Wilhelmina-supporters de betekenis van voetbal.” Hij was 

een echte clubman. 

Hoe anders is het te verklaren, dat hij zo lang de supportersclub aanvoerde. Op  

1 augustus 1930 was deze door de heren Van de Burgt en Van Overdijk opgericht. Schel was lange tijd 

leider van het eerste elftal, verzorgde voor de oorlog als een Karel Lotsy de mentale trainingen van de 

vlaggendragers, was nauw betrokken bij het  

50-jarig jubileum van de club. 25 jaar later was hij voorzitter van het feestcomité. 

De grote inzet van veel vrijwilligers bij de amateurclub Wilhelmina stemde Harry Schel nog het meest tot 

vreugde. 

Het kan haast niet anders. De ‘betaalde periode’ was voor hem een donkere. “Hierover kan ik kort zijn”, 

schreef hij ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. “Van integratie in onze club is geen sprake 

geweest. Men kan dit jammer vinden of niet, ik volsta met het constateren van dit feit. Dit werd 

overduidelijk toen oude leden 

terugkwamen en we zelfs een aantal 

nieuwe leden kregen, nadat wij de 

betaalde afdeling noodgedwongen 

moesten afstoten.” Er klinkt zelfs enige 

opluchting uit de deze woorden. Schel 

had het beste met zijn club voor. Een 

kritische supporter maar ook een 

clubman. 

Zoals ook Kees Spierings die bij het 60-

jarig bestaan van Wilhelmina een noot 

kraakte omdat het betaalde voetbal een 

andere sfeer had gebracht. “Een sfeer 

waarin wij, oudgedienden, ons maar heel 

moeilijk kunnen aanpassen. Voor ons had 

het woord clubliefde een alles 

overheersende betekenis en het is ons of 

er in dat woord een barst gekomen is, 

een scheur waardoor het een valse klank gekregen heeft.” 

Schel, inmiddels ere-voorzitter van de SCW, reageerde tien jaar later: “We zullen zo snel mogelijk 

moeten trachten dat het woord clubliefde weer zijn oude vertrouwde betekenis krijgt. Door het brengen 

van offers en hard werken zal ook de oude en vertrouwde sfeer weer spoedig terugkeren.” 

Onder Schel beleefden de supporters hoogtijdagen. Duizenden mensen bevolkten de diverse complexen 



van Wilhelmina. In ieder geval voor de oorlog. Daarna, met de groeiende populariteit van BVV werd het 

minder, maar nog altijd wisten supporters de weg naar het eerste te vinden. 

Het eerste seizoen betaald voetbal trok gemiddeld 4.000 tot 6.000 mensen naar de Wolfsdonken. De 

derby’s tegen BVV in De Vliert...10.000 toeschouwers. En bij de gewonnen beslissingswedstrijd tegen 

EDO in 1961 in Utrecht was het in de Galgenwaard een geel-zwart feest en later op de Bossche Markt. 

De SCW had zijn sporen toen reeds lang verdiend. Bij het 25-jarig jubileum van de SCW sprak de 

toenmalige voorzitter Th. van de Meerendonk lovende woorden: “Uw morele en financiële steun in 

moeilijke dagen en daadwerkelijke hulp, het is Wilhelmina een ruggensteun te weten, te kunnen steunen 

op een sterke, gaaf uitgegroeide supportersclub.” 

‘Hoger nest’ 

Een conflict met Kees van de Heuvel, de penningmeester van de SCW die er elke zaterdagmiddag op uit 

ging om een kwartje contributie op te halen, leidde er uiteindelijk toe, dat Harry Schel in 1962 de 

voorzittershamer van de SCW overdroeg aan Charles van der Wiel. Een van de eerste bewoners van de 

wijk Deuteren. Met uitzicht op De Wolfsdonken. Van der Wiel was bedrijfsleider bij Huiskes BV. Het volk 

op de werkvloer was lid van BVV. “Iedereen wil een gewone mens zijn, maar ik kwam uit een wat hoger 

nest.” Van der Wiel meldde zich bij de club van stand. 

Het was de goden verzoeken. Bij Huiskes ging het er dagelijks fel aan toe en was Van der Wiel lijdend 

voorwerp van tal van pesterijen. “Zo erg zelfs, dat ik even heb overwogen lid te worden van BVV. Maar 

dan zou mijn baas lid worden van Wilhelmina. Dat heb ik dus maar niet doorgezet”, herinnert een 

glimlachende Van der Wiel zich. 

Het was de periode van de natte en de droge bus naar uitwedstrijden. De natte legde aan voor een 

borrel, de droge reed linea recta 

naar de plaats van bestemming. 

“De Drie Billekes was een vast 

adres”, weet Van der Wiel nog. Het 

was ook de periode, dat niet het 

clubhuis maar hotel Kennis in het 

Tweede Korenbrugstraatje als 

honk diende. Voor bijeenkomsten, 

dansavonden en andere geel-

zwarte bezigheden. 

De supportersschare hield zo 

ongeveer gelijke tred met de 

prestaties van Wilhelmina. Pieken 

en dalen dus. Het dieptepunt was 

met achttien leden bij de SCW wel 

bereikt. Bij het 40-jarig bestaan 

van de SCW waren het er 170. Het 

kwam nooit veel hoger. 

Zorgwekkend was de komst van 

de auto. De onderlinge band werd 

minder omdat supporters liever 

zelf de ‘helden’ achterna reisden, 

Bij het 50-jarig jubileum van de SCW kraakten de toenmalige voorzitter Ben van der Laar en oud-

voorzitter Paul Kreté een stevige noot. Van der Laar: “In deze slechte economische tijd met haar 

olieproblemen vraag ik me af of het voor supporters niet voordeliger zou zijn weer gezamenlijk met de 

bus hun favoriete elftal te bezoeken. Dan ieder apart met eigen vervoer. Twee bussen maken ook meer 

indruk! “Van der Laar, lid van de VVD, die aan het autogebruik tornt. Kom daar nu nog maar eens om... 

Paul Kreté ging in hetzelfde jubileumboek nog een stapje verder: “Mag ik een vraag stellen, die eerlijk 

bedoeld is? Waar zijn jullie ‘s zondags? Waarom laten jullie je niet horen bij een wedstrijd?” Een club van 

stand had toen ook supporters van stand. Die roerden zich op gepaste wijze. Pas vele jaren later, 

stapten fans nog wel eens het veld in om discutabele beslissingen van de heren scheidsrechters kracht 

bij te zetten. Bij het eerste elftal, maar ook bij de jeugd.  

Het waren indirect de jongeren die het einde betekenden van de SCW. Voor de inmiddels ruim de 

zeventig jaar gepasseerde Van der Wiel meldde zich nooit een opvolger. “Maar supporters zijn 



tegenwoordig vrij ongeïnteresseerd. Er is geen directe band meer met de spelers. Alleen de ouderen 

kennen dat gevoel nog”, constateert Van der Wiel. 

Een jaar voor het eeuwfeest hield de SCW officieel op te bestaan. De club had ook niet veel meer om het 

lijf. Niet meer dan een aantal kaartavonden per jaar. Maar voor de ouderen belichaamde de SCW toch 

nog een band met de club. 

  

Kenners aan de bar 

Ze zijn er nog steeds. De oudere Wilhelminianen die hun cluppie trouw elke zaterdag en zondag 

bezoeken. Niet meer zo gevoelig als Louis van der Zande destijds. Elke zondag barstte hij in snikken uit, 

bij winst en verlies. In leven zou Louis zich ongetwijfeld aangesloten hebben bij de Jonge Klare Klub 

(JKK). Toevalligerwijs is Van der Wiel ook lid van de Jonge Klare Klub. Elke zaterdagmiddag klokslag drie 

uur komen (oud-bestuurs)leden bij elkaar en staat de jonge klare centraal. Ben van der Laar, Wim de 

Jager, Frans de Kock, en Frans Kuypers. 

“Natuurlijk hebben we het over de opstelling van het eerste. Vrezen we de blessures en zijn we 

enthousiast als de nieuwe spelers voor weer een nieuw seizoen bekend zijn”, legt Van der Wiel uit. Zoals 

vele leden aan de bar in het clubhuis voetbalkenner zijn. 

Geen voetballiefhebber 

Het doel waarmee de SCW destijds is opgericht, om de club te steunen wordt al jaren vorm gegeven 

door Wim Manders. Nooit een bal vóór Wilhelmina, wel dóór Wilhelmina geraakt. Vanaf de Noordwal in 

Den Bosch ging Wimke na de oorlog met een maat naar Wilhelmina. “Hij voetbalde, ik niet. Hij was snel 

weer weg, ik ben gebleven. Zonder ooit te voetballen.” 

Manders heeft nooit om voetballen gegeven. Hij gaf om Wilhelmina. “Bij mij bestaat alleen maar 

Wilhelmina. Dat is moeilijk uit te leggen. Als ze me ‘s nachts bellen, dat het eerste op dat moment aan 

het voetballen is, kom ik mijn bed uit. 

Voor elke andere club of wedstrijd draai ik me weer om.” 

Geen voetballiefhebber, maar wel voor zijn club leven. Geld binnen zien te krijgen door vlooienmarkten 

en bingo-avonden te organiseren. Centen binnen te krijgen via clubkes van honderd of vijftig. Steeds 

weer in diverse samenstellingen. Met Wim Ackermans en Wim de Jager (de drie W's), met Piet Vaes en 

Tiny Erkeland (PTW), met Sjef 

  

Rijkers voor Piet Vaes (STW) en het 

rotsvaste duo Erkeland/Manders (TW). 

Hoeveel combinaties er ook waren, Wim 

Manders bleef uiteindelijk overeind. “Ik 

heb bij Wilhelmina altijd een prachtige 

tijd beleefd. Als er geen bus was voor 

een uitwedstrijd pakten we gewoon de 

brommer. Ook naar Dordrecht.” De nu 

59-jarige Manders kan mijmeren over de 

kampioenschappen, maar nog wakker 

liggen van slechte resultaten. 

Trainer Klaas van BaaIen betrok hem ooit 

nadrukkelijk bij het eerste. Niet alleen 

om het mogelijk te maken voetballers 

met geld voor Wilhelmina te 

interesseren. Nog steeds zorgt Manders 

voor broodjes bij het eerste, de 

koffietafel voor seniorenteams en de 

frites bij de jeugd. Maar vraag hem niet 

waarom. “Het is een gevoel”, luidt het 

steevast weer. Clubliefde, pure 

clubliefde. Daarom ook schaamt Manders 

zich wel eens Wilhelminiaan te zijn. “Vroeger waren de supporters veel netter. Tegenwoordig heb ik 

schrik om naast sommige mensen te staan.” Nog meer aan het hart gaat het hem als supporters van de 



club vervreemden. “Er zijn nu nog steeds Wilhelminianen die hun stekkie op de Saren niet kunnen 

vinden.” 

Harry Schel schreef het al in 1947: “Wilhelmina, een club die je onder alle omstandigheden trouwblijft. “ 

Trouwe adverteerder 

Al in 1947 adverteerde de firma Wellens in het gedenkboek van Wilhelmina. In de gedenkboeken die 

daarna volgden ontbrak het bedrijf niet. “In 1947 was mijn vader nog eigenaar. Toen hadden wij een 

zaak in de Orthenstraat, gericht op slijp- en polijstwerk. Hij nam ons als vanzelfsprekend mee naar 

Wilhelmina. Zelf mochten we niet voetballen. Mijn vader vond het spelletje misschien wel te ruw voor 

zijn zoons”. Aan het woord is Toon Wellens, ondernemer in ruste. In de Gasthuissstraat voert zijn zoon 

nu een zaak waar je de betere messen, vorken, lepels en vergelijkbare gereedschappen kunt kopen. 

Toon volgt zijn Wilhelmina nog altijd op de voet. “Mijn gezondheid laat het niet meer toe dat ik nog elke 

keer ga kijken. Maar ik hou het wel bij hoor. Wilhelmina is het toch altijd wel geweest en gebleven. En 

dan dat knusse terrein aan de Wolfsdonken. Daar kon geen De Vliert tegenop. Ik ging dan ook nooit naar 

FC Den Bosch kijken. Ook niet toen Wilhelmina er bij kwam. Neen, ik blijf een echte Wilhelminiaan tot 

het einde”. 

  



11. ‘En zijn vertrapten hun weinige verstand’ 
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, een cliché, we weten het. Maar Wilhelmina maakte het tot een 

alledaags ‘werkadagium’. Waar haal je anders de voetballers voor het eerste vandaan? Wie niet rijk is 

moet vooral verstandig zijn. Dat was Wilhelmina doorgaans wel. Vandaar dat de club op gezette tijden 

een spraakmakend jeugdelftal op ‘de mat’ bracht. Dat was bijvoorbeeld het geval in het begin van de 

jaren ‘60. 

Wilhelmina bracht ook de nodige talenten voort. Ze bereikten een meer dan acceptabel, professioneel 

niveau. Wat te zeggen van Hans Salfischberger; Enrico en Henk van Rooy, Jacky van Stippent en Cor 

Stolzenbach? In de jaren ‘80 maakte Rini de Groot zich sterk voor een echte jeugdmanager. Een centraal 

aanspreekpunt voor de organisatie. Rini, een echte Wilhelminiaan, wist waar hij het over had. 

De verhuizing naar de Maaspoort was aanstaande. En daar ‘wachtte’ een hoop jeugd. De jeugd van 

Wilhelmina stond zijn mannetje ook tegen Ajax, Feyenoord en PSV 

 

Zonder aanwas uit de jeugd had 

Wilhelmina nooit de honderd 

gehaald. De talenten boekten 

herhaaldelijk succes. Zowel in de 

periode betaald voetbal als daarna 

streed de jeugd van Wilhelmina op 

voet van gelijkwaardigheid met 

Ajax, Feyenoord en PSV Ruim 

twintig jaar geleden is het nog 

maar: Wilhelmina - PSV 6-1. Het 

was het seizoen waarin PSV, met 

Jan van Beveren, Willy en René 

van de Kerkhof, Willy van der 

Kuijlen en Ralf Edström, voor de 

zesde keer landskampioen werd 

en in het Europa Cup-toernooi 

voor landskampioenen de halve 

finale haalde. Het was ook het jaar 

waarin het eerste elftal van 

Wilhelmina degradeerde naar de 

tweede klasse van het 

amateurvoetbal. 

Maar die 6-1 was er dan toch maar. In het voorjaar van 1976 viel het klassenverschil tussen de hoogste 

jeugd teams van PSV en Wilhelmina in het voordeel van de laatste uit. Op het veld van Avanti in 

Schijndel rolde het hoofdklasse-juniorenteam van Wilhelmina PSV op. Inzet van het duel was het 

Brabants kampioenschap. De landelijke jeugdcompetitie was (tijdelijk) van de baan, de jeugdopleiding bij 

profclubs had nog niet het gewicht van de jaren negentig. Wilhelmina was, vóór NAC, kampioen 

geworden van de hoofdklasse B. PSV, met Jan Reker als trainer-coach, had de titel in de hoofdklasse A 

gegrepen. 

Toen de twee kampioenen elkaar in Schijndel bestreden bleef er niets over van de pretenties van PSV. 

De romp van het Wilhelmina-team was een jaar eerder Brabants kampioen bij de B-junioren geworden 

ten koste van NAC. Bij de strijd om de nationale titel in Zeist weerde Wilhelmina zich vervolgens ook al 

knap. Achter Emmen en Ajax eindigde de geel-zwarte jeugd op de vierde plaats. 

Zo’n succesvol jeugdteam beloofde veel moois voor Wilhelmina. “Het gekke is dat van dat elftal eigenlijk 

niemand de top heeft gehaald. Ton van der Steen heeft daarna nog wel bij PSV gevoetbald. Maar 

eigenlijk is er niet uitgekomen wat er in zat”, constateert toenmalig trainer Klaas van BaaIen, die 

jarenlang een belangrijk stempel drukte op de successen van Wilhelmina in het jeugdvoetbal. 

Een jong begin 

De jeugd gaf Wilhelmina altijd perspectief voor de toekomst. Zij sloeg bruggen, vormde de lift naar 

nieuwe episodes. Zo kwam het voetbal in ‘s-Hertogenbosch van de grond. 

Met jeugdspelers ontwikkelde Wilhelmina zich in 1897 als afstammeling van Victoria. Deze club stierf 

vervolgens zonder verse wortels een vroege dood. 



Kees Spierings, een Bossche boekenschrijver die lid was van Wilhelmina en ook in De Gouden Kanarie 

(1947) veel te vertellen had over zijn club, heeft die rol van de jeugd wel eens belicht. “Rond 1900 had 

je in Den Bosch overal plekken waar door de jeugd werd gevoetbald. Op ‘t Pleintje, een zwart 

exercitieterrein vlak over de Hinthamerbrug, en op de ruimte waar nu de Joseph-kerk staat, voetbalden 

de jongens van het Hinthamereinde. Tussen de dikke bomen op de Parade, op harde grintgrond, 

versleten de jongens van de Verwersstraatschool hun zolen. De Bruystersschool voetbalde in de 

Keizerstraat. Voor de jongens van het Zand was er het Meierijplein, drie rijen boompjes achter het 

tramstation. De jongens van Lombok hadden hun ‘witte zand’ achter de Capucijnenkerk, waar nu de 

Nutsschool en woonwijken zijn. Onder de wallen was het ‘zwarte zandje’, aan het begin van de 

Pettelaarseweg.” 

  

Bijzondere aandacht gaf Kees Spierings aan de Parade waar het honderd jaar geleden druk moet zijn 

geweest met voetbalpartijtjes. “Een wirwar van dooreenkrioelende troepen voetballers: vijf, zes veldjes 

naast elkaar. Soms ook dóór elkaar. Met een tennisballetje, hard en vinnig, leerden wij daar voetballen. 

De grond was hard en gruizig. Als je er overheen schoof, zag je vlees er zwart doorslikkend uit. Gelukkig 

-achteraf! - droegen wij, jongens, destijds niet zo bar veel bloot vlees. De kousen waren dik en lang, de 

broek hing tot over de knie. Maar de grond scheurde die kousen tot flarden. En moeder maar mopperen. 

Ook over de schoenen die op het gruis zo geducht sleten.” 

Het gehol tussen de bomen op de Parade oogstte weinig waardering bij de burgerij van ‘s-

Hertogenbosch. Op het Stedelijk Gymnasium kregen de scholieren bij het overgangsexamen van derde 

naar vierde klasse zelfs de opdracht de volgende zin in het Duits te vertalen: “En zij vertrapten hun 

weinige verstand tegen leren ballen op natte weiden.” 

Het voetbal ontwikkelde zich desondanks. De geestelijkheid zag daarin zelfs de mogelijkheid 

aantrekkingskracht op de jeugd te vergroten. Zodoende groeide de in 1915 opgerichte Diocesane 

Voetbalbond. In 1935 telde deze bond meer dan 8000 leden. Wilhelmina had het daarentegen 

voortdurend moeilijk de jeugdafdeling op peil te houden. In 1937 had Wilhelmina nog maar 62 leden. 

Een krachtsinspanning van enige ‘veteranen’ binnen de vereniging was toen nodig om de club voor 

‘uitsterven’ te behoeden. In De Gouden Kanarie (1947) signaleerde Tiny Langenhuyzen dat er in 1941 

nog maar acht jeugdleden over waren. Langenhuyzen, later jarenlang directeur van de Nederlandse 

Volleybal Bond (NeVoBo) zette er toen met onder anderen Frans van Gurp zijn schouders onder. Mede 

omdat de diocesane bond tijdens de oorlogsjaren geen toekomst meer had en via een fusie in de KNVB 

opging, bloeide Wilhelmina weer op. 

Eind 1942 waren er al 266 jeugdleden en was het totale ledental opgevoerd tot 679, maar de aanwas 

bleek niet in staat Wilhelmina naar een sportief hoger peil dan de tweede klasse te tillen. 

Concurrentie van het zogeheten parochiële voetbal plaagde de jeugdafdeling van Wilhelmina ook tijdens 

de beginjaren van het betaald voetbal. In 1957 waren er nog maar 155 junioren en pupillen. 

  



Ambitie 

Zowel de financiële positie als de 

uitslagen noodzaakten Wilhelmina 

destijds tot meer aandacht voor de 

opleiding van jeugdvoetballers. De 

aanzet daartoe kwam in februari 1960 

toen jeugdsecretaris Theo Geers een 

nota over de selectie van jeugdspelers 

samenstelde. 

De ambitie straalde er vanaf: 

a.       dagelijkse conditie-trainingen van 

een half uur 

b.      aparte trainingen voor twee 

jeugdselecties 

c.       mentale training 

d.       controle op studie en rapporten 

e.       regelmatig contact met ouders 

f.        verbod op roken en drinken 

g.       volledige inzet van de leiders 

Op 21 maart startte Geers, die toen al inhoud gaf aan het begrip ‘teambuilding’ door voor de 

geselecteerde voetballers een reis met de fiets langs jeugdherbergen in Engeland te plannen. Resultaten 

kwamen er ook. Op voet van gelijkwaardigheid streed de jeugd van Wilhelmina op landelijk niveau met 

ploegen als Ajax (met Johan Cruijff) en Feyenoord (met Wim Jansen). Cees de Kort, meer dan 25 jaar 

secretaris van Wilhelmina, ontfermde zich persoonlijk over het talentrijke elftal door als bestuurslid het 

leiderschap op zich te nemen. Talent zat er volop in. Allemaal drongen ze op zijn minst tot het eerste 

elftal van Wilhelmina door. Jack van Stippent speelde Europa Cup-voetbal met PSV en haalde het 

Nederlands B-elftal. Cor Stolzenbach kwam bij Willem II terecht en speelde in Jong Oranje, Wim van de 

Heuvel en Enrico van Rooij (in 1963 de enige jeugdinternational van Wilhelmina) speelden nog betaald 

voetbal bij FC Den Bosch en Tonnie de Groot werd na het betaald voetbal zowaar ijshockey-

international.  

Het geld lonkt 

Het waren prachtige tijden destijds met dat jeugdelftal in de landelijke jeugdcompetitie, die kort daarna 

vanwege de hoge kosten door de clubs voor geruime tijd werd opgeheven. De talenten waren niet bij 

machte Wilhelmina in het betaald voetbal een lift te geven. Toen de financiële nood het hoogst was werd 

aan de opbrengsten van de transfersommen van 80.000 gulden (Van Stippent naar PSV) en 30.000 

gulden (Stolzenbach naar Willem II) zwaarder getild dan aan de sportieve perspectieven van Wilhelmina. 

De ambitie van weleer had het verloren van de steeds harder wordende strijd om het alledaagse 

voortbestaan. Van lange termijnplanning kon geen sprake zijn in het begin van de jaren ’60. Wilhelmina-

bestuurders onderhandelden al over een komende fusie met rivaal BVV om tot het latere FC Den Bosch 

te komen. De fusie ging door, al was het dan later dan voorzien door de meest voortvarende bestuurders 

van Wilhelmina.  

Terug in de aandacht 

De uiteindelijke keuze voor het nieuwe sportpark aan de Saren in de groeiende Maaspoort werd 

ingegeven door een duidelijk toekomstperspectief. En dat hangt bij een amateurclub als Wilhelmina nog 

altijd af van aanwas van jeugd. Op de Maaspoort heeft Wilhelmina veel meer vooruitzicht dan in het 

westelijke stadsdeel. Sinds Wilhelmina op de Saren speelt, telt de club weer meer dan 600 leden. 

Daarmee is de club een van de grootste in de regio. Er moest heel wat sentiment overwonnen worden 

toen in de jaren ‘80 de verhuizing van de Wolfsdonken naar de Maaspoort ter sprake kwam. Maar 

Wilhelmina liet het verstand de boventoon voeren. De jeugd krijgt weer de ruimte. 



12. Schakels 
Barry Hughes, oud-voetbaltrainer, is nu een veelgevraagde conferencier. Veel bedrijven horen hem 

graag inleiden voor het management en personeel. Dan houdt hij zijn gehoor wijze lessen uit zijn 

voetbalverleden voor. Wat te zeggen van de volgende? Via zijn spraakmakende ervaringen als 

voetbaltrainer maakt hij duidelijk dat een goede leider zijn organisatie behandelt en koestert zoals een 

wielrenner het doet met zijn fietsketting. Elke schakel is nodig. “Met Sparta kon ik thuis van Ajax winnen. 

En weet u waarom? Omdat ik de terreinknecht opdracht gaf het gras lang te houden. Ajax houdt niet van 

lang gras. Voor het circulatievoetbal van deze club moet het gras kort zijn. De terreinknecht is bij een 

goede voetbalclub dus net zo belangrijk als de voorzitter”. Ze zijn altijd heel erg nodig geweest. De 

waterdragers, bestaande uit de terreinknechten, secretarissen, jeugdleiders, kantinemedewerkers en ga 

zo nog maar even door 

Waarom deden of doen ze het eigenlijk? Er zijn toch andere leuke dingen in het leven? 

  

Neem nu Leo Hagemans. Hij had een kapperszaak in het centrum van  

‘s-Hertogenbosch. Jarenlang was hij de masseur van Wilhelmina. Hij kneedde het lichaam, de spieren. 

Maar lichaam en geest zitten nu eenmaal dicht bij elkaar. Dus wist Leo ook veel van de geestelijke 

roerselen van de spelers. Leo verwierf in de loop van de jaren een waarlijk vertrouwenspositie. Wat wil je 

ook? Leo bleef zo’n 30 jaar aan de club als masseur en pur-sang Wilhelminiaan verbonden. Kom daar bij 

een trainer eens om. Die komt en gaat ook vaak, en nog al eens snel ook. 

In de jaren ‘50 en ‘60 kwamen de spelers elke zaterdagavond, voorafgaande aan een 

competitiewedstrijd, bij Leo in de Snellestraat bij elkaar. Hij was kapper en haardeskundige. In die 

hoedanigheid wist hij wat er onder zijn klanten speelde, zeker als het om voetbal ging. Op 

zaterdagavond nam hij met de spelers ook nog eens de wedstrijd van de volgende dag door. Dat 

gebeurde met de eerste zwart-wit televisie-uitzendingen op de achtergrond. En vaak werd er ook nog 

eens een kaartje gelegd. “Dan besprak je veel met elkaar. En dan ging het echt niet alleen over voetbal. 

We hadden verkering, we werkten en we waren ook nog eens echte Bossche jongens die van alles 

meemaakten”, herinnert Jos Wap, oud-keeper zich. 

Leo had nog al brede interesses. Aan zich vervelen had hij een broertje dood. In de donkere oorlogsjaren 

bracht hij enig licht in zijn bestaan door het volgen van een masseurcursus in Amsterdam. Daar 

verzorgde hij wielrenners. Later kwamen daar de boksers van Pierre Doorenbosch bij. En weer later 

Wilhelmina. Dat was in 1946. Hij bleef er meer dan 30 jaar. 

De pionier van West 

Zo aan het einde van de jaren ‘20 hield ‘s-Hertogenbosch op stad te zijn aan de westzijde van de 

spoorlijn. Sinds 1912 lag er de fabriek van Grasso tamelijk eenzaam bij. Geen ander bedrijf was ervoor 

te porren dat winderige en natte gebied te kiezen als locatie. 

Degenen die hem kenden stonden dan ook verbaasd dat Hendrik Mees, Bosschenaar in hart en nieren, 

de stad ‘uittrok’ op weg naar de Hoge Donken, het nieuwe Wilhelmina-terrein. 

Waar haalde deze steenhouwer, vader van negen kinderen, de moed vandaan om zich in dit door God en 



vaderland verlaten gebied te 

vestigen? 

Driek was voetballiefhebber, pionier 

en Wilhelminiaan. Voor hem en zijn 

vrouw lag de keus dus voor de hand. 

Hij werd terreinknecht van 

Wilhelmina, in die tijd nog niet zo’n 

hectische baan als nu. Maar je kon 

er al aardig wat uurtjes aan 

besteden. Zeker ook als ook nog 

eens de zorg had voor het 

huishoudelijk gebeuren van de 

nabijgelegen wielerbaan. 

“De stad lag voor ons een eind weg. 

We moesten helemaal tot aan de 

huidige Diezebrug lopen om op ‘het 

Zand’ te komen. Als er sneeuw lag 

dan kwam de melkboer of 

groenteman niet eens langs”, 

herinnert de zoon van Hendrik, 

Adriaan Mees, zich. 

Adriaan kreeg het ‘Wilhelmina-gevoel’ met de paplepel ingegeven. Hij werd geboren op het Wilhelmina-

terrein, in het huis van zijn ouders, het tehuis van Wilhelmina en de familie Mees. 

“Het was geen gemakkelijke tijd, maar wel gezellig. In de avonduren zaten we in de winter rondom de 

kachel. De brandstof kwam uit de omgeving. Er was genoeg hout als je maar wilde zagen. Als er spelers 

waren dan was het natuurlijk helemaal leuk”, gaat Adriaan Mees verder. 

Adriaan is al meer dan 60 jaar lid van Wilhelmina. Waarmee niet gezegd is dat het leven voor hem 

ophoudt met deze club. Op jonge leeftijd verdiende hij wat bij met die beroemde Kwatta-bak. En daar 

kwam hij ook mee langs bij evenementen op de wielerbaan. “Ik verkocht kwattarepen voor drie cent per 

stuk. En dan die macaronikoeken. Ik kan er nog van watertanden. En ze kostten maar vijf cent. Ik was 

zo los. Zeker als er op het Wilhelminaterrein een concours hippique plaatsvond. Of als Gerrit Schulte het 

op de wielerbaan weer eens opnam tegen andere beroemdheden uit de wielersport”. Vertelt Adriaan. 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was het gedaan met het pioniersbestaan op de Hoge 

Donken. Het terrein lag in het schootsveld van de heftige strijd om de stad. “Ons huis brandde af omdat 

Engelse soldaten de kachel al te enthousiast aan de praat brachten met benzine. Op het voetbalveld 

lagen de lijken van gesneuvelde soldaten. Dan wil je wel naar een ander voetbalterrein. Dat werd tijdelijk 

Heidelust. Daar speelde BVV ook al”, vertelt Adriaan Mees. 

 

Fakkeldrager 

Op hemelvaartsdag 1959 stierf Hendrik Mees. Drie zonen namen het werk over. Jacob en Gerard zijn 

inmiddels overleden. Adriaan is nog actief. Hij maakte heel wat mee. In het bijzonder de periode dat 

Wilhelmina betaald voetbal speelde herinnert hij zich als de leukste en meest memorabele in het bestaan 

van de Bossche voetbalclub. ‘Terreinknecht’ is dan eigenlijk een oneerbiedig woord. “Eigenlijk is het 

vakmanschap waar je mee bezig bent. Neem nu het uitzetten van de lijnen. Dat is toch een paar uurtjes 

precisiewerk. Je bent verantwoordelijk voor de voetbalhuishouding. En dat wordt toch wel 

ondergewaardeerd. 

Barry Hughes heeft gelijk. Als de terreinknecht het gras niet bijhoudt, dan kan dat aardig wat invloed 

uitoefenen op de resultaten op het veld. Een terreinknecht is ook bijna altijd present. Meer dan wie ook 

bij een voetbalclub. Goede terreinknechten zijn goud waard voor een club”. 

Adriaan Mees stelt dit met de nodige gedrevenheid vast. Hij kan ook nog steeds kwaad worden op die 

voorzitter die hem ooit een reprimande gaf omdat hij een frietje teveel nam op kosten van de club. 

“Ik neem voortaan zelf wel mijn frietpannetje mee. Ik heb het nog gedaan ook. Ze stonden wel raar te 

kijken bij het bestuur. Maar ik moest toch iets. De hele familie Mees werkte zich ‘t schampus voor de 

club. Overigens, niets dan lof voor de wijze waarop ik mijn werk heb kunnen doen. Wilhelmina is de 



leukste club in deze stad. Ik ben de club nog altijd dankbaar dat ik de fakkeldrager van mijn vader kon 

zijn”, gaat Mees door. 

Showman 

Adriaan Mees zag heel wat mensen 

komen en gaan. Maar er waren er 

ook die bleven. In dat opzicht is Tiny 

van Vught voor hem dé trainer van 

Wilhelmina. Mees over hem: “Daar 

kon geen ander tegen op. Hij was 

een clubman, maakte geen 

onderscheid, was goudeerlijk en 

bracht ook nog eens discipline in het 

elftal. Kom daar vandaag de dag nog 

eens om. lk vond die Belg, Louis 

Frans, een heel aardige man. Hij was 

gezellig, vriendelijk en had een 

ongelooflijk gevoel voor humor. 

Maar de voetbalwereld was een 

beetje te hard voor hem”. Spelers 

zijn er velen die Adriaan zich blijft 

herinneren. Theo Borsten, Nico 

Gloudemans, Jo Konings, Theo van 

Merwijk en niet te vergeten Jos Wap. 

“Dat was nu een echte showman. Ik mag dat wel. Wilhelmina kon hem ook wel gebruiken. De club was 

wel eens wat al te bescheiden”, stelt Mees. 

Wilhelmina groeit 

Mees zit nu echt op zijn praatstoel. Hij gaat dus gewoon door. “Zeven jaar geleden ben ik ermee 

opgehouden, alhoewel, ik ben nog regelmatig een soort oproepkracht. We hadden alleen niet van de 

Wolfsdonken weg moeten gaan. De Agrarische school had naar de Maaspoort moeten gaan. Dan speelde 

Wilhelmina nu nog op de Wolfsdonken, volgens mij het gezelligste voetbalstadionneke van Nederland. Als 

ze daar nu nog gezeten hadden, dan woonde ik nog in de Kamerlingh Onnesstraat op West. Nu woon ik 

dus ook op de Maaspoort. Oude bomen moet je niet verplanten. Maar ja, de feiten stellen me in het 

ongelijk. Wilhelmina groeit”. 

  



13. Voetbal is strijd 

De oprichters van Wilhelmina beschouwden de voetbalsport als een welkome afwisseling op het 

kabbelende bestaan van een groot deel van de bevolking van de oude hertogstad in de negentiende 
eeuw. Of zoals de half-back van Victoria en later Wilhelmina, Hein Slager in 1947 schreef: “Den Bosch 
sliep! En de elkaar opvolgende jonge generaties stonden zo tussen haar 12e en 20e jaar voor een 
vacuüm; ze waren zielig aan haar lot overgelaten tot het lokkende caféleven ze gretig opslokte”. Een 
beetje strijd kon de stad wel gebruiken. 
Al was het dan maar een strijd om de bal op een knollenveldje. De oude hertogstad sliep allang niet 

meer toen in de jaren ‘50 Wilhelmina het hoofd boven water trachtte te houden in het betaald voetbal. 
De club speelde een tamelijk ondergeschikte rol in de tweede divisie, ver, héél ver van de top van het 
vaderlandse af. 
Hoe blij was dan ook niet iedere Wilhelmina-supporter toen de club in de zomer van 1961 de eerste 
divisie kon bereiken. Al was daar dan nog de nodige strijd voor nodig. Een verslag van een beslissende 

strijd op weg naar het hoogst bereikbare voor de geel-zwarten. Vier beslissende wedstrijden in een paar 
weken tijd. Wie durft nog te zeggen dat voetbal geen strijd is?  

In het seizoen 1960-1961 leek het Nijmeegse NEC (tweede divisie) met het grootst mogelijke gemak op 

de eerste divisie af te stevenen. Daarbij alles en iedereen achter zich latend, ook Wilhelmina dus. Het 

liep heel anders. Haarlem en Hilversum promoveerden rechtstreeks. Wilhelmina eindigde op de derde 

plaats en liet NEC achter zich. De Nijmegenaren ‘mochten’ een promotiewedstrijd spelen tegen 

Wilhelmina in de Goffert, eigen huis dus. Maar Wilhelmina won wel, met 4 tegen 2, vrij gemakkelijk. Het 

was de wedstrijd van Nico Gloudemans. De rechtsbuiten scoorde driemaal. Het Brabants Dagblad 

schreef: “Zijn gehele houding, zijn gespannen gezicht, de stramme bewegingen van zijn armen, elke 

tred, het verraadde allemaal een volledige concentratie. Tegen de grauwgrijze achtergrond van de 

tribunes van de Goffert scherpten zich de contouren van deze gedrongen gestalte”. De Bosschenaren 

liepen uit naar 4-0. NEC scoorde nog slechts vanwege nonchalance van Wilhelmina. Daardoor werd het 

uiteindelijk 4-2. Bij elk Bosch doelpunt bleek dat de supporters-schare voor Wilhelmina ongekende 

vormen had aangenomen. 

Eendracht door strijd 

De volgende tegenstander was het 

Haarlemse EDO, Eendracht Door 

Oefening. De Haarlemmers waren 

als tweede van onderen geëindigd 

in de eerste divisie. Die plek gaf 

recht op een herkansing tegen 

Wilhelmina. 

Op een bloedhete namiddag op 3 

juli speelden beide ploegen tegen 

elkaar op de Wolfsdonken. Meer 

dan 6000 toeschouwers veegden 

vijf minuten voor tijd verslagen 

het zweet van hun voorhoofd. 

Nagenoeg de gehele wedstrijd had 

Wilhelmina voorgestaan. EDO was 

technisch superieur. Maar 

Wilhelmina vocht voor elke meter 

gras. Vijf minuten voor tijd leek de 

‘klasse’ van EDO dan toch van 

doorslaggevend belang. 

Een EDO-aanvaller ‘struikelde’ in het strafschopgebied van Wilhelmina over de benen van de Bossche 

verdediger Steigerwald. Penalty!, besliste scheidsrechter Dries van Leeuwen. En even later stond het 2 

tegen 2. Maar niet voor lang. Bij een van de laatste aanvallen van Wilhelmina brak Theo Borsten door. 

Zijn schot werd 

slechts gekeerd door de arm van een EDO-verdediger. Weer penalty. “Onder oorverdovend gejuich 

knalde Jo Konings, de fiere linksback, zijn ploeg op de valreep toch nog naar een zege; 3-2”, schreef de 

verslaggever in het Brabants Dagblad. 

Wilhelmina had bewezen dat eendracht door strijd net iets meer opleverde dan eendracht door oefening. 



  

Promotie 

Een week later speelde Wilhelmina in Haarlem de return. De wedstrijd was al even enerverend als de 

eerste. Aan een gelijk spel hadden de Bosschenaren voldoende. Daar leek het ook op uit te draaien. Tien 

minuten voor tijd stond het nog 1-1. De meegereisde supporters verkeerden al in jubelstemming. Te 

vroeg dus. Tien minuten voor tijd scoorde EDO 2-1. De teleurstelling bij de geel-zwarten was groot. Min 

of meer vanzelfsprekend werd het ook nog 3-1. Een nieuwe beslissingswedstrijd was nodig, ditmaal op 

neutraal terrein. Op 16 juli was de Utrechtse Galgenwaard tot de nok toe gevuld. Meer dan 2500 Bossche 

supporters waren meegereisd. Het werd de wedstrijd van keeper Jos Wap. Vriend en vijand stonden 

verbaasd van zijn reddingen. “Doelman Wap goed op dreef’, schreef het Brabants Dagblad. En dat wilde 

wat zeggen. De verslaggever van deze krant volgde Wap nogal kritisch. 

 Ditmaal was daar geen aanleiding toe. En aangezien de Bossche voorhoede deed waarvoor ze 

aangenomen was, zette Wilhelmina nu wel de puntjes op de ‘i’. Tot twee minuten voor tijd stonden de 

Bosschenaren er kansrijk voor met een voorsprong van 3-1. Maar het wanhoopsoffensief van de 

Haarlemmers bleef niet helemaal zonder gevolg. EDO scoorde tegen. En het was 3-2. De meegereisde 

supporters beleefden nog enkele benauwde minuten. Maar uiteindelijk won Wilhelmina toch. De eerste 

divisie was een feit. ‘s-Hertogenbosch heeft het geweten. De promotie was aanleiding voor een groot 

feest. Onder de feestvierenden ontwaarde de verslaggever van het Brabants Dagblad zelfs BVV-

aanhangers. Misschien waren ze wel blij dat er een nieuwe derby aanstaande was. 

Het begin van het einde 

Een enkele scherpzinnige geest had het wellicht kunnen bevroeden. Maar de promotie van Wilhelmina 

was eigenlijk het begin van het einde van het betaald voetbal voor de geel-zwarten. In het seizoen 1961-

1962 liep Wilhelmina tegen aanzienlijke nederlagen op. De toeschouwersaantallen stegen ook niet echt, 

ondanks de hogere klassering. 

Wilhelmina eindigde op de voorlaatste plaats, alleen het superzwakke EBOH uit Dordrecht achter zich 

latend. 

Deze club, in de volksmond wel aangeduid onder de titel Elf Boeren Op Hol, kreeg maar liefst 131 

tegengoals om de oren. In de geschiedenis van het vaderlandse voetbal was dat een absoluut record. 

In dat rampzalig verlopen seizoen boekte Wilhelmina alleen tegen EBOH twee overwinningen. 

  



14. De toekomst komt eraan 
 

“En wie weet, zal dit eenvoudige lustrumgeschrift over tientallen jaren niet de bron van gegevens 

moeten zijn voor de dan aan bod zijnde Wilhelminageneratie die misschien - ja wie weet? -wedstrijden 

moeten spelen in Moskou, Cairo, Valparaïso en San Francisco om het kampioenschap van de Wereld-

Voetbal-Unie?”, schreef Kees Spierings in het gedenkboek van het vijftigjarige Wilhelmina in 1941. 

Achteraf wat al te optimistisch. Wilhelmina pendelt op en neer tussen de Eerste en Tweede klasse 

amateurs van het district Zuid I van de KNVB. Maar een bloeiende club is het, met meer dan 700 leden. 

Bovendien verstaat Wilhelmina de tekenen van de tijd. De club heeft een hoofdsponsor. Zonder kan ook 

een amateurvereniging op niveau niet. Precies op tijd verhuisde Wilhelmina van het zieltogende 

‘West I’ naar de almaar groeiende Maaspoort. Kansrijk dus. Maar... bedreigingen zijn er ook. Jongeren 

hebben zoveel andere mogelijkheden dan voetbal als vrijetijdsbesteding. Ouderen ook trouwens. Je ziet 

het aan de geringe belangstelling bij de thuiswedstrijden van ‘het eerste’. 

Coen Free, oud-voetballer van Wilhelmina, blikt in de toekomst. 

Filosoferen over de toekomst is een hachelijke zaak. We kunnen immers eigenlijk nog geen drie jaar 

vooruit kijken. Aan het slot van dit boek toch maar eens de vraag: 

Wordt er over 100 jaar nog gevoetbald? Zo ja, hoe gebeurt dat dan? In een ondergronds stadion; op 

kunstgras; met elftallen; met gemengde teams voor vrouwen en mannen; met gestroomlijnde outfits 

voorzien van elektronica zodat ieder ongewenst lichamelijk contact meteen geregistreerd wordt; op het 

hoofd egodynamische “helmen” om de snelheid te verhogen; op schoenen voorzien van sensoren zodat 

een waarnemer door een druk op de knop een speler tot stilstand kan brengen; een elektromagnetisch 

veld achter de doellijn die elke beweging van een bal daar feilloos registreert; scheidsrechters en 

grensrechters die door alle elektronica op, om, naast of boven het veld overbodig zijn geworden; geen 

lijfelijk aanwezige toeschouwers maar supporters die thuis de wedstrijd via hun compuTV volgen en via 

een zendertje hun aanmoedigingskreten tot in het stadion brengen; voetbalvandalisme dat zich daardoor 

alleen nog maar in een huiskamer kan afspelen?? Vragen en mogelijkheden te over. 

Voetbal?, een blijvertje 

Of is er wellicht nog een andere invalshoek? In een, in de Verenigde Staten van Amerika, gezaghebbend 

boek ‘De plaatsloze nieuwe wereld’ gaat William Knoke uitgebreid in op de wereld in de eenentwintigste 

eeuw. Hij voorspelt een volkomen nieuwe wereld. Een wereld waarin de landen zoals wij die kennen 

opgehouden zijn te bestaan; waarin fundamentalistische religieuze bewegingen wereldwijd een 

belangrijke macht vormen; waarin onze 20ste eeuwse beroepsvaardigheden praktisch waardeloos zijn 

geworden; waarin allerlei grote multinationals uiteen gespat zijn in kleinere, steeds aanpasbare 

bedrijven; waarin mensen die de nieuwe regels begrijpen zowel zakelijk als privé een beter leven 

genieten. 

In dat boek staat onder de titel ‘Gidsen van de eenentwintigste eeuw’ een opmerkelijk stukje dat ik 

graag hier citeer: 

“De achtjarige Melissa Grossenkopf was helemaal verdiept in de Trojaanse Oorlog. Om haar heen 

bevonden zich soldaten gekleed in exotische wapenrusting op een chaotisch slagveld. Achter zich hoorde 

ze een geluid en ze draaide zich snel om, waarna ze een speer langs haar oor ‘voelde’ zoeven. 

  



 
Pupillen op het kunstgras van De Saren. De toekomst van Wilhelmina. 

  

Terwijl ze de citadel van Troje bespiedde, wees Melissa met haar vinger en zweefde als een vogel naar 
de toren toe. Een baritonstem las voor uit Ilias van Homerus. Melissa zag het leven zoals het was in 

1200 voor Christus: de fijnbewerkte stenen muren, de huizen dicht op elkaar, de potten met ingemaakt 
voedsel onder de vloerplanken. Toen ze een glimmende pot wilde oppakken om van dichtbij te bekijken, 
werd ze naar een kopersmelterij getransporteerd waar ze werd onderwezen over de vervaardiging van 
brons en de invloed hiervan op de vooruitgang van de mensheid. Door de ogen van Heinrich Schliemann 
werd ze geïnformeerd over archeologie en de manier waarop het verleden weer wordt opgegraven. 
Tevreden keerde ze naar Troje terug om daar het bedrieglijke Paard van Troje te betreden en te zien hoe 

de stad uiteindelijk werd geplunderd en in brand werd gestoken, terwijl de vrouwen werden weggevoerd. 
Van Odysseus leerde ze plicht en geduld, van Agamemnon strategie en moed. Melissa zette haar virtual-
reality helm af en rende naar buiten om te gaan voetballen.” 

Over honderd jaar 

Heel opmerkelijk: de gezaghebbende voorspeller voorziet een totaal andere, nieuwe wereld, maar het 

voetbalspel verandert volgens hem blijkbaar niet. 

Dus, beste Wilhelminianen, ook in 2097 zullen hoogstwaarschijnlijk elftallen in het geelzwart gekleed, op 

een grasveld, met hun tegenstanders strijden om de overwinning, onder leiding van een scheidsrechter, 

bijgestaan door twee grensrechters en een waarnemer en gade geslagen door vele supporters. Na afloop 

van de wedstrijd zullen alle aanwezigen in de kantine een pilsje pakken om de overwinning te vieren of 

het verdriet van de nederlaag weg te spoelen. Wat dan hopelijk wél veranderd zal zijn, is het geweld op 

en rondom de voetbalvelden. 

  



Over de auteurs 
 

Frans van Gaal 

Frans van Gaal is communicatie-adviseur bij Schouten & Nelissen in Zaltbommel. In 1989 promoveerde 

Frans op een proefschrift over de geschiedenis van socialisme en andere linkse ‘ismen’ tussen 1885 en 

1925 in ‘s-Hertogenbosch. 

Hij publiceerde daarnaast over de geschiedenis van het leerlingwezen in Nederland en ‘s-Hertogenbosch, 

de Bosschenaren, het caféleven, voetbal en politiek. 

Coen Free 

Coen Free verwierf onder meer bekendheid als initiatiefnemer en samensteller van  

‘s-Hertogenboek. Daarin publiceerde hij onder meer over Joost van den Vondel en Willem van Oranje. 

In het dagelijkse leven is hij algemeen directeur van het Koning Willem I College in  

‘s-Hertogenbosch. 

In zijn vrije tijd is Coen literatuur-historicus, afgestudeerd in de letterkunde der Renaissance. In die 

hoedanigheid is Coen betrokken bij tal van culturele initiatieven in de stad ‘s-Hertogenbosch. 

Henk Mees 

Henk Mees, veertig jaar lid van Wilhelmina. Chef van de sportredactie van het Brabants Dagblad. Werkte 

mee aan de boeken ‘Het Nederlands elftal van 1905-1989’ en ‘1989-1995’. Scoorde ooit vijf keer voor 

Wilhelmina in een pupillenwedstrijd, maar haalde nooit het eerste elftal. 

Jos van de Ven 

Jos van de Ven, bijna dertig jaar lid van Wilhelmina (twee jaar onderbroken). Lid van de sportredactie 

van het Brabants Dagblad. 

Anekdote: stapte op weg naar Wilhelmina met een kater op zijn fiets en viel er met evenveel gemak 

direct aan de andere kant weer af (volgens de overleveringen). 
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Wap, Toon Wellens, Charles van de Wiel. 

  

Terug op de plaats 

  

Als tweedeklasser maakt Wilhelmina de honderd jaar vol. Degradatie naar de tweede klasse van het 

amateurvoetbal maakte aan het eind van het afgelopen seizoen nogal wat weemoed los. Maar wie de 

historie van de oudste Bossche voetbalclub nagaat, moet concluderen dat Wilhelmina weer terug is op 

zijn plaats. 

  

Van de honderd jaar bracht Wilhelmina namelijk de meeste tijd door in de tweede klasse. Alles bij elkaar 

35 jaar in het amateurvoetbal en daarnaast nog elf seizoenen tweede divisie gedurende de dertien jaar 

betaald voetbal. De eerste drie jaren van het bestaan waagde Wilhelmina zich nog niet aan 

competitievoetbal. In 1967 maakte Wilhelmina vrijwillig een eind aan het betaald voetbal door op te 

gaan in de stichting FC Den Bosch. 

Het wel en wee in vogelvlucht: 

  

1897: oprichting 

1899: begin met competitievoetbal 

1901: kampioen derde klasse en promotie 1904: kampioen tweede klasse en promotie 1909: kampioen 

eerste klasse oost 

1915: kampioen eerste klasse noodcompetitie 1931: degradatie naar tweede klasse 1954: toegelaten tot 

betaald voetbal 1961: promotie naar eerste divisie 

1962: degradatie naar tweede divisie 

1967: naar vierde klasse amateurvoetbal na fusie met FC Den Bosch/BVV 

1972: kampioen vierde klasse en promotie 1973: kampioen derde klasse en promotie 1974: promotie 

naar eerste klasse 

1976: degradatie naar tweede klasse 

1983: kampioen tweede klasse en promotie 1990: promotie naar hoofdklasse 

1991: degradatie naar eerste klasse 

1993: degradatie naar tweede klasse 1994: promotie naar eerste klasse 

1997: degradatie naar tweede klasse 

  

Eén keer streed Wilhelmina als kampioen van de oostelijke eerste klasse zonder succes tegen Sparta om 

de landstitel. 

  

Wilhelmina is nu al weer aan zijn zevende seizoen bezig op sportpark De Saren in het noordelijke 

stadsdeel Maaspoort. Tot 1926 lag het thuishonk van de oudste Bossche club in Vught. Daarna nestelde 

Wilhelmina zich in Den Bosch-West; eerst op de Hooge Donken en vervolgens vanaf 1952 op De 

Wolfsdonken. In 1990 volgde de verhuizing naar De Saren. 

  

Wie staan er op de foto 



Fotobijschrift 1e foto ‘Ze hadden liever geen groentje’ 

Staande van links naar rechts: 

grensrechter Hein Ekels, Jacob Mees, Nico Voogt, Jan van Ruytenburg, Guus Ruyters, Harry Custers, Tiny 

van Vught en Tiny Langenhuijsen 

Knielend van links naar rechts: 

Frans van Gurp, Toon Peynenburg, Henk Quaadvliet, Henk Mees, In ‘t Veld 

  

Fotobijschrift 2e foto ‘Ze hadden liever geen groentje’ 

Staande van links naar rechts: 

verzorger Gerard Hachmang, Ton van der Hagen, Jan Verel, Hennie van Vught, Ton de Bie, Enrico van 

Rooij, Ton van Engelen, Ad Hoos, Henk Stroosnijder, Tiny van Vught 

Knielend van links naar rechts: 

Michel Dubois, Gerard Galiart, Wim van den Heuvel, Paul Koopel, Ap Ouwens, Will Döll 

  

Fotobijschrift ‘En zij vertrapten hun weinige verstand’ 

Het succesvolle jeugdelftal van Wilhelmina in 1962. 

Staande van links naar rechts: 

Trainer Ad Schrover, Frans Becks, Ton de Groot, Fer van der Sluys, Jack van Stippent, Wim van den 

Heuvel, Martin van der Koog, Cor Stolzenbach, Secretaris Cees de Kort 

Knielend van links naar rechts: 

Luc Verhulst, Carel Akemann, Ger Vos, Enrico van Rooy, Hans Toebak, Peter Verbunt, grensrechter Huub 

Marechal 
 

 

 

 

 

 


