KENT U DEZE NOG?

Don van Riel
Van junior tot Koningskind
Don stroomde, na in 1963 kampioen te zijn geworden met het hoogste
jeugdelftal, door naar het eerste elftal van Willem II. Hij groeide uit tot
een succesvolle speler. Ja, zelfs tot koningskind van Willem II, een
eretitel voor spelers en trainers.
Don kwam als 14-jarige bij Willem II. Zijn debuut maakte hij in 1963 tegen BVV. Jarenlang was hij een
vaste waarde, eerst als rechtsbuiten, later als middenvelder en voorstopper. Hij speelde voor Willem II
271 officiële wedstrijden en scoorde 15 doelpunten. Don was kopsterk, beschikte over een goede pass
in de benen en had een prima instelling. Het hoogtepunt van zijn carrière was op 2 mei 1965. In het
Olympisch Stadion werd met 1-4 gewonnen van Blauw-Wit, hij kwam na rust als invaller in het veld en
scoorde Willem II’s derde treffer. Hierdoor promoveerde Willem II naar de Eredivisie. Op 7 oktober 2016
verliet Don ook in feeststemming het Olympisch Stadion. Willem II won het eerste
wandelvoetbaltoernooi voor Eredivisie Old Stars-teams, met Don als dragende kracht.
Nog wekelijks speelt hij wandelvoetbal in een combinatieteam.
De liefde voor voetbal gaat bij hem nooit verloren!

FLASHBACK

Piet de Jong: club topscorer aller tijden.
Piet de Jong (1930) voetbalde begin jaren 1950 als rechtsbuiten in het
kampioenelftal van toptrainer Frantisek Fadrhonc. Hij was geboren in de
parochie Trouwlaan en daarom lid van Ons Vios. Tilburg kende in die tijd tal
van voetbalverenigingen die verbonden waren aan de wijk of parochie,
zoals WSJ, Berkdijk, RKTVV, Hieronimus, Broekhoven en Sarto. Andere clubs
waren verbonden aan een fabriek, zoals SET (Eras Tilburg) of TAC (Volt).

Piet de Jong op de schouders
na de promotie in 1958

De meeste van deze verenigingen waren meer dan alleen voetbalclubs, er werden ook andere sporten
en activiteiten beoefend. Zoals veel van de spelers werd hij al op jonge leeftijd (9 jaar) door Willem II
gescout en ingelijfd. Ook Longa en Noad waren steeds op zoek naar de beste voetballers van deze
katholieke verenigingen, die uitkwamen voor de RK Voetbalbond. Piet de Jong voetbalde in het
merendeels uit Tilburgse jongens bestaande vriendenelftal dat vanaf juli 1949 door de Tjecho-Slowaakse
trainer Dr. Fadrhonc werd omgebouwd tot een nagenoeg onverslaanbaar team. Hij debuteerde op 14
september 1947 in het eerste elftal van Willem II en maakte deel uit van ‘de gevreesde vijf’, de beste
Nederlandse vijfmansvoorhoede uit die jaren, met Toon Becx en Piet de Jong op de vleugels,
middenvoor Jan van Roessel en Sjel de Bruyckere en Rinus Formannoy als binnenspelers.
Piet de Jong groeide met 215 doelpunten uit tot de club- topscorer aller tijden van Willem II.

UIT DE OUDE DOOS
Voetbalderby met wieleromlijsting
Op zaterdag 22 oktober 1983 speelt Willem II in het
Gemeentelijk Sportpark tegen FC Den Bosch. De Tricolores
winnen het saaie duel met 1-0. De zo verfoeide sintelbaan in
het stadion is deze avond het decor voor een
wielerprogramma. Om 18.00 uur bekampen de Brabantse
profrenners Bert Oosterbosch, Gerry van Gerwen en de
gebroeders Piet en Fons van Katwijk elkaar in een miniachtervolgingstoernooi.
Oosterbosch zegeviert. Vervolgens komen de vier renners gezamenlijk in de baan voor een afvalrace. Die
wordt gewonnen door Van Gerwen. De eerste helft van de derby verloopt zonder enige opwinding en
zonder treffers. Gelukkig valt er onder de rust meer te genieten, want de wielrenners komen weer in
actie. Van Gerwen en Oosterbosch rijden een ronde met vliegende start over de sintelbaan van 400
meter. Het doel is het vestigen van het baanrecord. Van Gerwen is met een tijd van 32,2 seconden precies
één seconde sneller dan Oosterbosch. Als algemeen winnaar van dit wielerspektakel ontvangt Van
Gerwen uit handen van Willem II-bestuurslid en mede-organisator George Pladet een bokaal.
Belangrijkste conclusie op deze avond: toch wel fijn zo’n sintelbaan langs de lijn!

Wie redde het mooiste
shirt van Nederland?
In 2020 werd het Tricolores shirt gekozen tot het
mooiste shirt van het Nederlands voetbal. Willem
II ers wisten dat al langer. Maar dat is niet altijd zo
geweest. Talrijk zijn de pogingen om het eerste
elftal in een ander shirt te laten spelen. Vóór het
seizoen 1984-1985 was er een poging om de
selectie in een nieuw shirt te laten spelen.
De keuze van 1984

VZS werd de nieuwe sponsor van Willem II. De club was gedegradeerd en kon een leuk bedrag goed
gebruiken. Tijdens de presentatie van VZS als sponsor werd ook een nieuw shirt gepresenteerd.
Gastspreker was Hans Kraay sr. Hij gaf twee belangrijke adviezen aan het bestuur. Het eerste advies ging
over een goed jeugdplan én geef de jeugd in de omgeving een kans.
Het tweede advies ging over het ontwerp van het nieuwe shirt. Het nieuwe shirt nam rigoureus afscheid
van de traditionele negen rood-wit-blauwe banen en kwam tot slechts drie banen in een V-teken. “Doe
het niet!”, was het advies van Hans Kraaij sr. “Hoe kun je afscheid nemen van een shirt waarin Willem II
zulke mooie successen heeft geboekt?” Het advies werd opgevolgd en Willem II heeft nooit in dat nieuwe
shirt gespeeld!

ZOEK DE BAL
Sittardia – ADO (1966)

Indirecte vrije trap voor ADO. Sittardia vormt een muur

Kijk goed naar de foto…

Een overtreding maken hoort - tot op zekere hoogte - bij het voetbalspel. De lichtste straf die een
scheidsrechter kan geven, is een indirecte vrije schop. Die wordt bijvoorbeeld gegeven bij gevaarlijk spel
door te hoog trappen of te laag koppen. Of als de keeper de bal met de handen aanraakt, nadat die hem
doelbewust door een medespeler met de voet is toegespeeld. Ook na buitenspel wordt een indirecte
vrije schop toegekend. Uit een indirecte vrije schop kan niet rechtstreeks worden gescoord, tenzij de bal,
voordat hij in het doel gaat, aangeraakt is door een andere speler dan door hem die de vrije schop heeft
genomen. Bij een indirecte vrije schop mag een speler van de tegenpartij, voordat de bal in het spel is,
niet dichter bij de bal komen dan 9.15 meter. Tenzij hij op zijn eigen doellijn staat. Een indirecte vrije
schop kan ook gegeven worden binnen het zestienmetergebied. Tegenwoordig echter nog zelden te zien.
Ter herinnering daarom deze foto uit de wedstrijd Sittardia – ADO in 1966. Een indirecte vrije schop voor
ADO op enkele meters van het Sittardia-doel. Noodgedwongen nemen de Sittardianen – op één na –
plaats op de doellijn. Een doelpunt leverde deze indirecte vrije schop overigens niet op.
Geef aan waar de bal is (oplossing op het einde)

QUIZ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

In een aantal logo’s van Eredivisieclubs en Eerste divisie clubs in Nederland
zien we een dier afgebeeld. Weet jij welke club bij welk dier hoort?

Een liggend rood hert
Een ooievaar
Een dubbelkoppige adelaar
Een staande leeuw
Een steigerend paard
Een adelaar
Een draak
Een schapenkop

Antwoorden op het einde

WIE BEN IK?
Geboortedatum: 21 april 1920
Positie: aanvaller
Periode: 1939-1942, 1943-1956
Wedstrijden:
329
Antwoorden op het
einde
Goals: 113
Handelsmerk: kogelharde schoten
Voornaam: Toon
Achternaam: Becx

QUIZ ANTWOORDEN
1) SC Cambuur-Leeuwarden 2) ADO Den Haag
3) SBV Vitesse 4) RKC Waalwijk 5) FC Twente
6) Go Ahead Eagles
7) FC Den Bosch
8) FC Dordrecht

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee: Ad de Beer, Rietje Beijer, Jos
Derksen, Rik van Dongen, Thijs Kemmeren, Henk Lelieveld,
Arjen Pijfers en Harrie Verhoeven. Football Memories is een
uitgave van Willem II Betrokken.

ZOEK DE BAL OPLOSSING

