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Willem II 125 jaar
Iedereen mag het weten. Willem II viert
feest: wij zijn jarig. De kranige leeftijd van
125 jaar bereikt. Alle reden om aandacht te
besteden aan de geschiedenis van de club.
Dat gebeurt in dit seizoen op veel
manieren. In het kader van het jubileum
brengt
Willem
II
Betrokken
deze
nieuwsbrief uit van Football Memories.
Een geweldig project waar heel de club trots op is. Het lukt ons om oudere supporters en oudspelers bij elkaar te brengen en samen herinneringen van hoogte- en dieptepunten te beleven.
En wat hebben wij, door de corona maatregelen, elkaar gemist. Wij kijken allen uit naar de start
van een nieuw seizoen van de Tricolores en naar de bijeenkomsten van Football Memories.

Tentoonstelling in de LocHal

Willem II zag in 1896 als Tilburgia het levenslicht.
Op initiatief van Evert van Kuiken vond de
oprichtingsvergadering plaats op woensdag 12
augustus bij N.K. Harmonie. Kort daarna sloot ene
Gerard de Ruiter zich bij de nieuwe club aan. Hij
had leren voetballen bij het Amsterdamse R.A.P. en
wilde tijdens zijn verblijf in Tilburg zijn geliefde sport blijven beoefenen. Als match-captain
speelde de hoofdstedelijke voetbalpionier in de begintijd een sleutelrol. Willem II en Willem II
Betrokken zijn via bedrijfsleven, het onderwijs, welzijnswerk, zorginstellingen, sportwereld en
met haar geweldige supporters sterk verbonden met Midden-Brabant. Meer dan voldoende
redenen voor het bestuur om vrijwilligers de opdracht te geven een tentoonstelling over de rijke
historie samen te stellen. Van kampioenschappen tot degradaties, van bijna-faillissementen tot
Europees voetbal. Wie de verhalen over de kampioenschappen, het koffertje van Doc Vioen, het
mooiste eredivisieshirt ooit of de Champions League wil herbeleven is vanaf 12 augustus van
harte welkom op het Stadsbalkon van de Bibliotheek LocHal, voorheen de Hoofdwerkplaats van
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de plek waar Gerard de Ruiter stageliep.
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Symposium Football Memories
Willem II en Willem II Betrokken zijn trots op het
succes van Football Memories. Als eerste Nederlandse
voetbalclub startte in het najaar van 2018 dit project.
Met behulp van foto’s, video, boeken en shirtjes lukte
het herinneringen bij deelnemers op te halen en hen
een geweldige middag te bezorgen. In het kader van
het het 125-jarig jubileum organiseert Willem II en Willem II Betrokken in samenwerking met
de Bibliotheek LocHal een symposium. In een veelzijdig programma maken de deelnemers
kennis met achtergronden en ervaringen van Football Memories. Dagvoorzitter Jeroen
Latijnhouwers leidt de deelnemers door het programma met inleidingen over de achtergronden
van Football Memories, de psychologie van de ouder wordende mens en de maatschappelijke
betekenis van sport. Tussen de lezingen door zijn er intermezzo’s. Daarin aandacht voor het
project Football Memories bij GSBW Goirle, het belang van bewegen, het beste elftal van Willem
II en de samenhang tussen voetbal, poëzie en liederen. Het ensemble ZuiderWind verwent de
deelnemers met de mars Koning Voetbal en het clublied van Willem II. Er zijn geen kosten
verbonden aan de deelname. Via de website van Willem II (www.willem-ii.nl) kunt u zich
aanmelden.

Kingo
Wie is Kingo? Dyon Staps is vanaf
2015 de drager van het Kingo-pak. Bij
elke thuiswedstrijd en evenementen
is Kingo actief. Vanaf 2003 heeft
Willem II Kingo als mascotte. Kingo
heeft
leeuwenmoed
en
een
koninklijke uitstraling. In 2019 werd
Dyon gekozen tot vrijwilliger van het
jaar. ‘Ik ben een echte Willem II
supporter. Ik ken drie hoogtepunten in mijn leven: de geboorte van mijn dochter, mijn huwelijk
én de uitwedstrijd in 1999 tegen Sparta Praag.’ Dyon geeft aan dat hij geweldig geniet als Kingo.
Topervaringen? ‘Samen met spelers een bezoek brengen aan de kinderafdeling in het
Ziekenhuis, met een G-team meedoen aan een landelijk toernooi, op bezoek in Villa Pardoes en
de Libra Fit & Fun day’. Dyon vindt het geweldig om deze kinderen een plezier te doen. ‘Eigenlijk
heb ik nooit iets negatiefs meegemaakt als Kingo. Probleem is wel dat mijn zicht in het pak heel
beperkt is. Daarom moet ik goed begeleid worden door Floor en Rik Staats. Zonder die twee zou
ik het niet kunnen’.

125 jaar Willem II

Football Memories

Jimmy Calderwood
De Schot Jimmy Calderwood speelde als speler twee seizoenen (19801982) voor Willem II. Tilburg leerde hem kennen als een dynamische
middenvelder met een goed spelinzicht. Als geen ander kon hij
tegenstanders afjagen. Een duel ging hij niet uit de weg. In twee
seizoenen speelde Calderwood maar liefst 80 officiële wedstrijden voor
Willem II, waarin hij zes keer scoorde. Bij Willem II was hij trainer in
de seizoenen 1995-1996 en 1996-1997. Met zijn werk heeft hij zeker de
basis gelegd voor de navolgende jaren met een tweede plaats in het
seizoen 1998-1999 en de deelname aan de Champions League.
Begin 2016 wordt bekend dat Calderwood lijdt aan Alzheimer en dementie. In een interview
voor het Tricolores Magazine zegt hij “Samen voetbalherinneringen ophalen is het liefste wat
ik doe”. Af en toe vergeet ik wat, maar niet als het over voetbal gaat." Met die uitspraken
bevestigt hij het grote belang van projecten als Football Memories.

Peter Année
‘In januari – februari 1942 verhuizen mijn
ouders en kinderen van Rotterdam naar
Tilburg. Een stad waarvan ik niets wist. Van
Willem II zelf had ik nog nooit gehoord. Ik
was 8 jaar, gek op voetbal en fan van de
eersteklasser RFC. Ik was heel vaak bij RFC
te vinden met vriendjes balletjes trappen of naar een wedstrijd kijken. En toen naar Tilburg! Ik
had snel een gevoel van heimwee. En o wat miste ik RFC. Maar wat nu: Willem II, Longa of
NOAD? Ik wilde naar de beste club! Willem II had met 3-0 van NOAD gewonnen. Dus de keus
was snel bepaald. Willem II werd mijn nieuwe club en wat zou ik er een passie voor
ontwikkelen!
Al snel kwam ik in contact met Naud van der Ven; een fervent Willem II-er. We zouden een heel
leven met elkaar optrekken. Zijn vader, die ook Naud heette, was al een paar jaar trainer van
Willem II en ook nog secretaris. Dat contact klikte enorm en vanaf dat moment ging het snel: ik
werd lid van de club, ging er voetballen, werd jeugdleider, keeperstrainer, bestuurslid en lid
van redacties. Vierde uitbundig de landtitels van 1952 en 1955. Ik heb veel te danken aan de
club en hoop dat mijn bijdrage aan onze 125-jarige club enig gewicht in de schaal heeft gelegd.
25 jaar geleden werd ik met Jan Vioen benoemd tot erelid.’
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Het mooiste clublied zing je in het
mooiste shirt van het land
Bij de opkomst van het eerste elftal schalt in elk stadion de
tonen van het clublied. Iedere club is natuurlijk trots op zijn
lied. Een paar zijn beroemd geworden: Geen woorden maar
daden, S-P-A-R-T-A, Vooruit Rood-Witten en Weer trekken
wij ten strijde. Maar er gaat natuurlijk niets boven ons eigen
Leev’Hoezee voor Willem II. Het clublied gaat al heel wat
jaren mee en is nog steeds zonder slijtage en actueel.
De geschiedenis gaat terug naar 1928. Tijdens de revue ‘Spot om Sport’, opgevoerd door leden
van Willem II, werd in de finale het clublied ten gehore gebracht. De tekst is van Leo van der
Velden en de muziek van Noud Scholberg en Philip Borstlap. De tekst is nog wel een paar keer
aangepast. Na de promotie naar de Eredivisie in de zomer van 1979 werd het lied op de plaat
gezet door de Tilburgse “Wooltown Jazz Band” met zang van Hanneke Dirven. Het clublied heeft
nog steeds alles in zich dat bij Willem II hoort: de verwijzing naar de drie kleuren, de
Nederlandse leeuw, het respect voor het verleden, de saamhorigheid en natuurlijk de
vriendschapsband.

Opeens kwam alles weer terug
bij Jan
‘Ik ontmoette Jan Weeterings als deelnemer bij de
eerste bijeenkomst van Football Memories in het najaar
van 2018. Jan was bij binnenkomst in het stadion heel
emotioneel en kon zijn tranen niet bedwingen toen hij Jan Weeterings (links)
de grasmat zag. Alle mogelijke emoties leken wel op hol te slaan. Jan was een oud-speler van de
de Tricolores en had in het eerste gespeeld in het seizoen 1964-1965. Hoe ik mijn best ook deed
om met Jan te spreken over zijn carrière; het lukte niet. Dankzij de internetsite ‘delpher’ kreeg
ik zicht op die carrière en maakte een mapje met foto’s, wedstrijdverslagen en standen. Jan heeft
in dat seizoen 10 wedstrijden als rechtsbuiten gespeeld en scoorde 2 doelpunten en wel tegen
Volendam en RBC. Willem II sloot dat seizoen in de eerste divisie goed af, ze werden kampioen
en promoveerde samen met Elinkwijk naar de eredivisie.
Jan leefde helemaal op van de foto’s en de wedstrijdverslagen. Alles leek weer terug te komen.
Het mapje met de krantenknipsels bewaarde hij als kleinood en nam het elke keer mee naar de
bijeenkomsten. Mijn gevoel over de bijeenkomsten van Football Memories vat ik zo samen: “Het
is fascinerend om iedere keer weer de blije gezichten van de deelnemers te zien. Om samen
belangrijke voetbalherinneringen te laten herleven, voor mij in het bijzonder die van Jan
Weeterings.’
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Doelman van de eeuw
Chris Feijt heeft tot een paar maanden
voor zijn overlijden deelgenomen als
deelnemer aan de bijeenkomsten van
Football Memories. Het was een groot
voorrecht dat we hem in ons midden
hadden. Twee vrijwilligers van
Football Memories blikken terug.
‘Ik heb hem in het echt zien spelen in
het stadion in 1962. Wij hadden met
de lagere school van de Hoefstraat het
paastoernooi gewonnen en kregen
allemaal een kaartje om een wedstrijd van Willem II bij te wonen. In 1962 was ik de keeper van
dat schoolelftal. Ik was danig onder de indruk van Chris Feijt met zijn prestatie tijdens die
wedstrijd. Jaren later zag ik Chris Feijt terug bij Football Memories bij Willem II. Het was voor
mij wel even schrikken. Maar hem zo enthousiast te zien meedoen tijdens onze sessies is
onvergetelijk. Op 29 januari 2020 is hij op 85-jarige leeftijd overleden. Voor Willem II was hij ‘de
doelman van de 20e eeuw’. Ik ben ook nog naar zijn afscheid geweest na zijn overlijden, zowel
in het mortuarium als in het stadion. Zal de ontmoetingen bij Football Memories met hem nooit
meer vergeten. Het was alsof ik mijn idool voor het eerst in levenden lijve had ontmoet.’ (Henk

Lelieveld, vrijwilliger)
‘Ik herinner me Chris Feijt nog heel goed van onze
bijeenkomsten. Het moment dat hij opstond van de tafel,
in zijn hoofd weer de keeper van weleer, positie innam
en zich verbeeldde dat er een bal op hem afkwam. Die
bal volgde… en pakte, alles in super slow motion.
Klemvast. Hij richtte zijn hoofd op en keek ons aan met
ogen, die straalden van geluk, voldoening en plezier. Zo
mooi! Verder deed hij regelmatig strekoefeningen voor.
Allemaal geleerd van mijn trainer Fadrhonc. ‘
‘Het tweede dat direct te binnen schiet is een moment dat ik
de das en pet van een deelnemer aan Football Memories aan
hem overhandigde en hij me olijk aankeek en zei: “dank U wel
zuster” en daarbij vervolgens heel hard moest lachen. Dat is
me wel een paar keer overkomen. Toch nog humor!’ (Rietje

Beijer vrijwilliger)
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Vrijwilligers aan het woord
‘Toen er bij het bestuur van Oude Glorie in juli 2018 een
verzoek binnenkwam voor het leveren van een aantal
vrijwilligers die mee wilde werken aan Football Memories
was mijn interesse direct gewekt. Omdat ik wel vaker met
mensen met geheugenproblemen en dementie in aanraking ben geweest voelde ik dat ik mee
wilde helpen. Vanaf dag één geeft het mij een heel fijn gevoel. Als ik zie hoe de deelnemers
meedoen en opleven, als ik bij elke bijeenkomst die warme sfeer voel en als ik zie hoe mensen
zo’n fijne middag hebben, geeft mij dat een fantastisch gevoel.’ (Wil Swaans vrijwilliger)

‘Toen ik in de krant las over het initiatief Football
Memories heb ik me meteen aangemeld, vooral omdat
ik meerdere familieleden en kennissen met diverse
vormen van dementie heb gehad. Het was een
rollercoaster vol emotionele momenten. Diverse keren
ben ik met tranen in mijn ogen teruggefietst naar huis,
tranen van positieve emoties omdat mannen ineens weer
tot leven kwamen, negatieve emoties vanwege de
herkenning. Je ziet generatiegenoten die je bewonderd
hebt vanaf de tribune die lijden onder deze
verschrikkelijke ziekte. Maar ook kreeg ik een clubje
mensen waar ik iedere twee weken weer samen mee kon werken. Want als interim- en
crisismanager had ik zelden echte collega’s.’ (Ad de Beer vrijwilliger)

Football Memories Willem II trotse winnaar
van de Denkbeeldprijs Dementiezorg 2019
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Arjen Pijfers; Initiatiefnemer
van Football Memories bij Willem II
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Jubileumpuzzel

1. De bal met de hand raken
2. Trainer die Willem II naar de Champions League
leidde

10. Speler van de 20e eeuw
11. Doen alsof er een overtreding op je wordt
gemaakt

3. Beroemde koffiejuffrouw
4. Henry van Amelsfort
5. 42 jaar clubarts van Willem II
6. Tegen wie speelden we in de Europacup, in 1963
7. Naam voor de voorste linie van aanvallers
8. Woord uit clublied van Willem II
9. Voornaam van de technisch directeur

12. Naam van de mascotte van Willem II
13. Dat werden wij als eerste in het betaald voetbal
14. Bijnaam van Willem II
15. Speelde de meeste wedstrijden voor Willem II
16. Voornaam van de huidige algemeen directeur
17. Stad waar we voor spelen
18. Hier vind je hard zingende fans
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Doe mee met de jubileumpuzzel
U beantwoordt de 18 vragen over Willem II. Uit de puzzel moet
een spreuk komen. Lezers van Football Memories kunnen
deelnemen aan de prijsvraag en de oplossing opsturen vóór
15 oktober 2021 naar: wiibetrokken@willem-ii.nl. Vergeet niet
uw naam, adres, postcode en woonplaats erbij te vermelden!
Onder de goede oplossingen wordt de winnaar geloot. De
winnaar ontvangt een exemplaar van het jubileumboek
‘Tricolores, 125 jaar Willem II’.
Jammer als u de prijs niet wint, maar geen nood. Via de webshop van Willem II
(www.webshop.willem-ii.nl) en in de fanshop kunt u vanaf 12 augustus het boek aanschaffen.
Het boek is een pronkstuk over 125 jaar roem en glorie, drie landskampioenschappen, twee
gewonnen bekers en over het mooiste shirt van het land. Uiteraard komen de clubhelden
uitvoerig aan bod. Van stoere kerels als Jan van Roessel, Bud Brocken en John Feskens tot Arjan
Swinkels, Fran Sol en Jordens Peters.
Het boek is geschreven door Arjen Pijfers, Leon van Eijndhoven, Koen van Santvoord en Roger
Rossmeisl.

Colofon
Aan deze special edition van Football Memories werkten mee: Peter Année, Ad de Beer, Rietje
Beijer, Jos Derksen, Rik van Dongen, Thijs Kemmeren, Henk Lelieveld, Arjen Pijfers, Harrie
Verhoeven, Wil Vissers en Wil Swaans
Football Memories is een uitgave van Willem II Betrokken.
Tilburg, 12 augustus 2021
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