


elkaar te brengen: school, buitenschoolse opvang, kin-
deropvang, jongerenwerk en voetbal. Het is een heel 
compleet verhaal. En als je daar dan de mensen warm 
voor krijgt, de gemeente meekrijgt…

Albert: Daar zie ik wel een mooie parallel met jullie beginperi-
ode. Jullie hadden ook geloof, durf en visie. Jullie durfden 
risico te nemen en kregen het dorp zo gek om mee te 
doen. Dat lukt alleen als je inventief bent, lef hebt en 
uithoudingsvermogen. Jullie hebben een mooie basis 
gelegd en wij hebben daar op voortgebouwd. De club is 
klaar voor de komende veertig jaar!

scherp blijven op dingen die gebeuren, vergaderen, lob-
byen, aanbesteden, contracten, bouwen. En vooral veel 
communiceren, met leden, vrijwilligers, buurtbewoners, 
noem maar op.

Peter:  Ja, je moet er met je neus bovenop zitten. Dat kan niet 
anders. Maar wat er staat mag er zijn. Petje af hoor!.

Albert:  Dank je. Ik ben er ook trots op wat we hebben gerea-
liseerd. Maar we hebben het niet alleen gedaan hè. We 
hadden heel goed in de gaten dat we door samen te 
werken meer konden bereiken.

Peter:  Het is een geweldig idee geweest om dat allemaal bij 
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clubhuis, het eerste Vutternieuws dat uitkwam, die 
stencilde ik thuis. Het was een prachtige tijd, maar ik 
was wel dag en nacht bezig met de club, vooral toen 
we aan het bouwen waren. Na het werk, hup meteen 
naar het voetbalveld. Ook op zaterdag naar de club en 
op zondag voetballen in het eerste. Ik ben wel een keer 

 ‘s avonds thuisgekomen en toen stond mijn vrouw met 
haar koffers in de gang: nu is het genoeg. Ik ga weg….

Albert:  Maar ze is nog steeds bij je?
Peter:  Ja, gelukkig wel. Maar jij herkent dat ook vast, dat het 

wel eens teveel wordt.
Albert:  Er worden thuis wel eens indringende vragen gesteld: 

‘Moet dat nou weer?’, ‘Is dat echt nodig?’.
Peter:  Iemand moet de kar trekken. Maar je staat er gelukkig 

niet helemaal alleen voor. Het was in mijn tijd echt een 
vriendenclub.

Albert:  Tegenwoordig is een voetbalclub net een bedrijf, met 
veel verantwoordelijkheden, een hoop wet- en regelge-
ving, met beleidsplannen en een echte bedrijfsvoering. 
Voetbal is de ‘core business’ gebleven maar je moet 
vandaag de dag een veel professionelere organisatie 
hebben, ook al blijft het een vrijwilligersclub.

Peter:  Je hebt meer organisatie en structuur nodig. Anders 
kun je zo’n accommodatie niet exploiteren en krijg je 
zoiets ook niet van de grond.

Albert:  De laatste paar jaar waren tropenjaren hoor. Maar niet 
alleen voor mij natuurlijk, ook voor iemand als Paul Bui-
tenhek. Zo’n groot project van de grond trekken met 
elkaar. Dat vraagt nogal wat. Je moet zo ontzettend 

Peter:  Het is mooi om te zien hoe het nu geworden is. Vooral 
als je je bedenkt dat de club eigenlijk vanuit niets is 
ontstaan.

Albert:  Hoe oud was je eigenlijk toen je met FC Engelen begon?
Peter:  Ik was 19 jaar. Ik voetbalde bij Hertogstad, maar omdat 

de velden gerenoveerd moesten worden speelden we 
tijdelijk hier in Engelen op een oud knollenveld. Ik dacht 
toen: ‘Waarom is hier eigenblijk geen voetbalclub? Zou 
ik die niet kunnen oprichten?’. In mijn omgeving zei-
den ze: ‘Een voetbalclub, dat houdt geen stand joh’. De 
clubs die er waren geweest, bestonden ook nooit lang. 
Voor mij was dat een extra uitdaging om er tegenaan te 
gaan.

Albert:  Dan had je wel lef! Ben je helemaal in je eentje begon-
nen?

Peter:  In de eerste maanden deed ik het alleen, maar al gauw 
kwam Hans Brants erbij. We schreven een brief naar de 
gemeente dat we een club wilden beginnen. Nou dat 
kon wel, maar dan moesten we minstens vijftig leden 
hebben en drie teams. 

Albert:  Daar lag een uitdaging...
Peter:  Dat kun je wel zeggen ja. We hebben toen huis-aan-

huis leden geworven. Dat ging eigenlijk heel snel, maar 
we hebben in die opbouwperiode ook veel tegenslagen 
gehad hoor.

Albert:  Als je terugkijkt, wat vond je dan de mooiste momen-
ten in die beginperiode?

Peter:  Poeh. De kampioenschappen natuurlijk, maar ook met 
de bus naar uitwedstrijden. Samen metselen aan het 

In een jubileumboek als dit hoort vanzelfsprekend een voorwoord. Maar wie benader je daarvoor, zo vroeg de redactie zich af. 
De voorzitter ligt natuurlijk erg voor de hand, maar eigenlijk is de oprichter ook heel leuk. Of zullen we de burgemeester vragen, 
of iemand van de KNVB? Na ampel beraad koos de redactie een alternatieve aanpak. Peter Hopmans, de oprichter en eerste 
voorzitter van de club, en Albert van de Wetering, de huidige praeses, werden uitgenodigd voor een ontmoeting op het nieuwe 
complex van de vereniging. De mannen hadden elkaar wel eens de hand geschud, maar daar was het tot nu toe eigenlijk ook bij 
gebleven. Toch hadden ze elkaar genoeg te vertellen. Bij wijze van warming up, een korte impressie van hun tweespraak.
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Warming up

links Peter Hopmans en rechts Albert van de Wetering 



Hagelaars, Piet Hopmans en Gijs de Haas. Er werd op een ter-
rein gevoetbald dat achter de huidige begraafplaats was gelegen. 
Men speelde in een tenue met zwarte broek en wit shirt.

In 1950 pachtte de toenmalige voorzitter van de club, Theofile 
Aben (later zou hij nog de eerste leren bal uit Brussel meene-
men), een terrein van de gemeente Engelen. Dit lag op dezelfde 
locatie als het huidige voetbalcomplex. In hetzelfde jaar werd ook 
een eerste kleedlokaal gebouwd. Om de huur van de grond te 
kunnen bekostigen werd het gemaaide gras van het voetbalveld 
als hooi verkocht. Daarnaast werd het veld aan andere voetbal-
verenigingen verhuurd. Van de gemeente kreeg de club ieder jaar 
subsidie. Hoewel de club nooit officieel is opgeheven werd er 
vanaf eind jaren vijftig niet meer als EVV gespeeld.

seriewedstrijd uitgeschreven die werd gehouden in het dorp 
Well. EVV speelde daar tegen de plaatselijke voetbalclub WVV 
en won met 5-0. De krant merkte in haar verslag van deze wed-
strijd op dat EVV een sterk elftal had. Korte tijd later werd de 
naam van de club gewijzigd in Xerxers. Wellicht hing dit samen 
met het feit dat op 18 juli 1934 aan de huidige Togenaarstraat 
een nieuw voetbalterrein werd geopend.

De mobilisatie van 1939 verstoorde het voetbalplezier in Enge-
len. Veel spelers werden opgeroepen voor militaire dienst, waar-
door men geen elftal meer kon vormen. Na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog werd de voetbalclub nieuw leven inblazen 
onder de oorspronkelijke naam EVV. Een aantal spelers had hier-
toe het initiatief genomen, zoals Theofile Aben, Ad Willemse, Thé 
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worden gevoetbald, moesten eerst de koeien van het veld wor-
den verwijderd en de ‘koeienmoppen’ worden weggeschept. Pas 
daarna kon men de doelpalen plaatsen. Eén van de oudgedien-
den wist nog te vertellen dat het tenue destijds bestond uit een 
rode broek en een vertikaal gestreept shirt in de kleuren rood en 
wit. Spelers die toen deel uitmaakten van het elftal waren Rut-
jens, Mari van de Griend, Henk Volman, Van de Leemput, Toon en 
Wout Toebak en Piet Geerts.

In verband met de verbouwing van gewassen kon de club niet 
het hele jaar beschikken over een speelveld. Later kreeg de club 
van de gemeente een terrein toegewezen waar van 1 november 
tot 1 maart kosteloos gebruik van mocht worden gemaakt. 
In oktober 1932 werd er door voetbalclub KSV uit Kerkdriel een 

Als in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw sport 
als vrijetijdsbesteding steeds meer toeneemt, leidt dit tot een 
explosie van opgerichte sportverenigingen. Daarvan zou voetbal 
zich ontwikkelen tot de bekendste volkssport.

De eerste gegevens over voetbal in Engelen dateren van 1922, 
toen er in de gemeenteraad melding van werd gemaakt dat 
voetbalclub EVV (Engelense Voetbal Vereniging) was opgericht. 
Het was ene Rutjens, in dienst van Rijkswaterstaat en woonach-
tig op de sluis, die met aantal jongeren uit het dorp het initiatief 
had genomen. 

Het eerste speelveld lag aan de sluis en was in eigendom van 
Dirk van Buul. De voorzieningen waren basaal. Voordat er kon 
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De voorgeschiedenis
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Thé Hagelaars
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Gijs de Haas 

Theofile Aben
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Gehurkt, van links naar rechts 
Ad Willemse

Lambert Toebak
Jo van Grinsven
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Rini Richt

Zittend, van links naar rechts  
Harrie van Bergen

Kees Bouwmans
Jan van Gendt

Toon Bouwmans
Niek Leijte

De spelers van oud-EVV op het voetbal-
terrein ter hoogte van de Togenaarstraat, 
omstreeks 1955 
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bestuur van FC Engelen van de gemeente ’s-Hertogenbosch een 
oude houten school wist te verkrijgen, die mooi als clubhuis kon 
dienen. Voorwaarde was wel dat men de school zelf af moesten 
breken en transporteren naar Engelen. De vrijwilligers Harrie van 
Wijlen, Jo Geerts, Tinus van Gendt en Piet van de Griendt ver-
zorgden dit karwei. Er was vanaf dat moment dus een aparte 
kantine. De oude schuur werd toen helemaal in gebruik genomen 
als kleedkamer.

Op 30 december 1975 werd de kantine feestelijk geopend door 
de heer Heijne, directeur van de gemeentelijke dienst LOSR, die 
een bal door de dichtgeplakte deuropening schoot. Vervolgens 
werd de naam van het nieuwe clubhuis, waarvoor een prijsvraag 
was uitgeschreven, onthuld. Op een houten bord prijkte de naam 
’t Vutterke, naar een inzending van Jo van de Griendt. Het feest 
dat vervolgens losbarste zou nog tot diep in de nacht duren.

was dat het bestuur van FC Engelen het voor elkaar kreeg dat de 
dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Recreatie (LOSR) bereid 
werd gevonden de kosten voor zijn rekening te nemen van het 
machinaal spitten van het veld en het inzaaien ervan. FC Enge-
len kon daardoor in augustus 1973 over het nieuwe speelveld 
beschikken.

Tussentijds was onder leiding van het bestuur een actie begon-
nen om inschrijving bij de KNVB mogelijk te maken, want wilde 
men voor de KNVB uitkomen dan moesten er 50 leden inge-
schreven staan. Er volgde een ware ‘inschrijvingstoer’ door het 
dorp. Ook mensen die nog nooit een bal hadden aangeraakt lie-
ten zich inschrijven. Het aantal van 50 leden werd dan ook al 
snel bereikt en op 2 april 1973 werd FC Engelen bij de KNVB 
ingeschreven. 

De eerste officiële wedstrijd van de club vond plaats op 29 juli 
1973 op het sportterrein van OSC ’45 en werd gespeeld door 
het A-elftal onder leiding van Peter Hopmans. De competitie 
werd aangevangen met twee pupillen-, drie junioren- en drie se-
niorenelftallen. 

Een club zonder kantine en kleedruimte is natuurlijk niet com-
pleet. Een lage oude vervallen schuur die naast het speelveld 
stond en waar voorheen de varkens en kippen rond liepen, werd 
verbouwd tot kantine annex kleedkamer. Het was een belabberd 
onderkomen. Daar kwam enige verbetering in toen in 1975 het 
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uiteindelijk op 20 oktober 1971, met financiële steun van de 
familie Van Zandbeek, FC Engelen officieel werd opgericht. De 
naam van de club kwam niet zo maar uit de lucht vallen, maar 
kwam voort uit een prijsvraag die werd gewonnen door de heer 
P. Netten uit ’s-Hertogenbosch. Ook bedacht hij de clubkleuren 
paars-wit.

Op het huidige voetbalcomplex was al een speelveld aanwezig 
dat voorheen door de gemeente Engelen werd verpacht aan 
Theofiel Aben, voorzitter van de voormalige voetbalclub EVV. Het 
speelveld verkeerde in een slechte staat. Zo slecht, dat er geen 
competitie op gespeeld kon worden. Om het veld bespeelbaar te 
maken, ging men in onderhandeling met het gemeentebestuur 
van ’s-Hertogenbosch. Engelen was namelijk in hetzelfde jaar, op 
1 januari 1971, door deze gemeente geannexeerd. Het resultaat 

Het eerste selectieteam van 
FC Engelen in 1973

Staand van links naar rechts 
Evert Kraaykamp (grensrechter) 
Hans Küsters 
Cor Jongejans 
Ad de Bok 
Anton van Eekeren 
Cees Schuermans (bestuurslid) 
Ben Wienk (sponsor) 
Herman Reymer
Bert Wienk (sponsor) 
Frans Reymer
Joop Hartman (trainer)

Gehurkt
Rini van Buul 
Hans Brants 
Jan Hoeymans
Mari Adriaanse
Peter Hopmans 
Robbie ter Haar 
Willy Toebak

Aan het eind van de jaren zestig was het zogenaamde cafévoet-
bal helemaal in. Ieder dorp had in die tijd wel een elftal dat voor 
het plaatselijk café uitkwam. Toen in 1968 door Sjaak en Joke 
van Zandbeek aan de Graaf van Solmsweg 49 een friteszaak 
werd geopend (De Sam), zou dit al snel een ontmoetingsplek 
worden voor de opgroeiende jeugd van Engelen. Peter Hopmans, 
één van deze jongeren, plaatste een advertentie in het contact-
blad De Tweeterp. Daarin riep hij op om samen een voetbalclub 
op te richten. Jan Hoeymans en Piet Teerling reageerden daarop. 
Niet lang daarna werd er een bestuur gevormd met Peter Hop-
mans als voorzitter, Jan Hoeymans als secretaris en Piet Teerling 
als penningmeester. 

Wegens studie moest Piet kort daarna afhaken. Zijn plaats werd 
opgevuld door Hans Brants. Diverse vergaderingen volgden tot 

In de ban van de bal
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Zelfs mensen die nog nooit een bal 
hadden aangeraakt schreven zich in. 
Zo werd het benodigde aantal van 

50 leden al snel bereikt.

Carnaval jaren zeventig



Behalve als voetballer kon ik mijn energie ook nog op een andere 
manier kwijt bij FC Engelen. Samen met mijn broer, Arno, waren 
wij de eerste jaren namelijk de trainers en jeugdleiders van de 
pupillen. In de begintijd was het vaak behelpen en aanpassen aan 
de beschikbare mogelijkheden. Zo waren de ballen in het begin bij 
nat weer voor de pupillen loodzwaar. De gele, meervormige, bal-
len waren bij regen met geen mogelijkheid te verplaatsen. Maar 
plezier was er wel!

De plassen en modderpoelen op het veld vormden een uitdaging 
om zover mogelijk in door te glijden. Het licht kwam ook niet al-
tijd van boven. Naarmate het vroeger donker werd, hoopten we 
dat de lichtmasten (twee steigerpalen met ieder een bouwlamp) 
hun werk deden. Helaas was dit niet voorspelbaar. In geval van 
nood konden we uitwijken naar de Engelenburcht. De stoelen en 
tafels aan de kant en de jeugd kon hier dan ballen.

De wedstrijddag van de pupillen kende altijd hetzelfde beeld. Bij 
enige twijfel over het doorgaan van de wedstrijd werd er vanaf 
7.30 uur gebeld naar het huis van mijn ouders: ‘Of de wedstrijd 
doorging?’ Elke zaterdag zag er voor de pupillen hetzelfde uit: 
naar het voetbalveld, voetballen op het trainingsveld, een wed-
strijd spelen, en vervolgens de hele dag weer op het trainingsveld 
voetballen.

De laatste jaren speelde ik in het derde. Onze leider was Tiny 
Mimpen. In 1983 ben ik bij ODC in Boxtel, mijn huidige woon-
plaats, gaan voetballen. FC Engelen ben ik altijd blijven koeste-
ren. Mede ook door de gezelligheid voor en na de wedstrijd en het 
clubgevoel: samen maken we er een mooie club van. Nog steeds 
volg ik FC Engelen via de krant en website. FC Engelen, clupke 
van wit en van paars.”
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De jaren daarna speelde ik meer in het tweede dan in het eerste. 
Met het tweede werden we kampioen onder de bezielende lei-
ding van Piet Groenendaal, die van ons zijn erenaam Piet Michels 
kreeg. De feesten van FC Engelen in de kantine waren een dolle 
boel. In het begin was er op zondag muzikale ondersteuning van 
DJ Harrie Koenraadt.

Hans Küsters, speler van de eerste lichting van FC Engelen, haalt 
herinneringen op aan de beginperiode van de club.

“In het voorjaar van 1972 belden Peter Hopmans en Jan Hoey-
mans ’s avonds bij ons aan op Schoolstraat 10, met de vraag of 
ik lid wilde worden van FC Engelen. Ik wilde wel. Op welke positie 
ik meestal speelde? Ik was nog geen lid van een vereniging, maar 
had wel af en toe op school en in het elftal van Joke van Zand-
beek wat wedstrijden gespeeld.  Meestal stond ik rechtshalf, dus 
gaf ik Peter en Jan aan: ‘Doe mij maar rechtshalf’.

De eerste trainingen waren op het voetbalveld van Harrie van de 
Leeden in Bokhoven. Ik werd ingedeeld in het tweede elftal. Onze 
eerste competitiewedstrijd speelden wij uit tegen Wilhelmina 4 
of 7 om 10.30 uur. We verloren met 6-1 of 7-1. 

Deze wedstrijd zal me altijd bij blijven, omdat ik toen mijn eerste 
doelpunt scoorde voor FC Engelen. Een vrije trap, binnenkant 
rechts, links boven in de hoek. Volgens mij was dit ook het eerste 
competitiedoelpunt van FC Engelen bij de senioren.

De rest van het jaar speelde ik in het eerste elftal. Dat jaar wer-
den we kampioen. De avond voor het kampioenschap heb ik Jan 
Hoeymans nog meegeholpen met het afdrukken van foto’s van 
het eerste elftal. Aan dit eerste jaar heb ik behalve leuke herin-
neringen, ook nog het originele shirt van FC Engelen overgehou-
den. Dit waren de shirtjes van Joke van Zandbeek.
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Vaal shirt, heldere herinneringen

Binnenkant rechts, linksboven in de 
hoek; het eerste competitiedoelpunt van 

FC Engelen was een feit.

Het eerste shirt dat Hans nog steeds koestert

Blije jongens: 
van links naar rechts: Fred Kiefmeijer, Hans Küsters en Tonnie Leijte (keeper)



als directeur van een basisschool werd aangenomen.” Om die 
reden verhuisde Joop eind 1974 naar Dordrecht en was hij ge-
noodzaakt het trainerschap bij FC Engelen op te geven.

Toch zou Joop nog bij FC Engelen betrokken blijven. Zo werd 
hij later diverse keren gevraagd om bij speciale wedstrijden als 
scheidrechter op te treden, onder meer bij de wedstrijd van FC 
Engelen tegen de oud-internationals ter gelegenheid van het 
eerste lustrum van de club in 1976. “FC Engelen heeft altijd, en 
ook nu nog, een speciale plaats in mijn hart. Iedere week kijk ik in 
de krant naar de uitslag van FC Engelen”, aldus een enthousiaste 
Joop.

Het gereed maken van het voetbalveld aan de Vutter zou nog 
tot aan het najaar van 1973 duren en dus trainde hij de spelers 
op het voetbalveldje van café Van der Leeden in Bokhoven. Daar 
werden ook oefenwedstrijden gespeeld tegen elftallen van an-
dere voetbalclubs, want van officiële competitiewedstrijden was 
toen nog geen sprake.

Bracht zijn baan hem in Engelen, door zijn baan verliet hij Engelen 
ook weer. Joop: “De school waar ik hoofd van was ‘liep leeg’ en 
hoewel er nieuwbouw op een andere locatie gepland was verliep 
het allemaal anders. Er was geen baan meer voor mij en noodge-
dwongen solliciteerde ik in Dordrecht waar ik per 1 januari 1975 
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Zoals dat in een dorp gewoonlijk was en is, probeerden de au-
tochtone inwoners meer over de nieuwe bewoners van hun dorp 
te weten te komen. Zo kwam het pas opgerichte bestuur van 
FC Engelen ten gehore dat Joop trainer was van de toenmalige 
Bossche voetbalclub Beatrix ’63 en daarnaast ook nog eens als 
scheidsrechter actief was bij de KNVB.

Joop: “Ik weet nog dat Peter Hopmans en Jan Hoeymans naar me 
toen kwamen en vroegen of ik het eerste elftal van FC Engelen 
wilde gaan trainen. O ja, en daar werd nog aan toegevoegd dat er 
geen honorarium tegenover stond, want er was geen geld.” Joop 
zag het als een uitdaging en besloot het aanbod te aanvaarden.

Energiek, gedreven en vol enthousiasme. Dat is Joop Hartman 
(1937) zeker. Ondanks zijn gevorderde leeftijd nog steeds actief 
in de voetbalwereld als scheidsrechter en trainer. Als scheids-
rechter mag hij inmiddels meer dan 2600 wedstrijden op zijn 
naam schrijven!

Joop Hartman, die thans in Dordrecht woont, besteedt iedere 
zaterdagmorgen zijn tijd aan het opleiden van jeugdige scheids-
rechters, terwijl hij ’s middags een wedstrijd fluit van een A of B 
elftal uit de regionale competitie. Of dat nog niet genoeg is, fluit 
hij op maandagavond ook nog eens een wedstrijd in de regionale 
competitie van spelers onder 23 jaar.

Het is niet voor niets dat Joop Hartman aan bod komt in dit 
jubileumboek. In 1970 raakte Joop betrokken bij FC Engelen. Het 
begon toen hij als hoofd van de Pierson basisschool in ’s-Her-
togenbosch werd aangesteld. Op zoek naar woonruimte tipte 
een kennis hem over het dorpje Engelen, waar enkele huizen te 
koop stonden. Het kleine en ruimtelijke dorp raakte hem direct 
en al snel viel zijn oog op het huis van de familie Heimeriks in de 
Scheidingsstraat (nu Zonneweide), dat hij vervolgens kocht.
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Fluitend naar de club

Van officiële competitiewedstrijden 
was in 1973 nog geen sprake. En dus 

trainde het eerste op het voetbalveldje 
van café Van der Leeden in Bokhoven.

Afscheid Joop Hartman als trainer van FC Engelen (links)
Joop Hartman anno 2012 (rechts)

Joop Hartman (uiterst links) als speler

Naast hem van links naar rechts
Peter Hopmans
Wim van Rooij
Rob ter Haar
Hans Küsters



Op de feestavond die volgde werd nog een aantal mensen in het 
zonnetje gezet. Dat waren op de eerste plaats trainer Henk Mees 
en zijn vrouw. Maar ook de vrijwilligers Jo Geerts en Jan Dek-
kers kregen veel lof. Zij hadden er immers voor gezorgd dat de 
club sinds kort de beschikking had over twee nieuw verbouwde 
kleedkamers met (eindelijk) warme douches. Namens alle elftal-
len van FC Engelen bood Leo van Bijnen (keeper van het eerste) 
hen een envelop met inhoud aan.

In verband met de hitte was de wedstrijd overigens verkort naar 
tweemaal 35 minuten. Na de wedstrijd werd een maaltijd genut-
tigd die door de gasten zeer werd gewaardeerd. Vervolgens ving 
om half zeven in de avond een receptie aan die druk bezocht 
werd. Behalve enkele ambtenaren van de gemeente was ook de 
heer Librechts aanwezig, afgevaardigde van de KNVB. Door hem 
werd het diploma voor het behalen van het kampioenschap in de 
derde klasse overhandigd aan het voltallige bestuur.
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FC Engelen-EDN ’56. Beelden die waren opgenomen door twee 
trouwe supporters.

Op zaterdag 8 mei stond een vriendschappelijke wedstrijd op 
het programma tussen het eerste elftal en het elftal van oud-FC 
Den Bosch. In dit laatste elftal speelden mee: E. Mulders, T. van 
Pelt, A. van der Steen, T. Huysmans, D. Netten, W. van Helvoirt, 
P. Schuyt, G. Weber, P. van Dalsen, J. Göskens, G. van den Hout, J. 
Weber, P. Overbeek, B. Klerkx en B. van der Heijden.

FC Engelen ving de wedstrijd sterk aan en kwam al snel op een 
2-0 voorsprong. Waarschijnlijk met de gedachte de wedstrijd in 
de zak te hebben liet de thuisclub zich terug zakken, waardoor 
de tegenstander, gebruikmakend van haar technische vaardighe-
den, twee keer tegen kon scoren en zo een gelijkspel afdwong. 

Op 18 april 1976 promoveerde het eerste elftal naar de tweede 
klasse van de Brabantse Bond door in het Brabantse Haghorst 
met 1-3 te winnen van EDN ’56. Het was een spannende wed-
strijd geweest die door bijna 400 toeschouwers werd gadege-
slagen. Volgens een plaatselijke verslaggever waren er zeker 300 
toeschouwers uit Engelen met bussen en ander vervoer naar 
Haghorst gekomen, maar vrijwel zeker is dit aantal overdreven. 
Een half jaar later namelijk, bij de wedstrijd van de oud-interna-
tionals tegen het eerste elftal, waren er volgens een notitie van 
scheidsrechter Joop Hartman ongeveer 100 toeschouwers.

Na terugkomst in Engelen werden de spelers met vrouwen, 
leider, trainer en verzorger op de door Harrie van Beurden be-
schikbaar gestelde versierde wagen met oplegger getild. Zelfs de 
fanfare TOG was opgetrommeld. Onder begeleiding van TOG trok 
men al zingend door het dorp.

In verband met het behalen van het kampioenschap werd op 
vrijdag 7 mei voor alle leden en donateurs in het clubhuis ’t Vut-
terke de KNVB film ‘Oranjes jacht op wereldgoud’ vertoond. Be-
halve deze film werden ook beelden vertoond van de wedstrijd 
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Een warme douche

Zeker 300 toeschouwers uit Engelen 
waren naar Haghorst gekomen.

Na winst bij EDN kampioen 
in de derde klasse

Staand van links naar rechts 
Gerrit van Boekel (verzorger) 
Rini van Buul 
Herman Reymer 
Ad de Bok 
Eddy Dierickx 
Anton van Eekeren 
Jan van Venrooy 
Rini van Oss 
Henk Mees (trainer) 
Cees van Wegen
Evert Kraaykamp (grensrechter)

Gehurkt van links naar rechts
Leo van Bijnen 
Joop Franken 
Herman Reymer 
Wim van Rooy 
Piet Kooymans 
Mari Adriaanse

Op de ‘platte kar’ in Engelen na behalen van kampioenschap



Na de wedstrijd werd een Brabantse koffietafel gehouden in ca-
fetaria De Sam. Tijdens dit samenzijn ontving voorzitter Peter 
Hopmans uit handen van Joop Stoffelen een vaantje en asbak 
met inscriptie als aandenken. Op zijn beurt overhandigde Peter 
Hopmans een aandenken van onze club aan alle oud-internati-
onals. Joop Stoffelen merkte nog op dat hij graag nog eens een 
revanchewedstrijd wilden spelen, maar de geschiedenis leert ons 
dat dit er niet meer van is gekomen. 

In het clubhuis werd ‘s avonds een feestavond georganiseerd en 
daar werd een bal met de handtekeningen van alle oud-interna-
tionals verloot. Deze werd gewonnen door mevr. Adriaanse.

hard schot de bal de touwen in joeg. De enige tegentreffer werd 
gescoord door Rini van Buul. Ondanks het verlies van het eerste 
elftal en de magere score, zagen de toeschouwers een zeer aan-
trekkelijke wedstrijd. Vooral de ouderen onder het publiek von-
den het fantastisch de ‘oudjes’ weer aan het werk te zien.
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Eef Mulders en Jan van Gorp. De wedstrijd zou worden geleid 
door scheidsrechter en voormalig trainer van het eerste elftal 
Joop Hartman. Hij werd geassisteerd door de grensrechters Piet 
van Roosmalen en Gianni Oberhollenzer.

Ongeveer honderd belangstellenden kwamen naar De Vutter om 
de beroemdheden aan het werk te zien. Joop Stoffelen en Roel 
Wiersma, die als rotsen in de branding hun mannetje stonden, 
en balkunstenaar Frans Bouwmeester waren de uitblinkers. Het 
eerste elftal wist de wedstrijd tegen deze routiniers niet naar 
zijn hand te zetten en verloor uiteindelijk met 1-2.  De doelpun-
ten van de oud-internationals werden gescoord door Max van 
Beurden (0-1) en Daan Schrijvers (0-2), die met een geweldig 

Maanden had iedereen er naar uitgekeken, het eerste lustrum 
van FC Engelen. Voor de steun die vele inwoners van Engelen 
gaven door middel van donaties had het bestuur besloten iets 
terug te doen. Op zaterdag 30 oktober 1976 werd een wedstrijd 
georganiseerd tussen het eerste elftal van FC Engelen en een 
elftal van oud-internationals. 

Dit laatste elftal was samengesteld uit de spelers Pim Bekkering 
(doelman, 127 wedstrijden voor PSV), Roel Wiersma (53 inter-
lands), Daan Schrijvers (PSV, 22 interlands), Piet van Overbeek, 
Max van Beurden (BVV/Den Bosch, 5 interlands), Cees Heer-
schop, Frans Bouwmeester (NAC, 5 interlands), Wim van Hin-
tum, Joop Stoffelen, Peter Kemper, Kees Kuys (43 interlands), 
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Oude glorie

Joop Stoffelen, Roel Wiersma en 
balkunstenaar Frans Bouwmeester 

waren de uitblinkers.

Opkomst oud-internationals: 

grensrechter Piet van Roosmalen 
Roel Wiersma
Pim Bekkering
Frans Bouwmeester (in rood trainingsjack) 

Opkomst FC Engelen voor wedstrijd tegen 
oud-internationals

 
Gerard Schey
Rini van Oss

Rini van Buul
Jan van Venrooy
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We verloren de wedstrijd ook nog met 7-1 en moesten óók weer 
terug naar huis fietsen. Vandaar dat we het ons nog zo goed 
herinneren.”

Als er genoeg auto’s waren om de kinderen te brengen, bete-
kende dat niet automatisch dat de terugreis op dezelfde ma-
nier verliep. Een voorbeeld daarvan is een voorval met dezelfde 
D-pupillen van het hierboven beschreven verhaal, ditmaal onder 
leiderschap van Emiel van Leeuwen. We zochten hem op in zijn 
huidige woonplaats ’s-Hertogenbosch. Emiel: “Ik weet het nog 
als de dag van gisteren. Met twee auto’s, die van mij en van een 
ouder, waarvan ik de naam maar voor me houd, gingen we naar 
een uitwedstrijd. Nadat de ouder de kinderen had afgezet, be-
sloot hij direct terug te rijden om tussentijds iets anders te doen 
en later terug te keren, dat dacht ik tenminste. 

Maar na de wedstrijd werd tevergeefs op de auto van die ouder 
gewacht. Kijk, in die tijd, ergens in de zeventiger jaren, had ik een 
Citroën Dyane. Het was in principe de opvolger van de bekende 
‘eend’, je kent ze wel. Het model was ook praktisch hetzelfde. 
Ik bedacht me een moment en besloot toen om eens te kijken 
of alle kinderen in mijn auto pasten. Na wat klimwerk, geduw 
en gekreun lukte dit, niet te geloven. Ik keek achterom en zag 
de glunderende gezichten van elf kinderen die me aanspoorden 
eindelijk eens te gaan rijden. 

Ik besefte wel degelijk de verantwoording die ik had maar ie-
dere keer als ik door de bocht reed, gingen de kinderen naar één 
kant hangen om de auto zo veel mogelijk te laten overhangen. 
Je snapt wel dat ik niet te hard door de bocht mocht gaan, je zal 
eens omvallen. Ik moest er niet aan denken. Toen we in Engelen 
aankwamen waren de kinderen teleurgesteld dat het achter de 
rug was. Voor hen had het avontuur nog wel langer mogen duren, 
maar voor mij was het even genoeg.”

Tegenwoordig zijn we gewend, of misschien verwend, dat bij uit-
wedstrijden de ouders van de voetballende jeugdspelers hen met 
de auto heen en terug brengen. In de beginjaren van de club was 
dat niet zo vanzelfsprekend. Sterker nog: het was meer uitzon-
dering dan regel. Toen was het de normaalste zaak van de wereld 
dat de spelertjes per fiets naar de uitwedstrijden gingen.

Toen eind oktober 1975 voor de D pupillen een uitwedstrijd naar 
RKSVV (Kruisstraat) op het programma stond en zij vijftien kilo-
meter daar naar toe moesten fietsen, vond het bestuur dit ach-
teraf onverantwoord. In een reactie naar de ouders gaf het be-
stuur aan dat ze de pupillen graag wilden laten voetballen, maar 
mocht een dergelijke situatie in de toekomst vaker voorkomen, 
dat dan het elftal uit de competitie zou worden genomen.

Een aantal oud-jeugdspelers herinnert zich dit voorval nog. Rob 
Gruben en Paul Küsters verhalen: “Het was echt ver fietsen en 
de fietsen die we hadden waren maar oude brakkies van het type 
‘doortrappers’. Maar goed, we gingen op het laatste moment in 
een lange rij fietsen, soms slingerend, je kent het wel, op pad. 

Onze toenmalige leider De Ruyter besloot niet met ons mee te 
fietsen en ging met de auto. Dat vonden wij al raar. Met zijn auto 
haalde hij ons steeds in om verderop weer op ons te wachten. 
Sommige pupillen vonden het toch wel ver fietsen en kregen 
even de kans om uit te rusten in de auto terwijl diegene die 
eerder in de auto had gezeten de fiets dan overnam. En zo ver-
volgde de reis zich naar de tegenstander. Tjonge, jonge, wat een 
toestand was dat! 
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Een elftal op de achterbank

We verloren met 7-1 en moesten óók 
nog terug naar huis fietsen.

Trainer Henk Mees reikt, samen met jeugdsecretaris Emile van Leeuwen 
de prijzen uit bij “Henk Mees-toernooi”



reageert Joop (1957) die tegenwoordig nog steeds in Engelen 
woont. “Waar ik me wel altijd over heb verwonderd is dat leider 
Piet Groenendaal de wedstrijd zó belangrijk vond, dat hij van ie-
dere speler eiste een voorbespreking bij te wonen in zijn woning 
aan de Graaf van Solmsweg. Ik wist niet wat ik hoorde, zoiets 
waren we bij FC Engelen helemaal niet gewend. Of het ook heeft 
bijgedragen aan het winnen van de wedstrijd weet ik zo niet 
meer, maar ik vond het voor die tijd heel bijzonder”, aldus Joop. 
 

Na twintig minuten kwam FC Engelen op voorsprong door een 
harde schuiver van Ad van der Steen, die onhoudbaar bleek voor 
de keeper van de tegenstander. Onze jongens waren duidelijk in 
overwicht en niet veel later kon Joop Franken 2-0 scoren. Dat 
was tevens de ruststand. Aan het begin van de tweede helft 
scoorde Ad van der Steen opnieuw met een harde schuiver: 3-0. 
Bossche Boys wilde nog laten zien uit welk hout zij gesneden 
waren en konden terug komen tot 3-2. Maar het mocht niet 
baten, het tweede elftal kwam door deze overwinning het jaar 
daarop uit in de derde klasse.

Binnen de vereniging barstte een geweldige feestvreugde los, en 
terecht. Op 31 mei was er een kampioensfeest voor beide elftal-
len in de Blizo-hal te Engelen, de latere Engelenburcht. Het werd 
een prachtige afsluiting van het voetbalseizoen. Dat verschil-
lende verenigingen binnen en buiten het dorp met FC Engelen 
meeleefden, bleek wel uit de vele felicitaties en cadeaus die zij op 
die avond mocht ontvangen.

Eigenlijk is er trouwens nog een derde (hoogte)punt te vermel-
den. In beide elftallen speelde namelijk Joop Franken mee. Hij 
speelde niet alleen mee, hij wist in beide wedstrijden ook nog 
eens een belangrijk doelpunt te scoren. Doelpunten die zeker bij-
droegen aan de motivatie van de andere spelers van het elftal en 
daardoor ook aan het kampioenschap.

Joop Franken weet zich van dat weekend niet zo heel veel meer 
te herinneren. “Tja, daar vraag je me wat, het is 37 jaar geleden”, 
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stand vasthouden, waarna de tegenstander gelijk maakte. Na 
een half uur spelen in de tweede helft, werd Luc Zeldenrust in 
het strafschopgebied onderuit gehaald. Het leverde de thuisclub 
een penalty op. Op koelbloedige wijze werd deze mooi ingescho-
ten door Frans Leyte: 2-1. Vervolgens werd met man en macht 
deze stand vast gehouden, waarna de A-junioren zich terecht 
kampioen van hun klasse mochten noemen.

De dag daarop, zaterdag 17 mei, moest leider Piet Groenendaal 
met het tweede elftal aantreden tegen Bossche Boys, om een 
beslissing af te dwingen voor promotie naar de derde klasse. 

Het Vutternieuws, contactblad van FC Engelen, begon zijn editie 
van mei 1975 met de titel ‘twee hoogtepunten bij FC Engelen’. 
Daarbij ging het om het behalen van het kampioenschap van zo-
wel het A-junioren elftal als het tweede seniorenelftal over het 
seizoen 1974/1975, en dat in één weekend.

Op vrijdag 16 mei speelden de A-junioren thuis tegen het on-
voorspelbare BMC uit Berlicum. Leider Lucien Kievit had zijn jon-
gens op het juiste moment weten te motiveren. Al in de eer-
ste minuut kwam FC Engelen op voorsprong door een prachtig 
doelpunt van Joop Franken (1-0). Tot na de rust konden zij deze 

22
Dubbel feest

In mei 1975 werden zowel 
de A-junioren als het tweede kampioen, 

en dat in één weekend.

2e elftal kampioen

Van links naar rechts
De Zeeuw 
Jan Hoeymans 
Rien v Oss 
WillyVughts 
Willie Toebak 
Gerard Spoor 
Ad v/d Steen 
Hans Kant 
Gerard Schey
Piet Groenendaal (leider) 
Joop Franken 
Hans Küsters 
Leo v Bijnen 
Martin v Rooy 
Henri Hoefnagels
Arno Kusters

Huldiging A-junioren n.a.v. kampioenschap

Van links naar rechts
Freddy van de Grint 

Luc Zeldenrust
Lucien Kivit (leider)
Gijsbert van Wijlen

Henri Hoefnagels
Hans den Otter
Hans van Gogh

Theo van Buul
Frans Leyten



lang zou duren de club liever op de Vutter zou blijven met de 
nodige verbeteringen en uitbreidingen. Natuurlijk, als je iedere 
dag wordt geconfronteerd met de slechte kleedaccommodatie, 
is het geduld snel op en is iedere dag er een te veel. Het leidde 
uiteindelijk tot een noodkreet van het bestuur in Het Vutter-
nieuws van januari 1980. Dat het geduld van de club behoorlijk 
op de proef werd gesteld, was niet mis te verstaan.

Te huur gevraagd: 
wegens de onhoudbare toestand van het oude!!

EEN GEHEEL NIEUW SPORTCOMPLEX MET DRIE 
SPEELVELDEN, EEN TRAININGSVELD MET VER-
LICHTING EN VOLDOENDE GOEDE KLEEDACCOM-
MODATIE. 

Dit zouden we wel uit willen schreeuwen, nu we steeds 
van de gemeente horen: we zijn er mee bezig. Maar iets 
concreets is er tot nog toe niet uitgekomen. Wel heb-
ben ook wij gelezen dat er weer enkele miljoenen zijn 
uitgetrokken om het stadion ‘De Vliert’ op te knappen. 
En onze jeugd dan? Graag hadden wij gezien, dat er ook 
van andere instanties wat meer pressie kwam op het 
gemeentebestuur, zodat er eindelijk iets definitiefs uit 
de bus zal komen.

FC Engelen heeft in de zeven seizoenen die er nu ach-
ter de rug zijn al zo’n slordige ƒ 35.000,- huur voor de 
velden aan de Vutter betaald. Evenveel als alle andere 
verenigingen in Den Bosch, welke er allemaal stuk voor 
stuk veel meer kwaliteit voor hebben!”

Uiteindelijk kon FC Engelen aan het begin van het seizoen 
1975/1976 beschikken over het nieuwe tweede speelveld.

De aanleg van het tweede speelveld gaf FC Engelen lucht. Ein-
delijk konden er meer elftallen tegelijk thuisspelen. Het bestuur 
had zich danig ingespannen om dit voor elkaar te krijgen, maar 
al snel bleek dat wederom krachten gebundeld moesten wor-
den. Aanleiding daarvoor was de slechte kleedaccommodatie. En 
weer werd de gemeente benaderd om hier iets aan te doen. Het 
bestuur kreeg een afwijzend antwoord. Maar deze keer kon het 
daar wel mee leven, want wat bleek?  

De gemeente had het plan opgevat om op het Hoogveld, gelegen 
aan de Graaf van Solmsweg en achter de huidige Weislag, een 
geheel nieuw sportcomplex aan te leggen. De kosten daarvan 
bedroegen circa ƒ 700.000,-. Zoals gesteld zag FC Engelen hier 
een mooie kans op een prachtig sportcomplex met alles erop en 
eraan. Maar het bestuur vroeg zich ook af, na eerdere (slechte) 
ervaringen met de gemeente, op welk termijn dit gerealiseerd 
zou worden. Deze zorg bleek niet ongegrond. 

De onzekerheid duurde voort en in september 1979 bracht het 
bestuur van de club een bezoek aan wethouder Van den Eeren-
beemt. Tijdens dit bezoek merkte het bestuur op dat als het nog 

Bij de start van de competitie in 1973 had FC Engelen de be-
schikking over slechts één speelveld waarop acht elftallen 
moesten voetballen. Naast het veld had men provisorisch een 
trainingsveld aangelegd. Nou ja, trainingsveld. Het stelde maar 
weinig voor want het was niet meer dan een smalle strook waar 
men, om ook ’s avonds te kunnen trainen, een aantal houten 
steigerpalen omheen had geplaatst waaraan bouwlampen waren 
gehangen.

Halverwege het seizoen - het is dan januari 1974 - sprak voor-
zitter Peter Hopmans in een brief aan de gemeente zijn grote 
zorg uit over de beperkte middelen. Hij merkte op dat de club 
inmiddels 148 leden telde. Als men iedereen wilde laten spe-
len, dan betekende dat een uitbreiding van twee elftallen. Met 
de huidige accommodatie was dat onmogelijk. Op het speelveld 
was geen grassprietje meer te herkennen, terwijl het seizoen 
nog maar halverwege was. Vriendelijk doch dringend drong de 
voorzitter aan op de aanleg van een tweede speelveld. Maar zo 
gemakkelijk ging dat niet bij de gemeente. Er volgden nog ver-
schillende briefwisselingen, waarin onder meer getouwgetrek om 
de kosten, voordat tot aanleg werd overgegaan. 

Zoals we inmiddels weten ging het hele plan voor de aanleg van 
een nieuw sportcomplex op het Hoogveld niet door. Midden ja-
ren tachtig zou het doek definitief vallen: FC Engelen bleef op de 
Vutter. 
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Te huur gevraagd: 

geheel nieuw sportcomplex

Het trainingsveld was niet 
meer dan een smalle strook. 

Aan een aantal houten steigerpalen 
waren bouwlampen gehangen. 

Zo kon men ook ’s avonds trainen.

Bouw van de nieuwe kantine

Sloop van de oude kantine



De sponsortweeling overhandigt het bestuur een nieuwe wedstrijdbalEvert Kraaijkamp in trainingspak met reclame voor de sponsor

ciële opening daarvan vond plaats in maart 1980. Kort daarna 
zorgde een economische crisis voor moeilijke tijden. Het bedrijf 
kon maar net het hoofd boven water houden. Het onvermijdelij-
ke gebeurde: de sponsoring van de voetbalclub werd afgebouwd. 
Langzaamaan verdween de eerste sponsor van de voetbalclub 
uit beeld, iets wat beide broers altijd jammer hebben gevonden. 
De genadeklap kwam midden jaren tachtig, toen de gebroeders 
Wienk moesten stoppen met het bedrijf. Aan de tijd bij FC Enge-
len bewaart de tweeling goede herinneringen: “Een mooie tijd die 
we niet hadden willen missen.”

voetballen. Dat de firma een goede verstandhouding had met 
de club, blijkt wel uit het feit dat in de loop der jaren steeds 
meer leden van FC Engelen hun auto door Bert en Ben Wienk 
lieten onderhouden. Sterker nog, zij kochten er zelfs een nieuwe 
of gebruikte auto. Op het hoogtepunt reed het complete vete-
ranenelftal van FC Engelen in auto´s die afkomstig waren van 
autobedrijf Wienk.

De zaken gingen dus goed. Zo goed, dat ze in 1979 een nieuwe 
autogarage bouwden aan de Graaf van Solmsweg 53. De offi-
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was dus kort en al snel stond het bestuur bij ons op de stoep 
met de vraag of wij door middel van sponsoring iets voor FC 
Engelen konden betekenen.” En dat was een vraag, zo valt Bert 
bij “waar we volmondig ja op zeiden en waar we zeker nooit spijt 
van hebben gehad.”

En zo leverden de prille eigenaren van het autobedrijf de trai-
ningspakken van het eerste elftal en later ook van het tweede 
elftal. Daarnaast werd er geïnvesteerd in onder meer nieuwe 

Tegenwoordig is het bestaan van een sportclub zonder sponsors 
haast niet meer mogelijk. Maar wie denkt dat dit alleen voor te-
genwoordige sportclubs geldt, vergist zich. Ook het bestuur van 
FC Engelen kwam er tijdens of kort na de oprichting achter dat 
de club met meer geld betere attributen kon aanschaffen. En dus 
ging het bestuur op zoek naar een sponsor. Hun oog viel direct op 
de gebroeders Bert en Ben Wienk, die kort daarvoor in Engelen 
een autobedrijf hadden overgenomen.

De in Vught geboren eeneiige tweeling Bert en Ben Wienk (1950) 
wonen nog steeds in Engelen. Het is eind jaren zestig als zij via 
een broer in contact komen met Jan Nuy, die aan de Dorpstraat 
5 te Engelen een autobedrijfje runde. Het duurde niet lang of 
ook zij sleutelden in hun vrije tijd aan de auto’s in de garage van 
Jan Nuy. Wat begon als een beetje bijverdienen, zou uiteindelijk 
leiden tot de overname van het bedrijf. Ben: “Zo zie je maar hoe 
het kan lopen. We hadden al contact met leden van het bestuur 
omdat zij hun voertuigen bij ons in onderhoud hadden. Het lijntje 
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Eeneiige sponsor

Op het hoogtepunt reed het complete 
veteranenelftal van FC Engelen in auto’s 

afkomstig van autobedrijf Wienk.
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o n v e r w o e s t b a a r



vrijwilligers kon het clubhuis verder worden afgebouwd. De ope-
ning van het nieuwe clubhuis vond plaats op 1 november 1986 
en werd verricht door het dan jongste lid van FC Engelen.

Kort na de verwoesting van het clubhuis moest de club opnieuw 
een tegenslag verwerken. Omdat er al een aantal jaren sprake van 
was dat op de Vutter een compleet nieuw sportcomplex aange-
legd zou worden, had het bestuur zich daarop ingesteld. Des te 
groter was de teleurstelling toen het gemeentelijk plan, waarin 
een ‘herbeschikkingsnota voetbalvelden’ was opgenomen, in 
april 1985 door de gemeente werd geschrapt. FC Engelen kreeg 
te horen dat men ‘slechts’ een derde veld toegewezen kreeg. 
Achter het clubhuis lag een weiland, dat in eigendom was van 
de gemeente en werd verpacht aan Piet van de Griendt. Hierop 
werd het nieuwe veld, dat diende als trainingsveld, aangelegd. Op 
17 januari 1986 plaatste wethouder Fred van den Eerenbeemt 
de eerste schop in de grond, in het bijzijn van bestuursleden en 
pers. Tijdens het naborrelen in het clubhuis voegde één van de 
bestuursleden de wethouder toe dat FC Engelen er maar bekaaid 
vanaf was gekomen en dat men moest rekenen op nieuwe wen-
sen van de club. 

1981-1991
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maatschappelijk actief. Tijdens de algemene ledenvergadering 
in september 1983 werd zij gekozen tot het eerste vrouwelijke 
bestuurslid van FC Engelen. Niet lang heeft ze een bestuurlijke 
functie gehad. Onder meer om gezondheidsredenen moest zij af-
haken.

In deze tijd lieten de dames die op een of andere manier aan 
de voetbalclub verbonden waren, meer van zich horen.. Het be-
stuur sprong daarop in en spoorde meisjes of dames aan zich op 
te geven om zo een dameselftal te vormen. Maar dat gebeurde 
kennelijk niet enthousiast genoeg want er kwamen nauwelijks 
reacties. Aan het eind van 1986 was de animo groter en gaf een 
achttal vrouwen aan graag te willen voetballen. Onder leiding van 
aanvoerdster Lenie van Rijswijk speelden zij tegen de A-junioren 
hun eerste oefenwedstrijd. De wedstrijd werd nipt door de A-
junioren gewonnen (2-3). Helaas waren beide pogingen om het 
vrouwenvoetbal in Engelen van de grond te krijgen geen lang le-
ven beschoren.

Een grote tegenslag voor de club was de totale verwoesting van 
het clubhuis tijdens de zware storm van 11 juli 1984. Een nood-
oplossing werd geboden door de firma Nijssen uit Rosmalen. Zij 
stelde een voormalige directiekeet beschikbaar. Na een aantal 
aanpassingen werd het ‘nieuwe’ clubhuis in gebruik genomen. 
Toch was het maar behelpen en al snel werden plannen gemaakt 
voor de bouw van een nieuw clubhuis, waarvoor architect Jan 
de Laat de tekeningen maakte. De eerste steen van het nieuwe 
clubhuis werd gelegd op 5 april 1986 door voorzitter Peter Hop-
mans en penningmeester Hans Brants. Dankzij de hulp van vele 

Kort na het tienjarig bestaan in 1981 was het ledenaantal van 
FC Engelen zover gegroeid, dat er acht jeugdelftallen en zeven 
seniorenelftallen actief waren. Voor de senioren was zelfs een 
ledenstop afgekondigd. De beschikbare accommodatie kon niet 
meer dan zeven seniorenelftallen aan. Voor degenen die toch 
perse bij Engelen wilden spelen, zat er niets anders op dan op 
een wachtlijst te worden geplaatst. 

Hoewel het aantal leden van de club toenam, had men moeite 
om zowel de oude als nieuwe leden te motiveren zich op te ge-
ven voor een bestuursfunctie. Om toch kandidaten aan te trek-
ken werd er een bestaande regel afgeschaft. Zo was men niet 
verplicht om eerst lid te zijn van FC Engelen voordat men in 
aanmerking kwam voor een bestuursfunctie. Helaas leidde deze 
aanpassing niet tot meer animo. Uit een andere hoek kwam wel 
interesse. Van buiten het ‘mannenbolwerk’ gaf Marianne Meijer 
aan in het bestuur plaats te willen nemen.

Het was niet zomaar dat zij interesse had. Behalve moeder van 
de jeugdleden Jeroen en Bart Meijer was ze op meer plaatsen 

Onverwoestbaar
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FC Engelen is er bekaaid vanaf gekomen, 
maar daar laten we het niet bij zitten.

Storm in 1984 blies kantine weg. Penningmeester Hans Brants neemt de schade op De eerste contouren van een nieuwe kantine (architect Jan de Laat)

Penningmeester Hans Brants (links) en 
voorzitter Peter Hopmans. 

Bij het inmetselen van de gedenksteen bleek dat de naam van 
de penningmeester abusievelijk met een ‘d’ in plaats van een 

‘t’ was geschreven. De steen is bijgeschuurd om van de ‘d’ 
toch een ‘t‘ te maken. Hoewel het de bedoeling was om de 

gedenksteen een prominent plaatsje te geven in het nieuwe 
clubhuis, is de steen bij de sloop van de oude kantine in 2011 

helaas gesneuveld.



gespeeld en, ondanks een onwillige knie, alle partijtjes meedeed. 
Wij wisten al snel: dit is een bijzondere man. Al die jaren bleef hij 
bij ons elftal. De lach was er altijd, zijn kwajongensstreken nooit 
ver weg. Zodra de trainingsvelden van FC Engelen weer eens wa-
ren veranderd in een modderpoel moesten wij snoekduiken. En 
altijd dook Cees als eerste met zijn hoofd in de blubber. 

Het aantal scheidsrechters, bestuursleden en tegenstanders 
dat door hem voor gek is gezet waren we al lang opgehouden 
te tellen. En tijdens onze pubertijd vroegen we ons geregeld af 
wie nu de grootste puber was: Cees of wij. Intussen namen we 
zijn bravoure over, werden we zelfverzekerder en gingen we goed 
voetballen. Cees veranderde ons van een stel bleue dorpsjon-
gens in een elftal dat met de borst vooruit het veld op kwam. 
Zijn vrijwillige vakwerk zou nog een bekroning en beloning krijgen 
toen hij trainer mocht worden van het eerste elftal – maar dat 
wisten wij op deze Sinterklaasavond nog niet. Net zo min als 
we toen wisten dat we enkele jaren later met zijn allen op zijn 
crematie zouden staan, na een noodlottig ongeluk, en afscheid 
moesten nemen van deze voetbaltrainer én levenscoach. 

Die avond genoten we volop van de levensvreugde die deze Sint 
bleek te bezitten. We lachten om de verbouwereerde gezichten 
in het dorp en dachten wat we tot op de dag van vandaag nog 
steeds denken: ‘Wat een kerel, die Cees’.”
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Frank van Eekeren heeft dierbare herinneringen aan de jeugdja-
ren bij de club, vooral trainer Cees van Wegen maakte een on-
uitwisbare indruk.

“Het heerlijk avondje was gekomen. De middag die vooraf ging 
hadden wij, spelers van FC Engelen A1, doorgebracht met het 
beklimmen van daken, het uitdelen van pepernoten en het ge-
ruststellen van huilende kindertjes. De pakjesboot was ook in 
het jaar 1989 weer keurig aangemeerd aan de Diezekade en wij 
speelden braaf onze rol als zwarte Piet. Maar zodra De Engelen-
burcht was leeggestroomd, begon het feest pas echt. 

Dat festijn startte bij Cees, bij wie anders? Tien jaar was Cees 
van Wegen onze trainer en wij waren niet zozeer zíjn jongens 
geworden, nee, hij was in die periode één van óns geworden. 
Breedlachend stond hij ons al in de deuropening van zijn huis op 
te wachten: ‘Pieten, wat een verrassing. Pilsje?’ Het was duide-
lijk: dit ging ook zijn feestje worden. Het eerste flesje Heineken 
was nog niet half leeg of Cees kondigde aan even naar Jan, de 
buurman, te gaan. Vijf minuten later was hij terug, als Sinter-
klaas. De baard scheef, de mijter te groot, de lach nog breder 
dan daarvoor: ‘Dit had Jan nog hangen. Dus ik ben er klaar voor. 
Gaan we?’

Wat volgde was een tocht door het dorp, langs mensen van wie 
Cees vermoedde dat ze wel een bezoekje van de Goedheiligman 
konden gebruiken. En waar ze op zeker het bier koud hadden 
staan - dat ook. Niet alle Engelenaren waren mentaal voorbe-
reid op een onverwacht bezoek van een verfomfaaide Sint en 
zijn giechelende knechten, maar Cees wist hen er steeds van te 
overtuigen toch minimaal één liedje voor hem te zingen en goed 
voor de Pieten te zorgen. 

Heel vaak die avond keken wij Pieten elkaar vol ongeloof aan. 
Ooit leerde deze man ons dribbelen, mikken en koppen. Als E-tjes 
luisterden wij aandachtig naar onze trainer die bij FC Utrecht had 
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Sinterklaas wil bier - 

ode aan Cees van Wegen

Van een stel bleue dorpsjongens veran-
derde Cees ons in een elftal dat met de 

borst vooruit het veld op kwam.

Cees van Wegen als aanvoerder van zijn elftal Cees samen met Ab en Kees Scheepens aan de dis tijdens voetbalkamp in Boxmeer

Cees van Wegen viert, als trainer van de A-junioren, een overwinning met ‘zijn’ jongens



uiteindelijk dertig jaar dienst deed, niet het geval: “Soms moest 
ik in drie partijen wassen. Eerst de broekjes erin. Aan de kook en 
een nachtje in de machine laten zitten. Hetzelfde sop kon nog 
gebruikt worden voor de shirtjes.”

Lang niet altijd waren de witte mouwen of witte broekjes dan 
schoon: “Vaak kreeg ik de vraag: ‘hoe doe je dat toch, Riet?’. Maar 
dat heb ik nooit verteld. Dat is het geheim van de smid.” Toch 
onthult ze: “Als de mouwen erg vies waren ging ik ze apart nog 
eens met een borsteltje afschrobben.” De overgang van katoe-
nen shirts naar synthetische was voor Riet van groot belang. Het 
wassen werd een stuk makkelijker. “Dus ik mis die oude katoe-
nen shirts niet. Al moet ik wel zeggen dat het een mooi gezicht 
was, die witte mouwen.”

Inmiddels is de hoeveelheid was wel wat afgenomen. Annie 
Kraaijkamp zorgt voor de trainingspakken en de sokken moeten 
de spelers zelf wassen. “Van de dertien paar sokken had ik er 
vaak maar acht in de tas, die namen ze gewoon mee naar huis. 
Dus dat zoeken ze nu zelf maar uit.” Als er iets ontbreekt in de 
tassen plakt Riet er een briefje op: het team moet zelf zorgen 
dat alles compleet blijft. En als ze dat niet doen? “Dan spelen ze 
maar in hun blote kont.” 

De tas pakt Riet altijd op dezelfde manier in: “Op een gegeven 
moment zag ik de verzorger van Ajax of PSV op de televisie. 
Hij vouwde de shirts verkeerd om, zodat de rugnummers goed 
zichtbaar waren. Dat doe ik nu ook, hoeven ze niet meteen al 
de shirts door elkaar te gooien.” Tijdens het seizoen gaat ze niet 
op vakantie (“geen behoefte aan”) en dus kan het eerste elftal 
iedere week op fris gewassen shirts rekenen. “Tijdens de zomer-
stop mis ik het eigenlijk wel. Ik ben altijd blij als Annie dan weer 
belt om de shirts op te halen. Dan denk ik: ‘Ha, het gaat weer 
beginnen’.” Het wassen verveelt nooit: “Als het mooi weer is hang 
ik op maandagochtend de shirts buiten aan de waslijn. Zo’n rij 
paarse shirts in de tuin, dat is een prachtig gezicht.”
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Vanaf de allereerste competitiewedstrijd zijn Gerrit en Riet langs 
de lijn en daarna aan de bar van ’t Vutterke te vinden. “Gerrit 
zei op een zondagmiddag: Zullen we eens naar het voetbal gaan 
kijken? En dat zijn we daarna altijd blijven doen.” Zelfs het over-
lijden van haar man in 2006 heeft aan het zondagse ritme van 
Riet niets veranderd: “Een week na de begrafenis ging ik in mijn 
eentje naar het voetbalveld. De mannen bij de poort riepen: ‘Kijk 
nou, daar is ons Riet’. Dat deed me wel goed, ja.” 

Bijna veertig jaar dé wasvrouw van FC Engelen, terwijl ze oor-
spronkelijk niet eens uit het dorp komt. Riet, meisjesnaam Holt-
appels, woonde in Deurne toen haar broer Anton, die samen met 
meneer Küsters het docententeam van de Kempenaarsschool 
vormde, op een keer een vriend mee naar huis nam. “Dat was 
Gerrit. Ik was toen vijftien.” In 1964 betrokken zij een gemeente-
woning - dankzij de goede contacten met de burgemeester - aan 
de Hoogveldweg, waar zij nog altijd woont. 

Iedere zondag geeft Riet een meter bier weg als het eerste heeft 
gewonnen. “Dat deed Gerrit altijd, dus nu doe ik het. Het is toch 
een traditie?” De kinderen komen al jaren niet meer langs op 
zondag: “Die hadden al snel in de gaten dat dat geen zin heeft. 
Moe zit toch op het voetbalveld.” Recent beleefde Riet nog een 
van haar hoogtepunten met de club. “Bij het laatste kampioen-
schap mocht ik mee op de platte kar door het dorp. De jongens 
hadden zelfs een shirtje voor me. Ook nog in mijn maat!” 

Voorlopig is Riet niet van plan te stoppen als wasvrouw. Twee 
jaar geleden nog kocht ze een moderne zes liter wasmachine: 
“Fantastisch, alle shirts kunnen er in één keer in.” Dat was bij 
haar vorige apparaat, een echte Velo uit grootmoederstijd, die 

Paars-wit is al veertig jaar de herkenbare kleurencombinatie van 
FC Engelen. Begin jaren tachtig verdween het klassieke katoenen 
paarse sporthemd met de witte mouwen en deed het volledig 
paarse, synthetische shirt zijn intrede. Riet van Boekel was er 
niet rouwig om: “Het wassen werd een stuk makkelijker!”

Riet van Boekel heeft een bijzondere relatie met het FC Engelen-
shirt. Al bijna veertig jaar is zij de wasvrouw van het eerste elf-
tal. Een snelle berekening leert dat zij zo’n 3.000 wasjes heeft 
gedraaid voor de club. Per jaar verbruikt zij bijna negen kilogram 
OMO waspoeder, plus een mega-pak Vanish “voor de ergste 
vlekken”. 

Het bijzondere ontwerp van het FC Engelen-shirt zorgde er voor 
dat Riet al snel onmisbaar werd binnen de club: “Een paars shirt 
met witte mouwen: dat ging natuurlijk altijd mis. De een had 
na verloop van tijd grijze mouwen, de andere roze. En het paars 
nam na een paar wasbeurten ook alle kleuren aan.” Nadat het 
eerste elftal in de beginjaren een nieuwe set katoenen shirts had 
gekregen, besloot het bestuur maatregelen te nemen. Riet: “Die 
nieuwe shirts moesten goed blijven, dus ze zouden voortaan ge-
zamenlijk gewassen worden. Mijn man Gerrit zat in het bestuur 
en zei: ‘Geef maar hier, dat doet onze Riet wel’.” 

In de beginjaren waste Riet de shirts niet alleen, ze verkocht ze 
ook. Samen met haar man Gerrit dreef ze Sporthuis Van Boekel, 
de enige plek ter wereld waar de FC Engelen-kleding te koop 
was. Geen andere winkel in Den Bosch of daarbuiten had het 
paarswitte shirt in de rekken hangen. 

Alle spelers van FC Engelen kwamen geregeld naar het in de 
garage aan de Hoogveldweg gevestigde Sporthuis: “De shirts 
deden we erbij, hoor. We begonnen met kerstartikelen en ver-
kochten later ook kantoorinrichting, speelgoed, kerstbomen en 
vuurwerk. Maar door de shirts hebben we wel heel het dorp in 
de winkel gehad.”
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Prachtig, een waslijn vol met paars-wit.

Riet van Boekel tussen bloemetjesfris paars-wit



Opstelling in beeld gebracht

De oude uitgaven van De Vutteranen lezen nu als een geschied-
schrijving van een fabelachtig elftal dat culmineerde in het suc-
ces van ’84. De spelers kenden elkaar door en door en werden in-
middels niet meer bij hun eigen naam genoemd. Allen beschikten 
over een passende bijnaam. De kampioensuitgave van de Vut-
teranen geeft de opstelling beeldend weer (zie Illustratie links).

Elftalleider Frans van de Hoogen - alias ‘de Smaakmaker’ - had 
het niet moeilijk, aldus ‘de Rots’: “Als Frans zondags vroeg wie er 
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FC Engelen heeft in veertig jaar vele bijzondere spelers, vrijwilli-
gers en elftallen voortgebracht. Een van de meest legendarische 
teams is ongetwijfeld het zesde elftal, beter bekend als ‘de Vete-
ranen’, dat in 1984 het kampioenschap behaalde. De avonturen 
van spelers als ‘de Getergde Stier’ en ‘de Terriër’ werden destijds 
nauwkeurig vastgelegd in het befaamde blad De Vutteranen. 

Het kampioenschap uit ’84 kent een lange voorgeschiedenis. 
Veteranen-aanvoerder, en tevens Vutteranen-hoofdredacteur, 
Jo Gruben herinnert het zich: “We moeten terug naar 1972. FC 
Engelen moest volgens de KNVB-reglementen over drie elftallen 
beschikken wilde men aan de competitie mee kunnen doen.” De 
eerste twee elftallen samenstellen lukte nog wel, maar het derde 
elftal werd met grote moeite bij elkaar gesprokkeld: “Iedereen die 
wist hoe een voetbalveld eruit zag en begreep dat de bal eerst 45 
minuten de ene kant op moest en na een rustpauze 45 minuten 
de andere kant op, kwam in principe voor een plaats in het elftal 
in aanmerking.”

In 1976 had dit team een dusdanige hechte band gesmeed, dat 
Gruben besloot tot de uitgifte van een eigen magazine. Eens per 
kwartaal verscheen De Vutteranen, waarin iedere speler de kans 
liep om op humoristische wijze voor het voetlicht te worden ge-
bracht. De hoofdredacteur: “Op de eerste plaats was het uitslui-
tend bedoeld voor de spelers van dit derde, en later het zesde 
elftal. De rest van de vereniging werd hierbij niet betrokken. De 
spelers waren lid van een selectief en bevoorrecht clubje waar 
anderen geen toegang toe hadden.”
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en Vutteranen

Iedereen die wist hoe een voetbalveld 
eruit zag kwam in aanmerking 
voor een plaats in het elftal.

Veteranen 1984 kampioen

Staande van links naar rechts
 Jo Gruben 
Emile van Leeuwen 
Harrie Hermans
 Jan Hoeymans 
Harrie van Cromvoirt 
Frans van den Hoogen 
Lucien Kivits 
Henk Wessel

Gehurkt van links naar rechts
Jan de Laat 
Piet van Boekel
Peter Peters 
Fred de Graauw 
Tiest Plompen 
Toon Bouwmans 
Wim Walk

reserve zou willen staan had hij in no time zoveel gegadigden, dat 
we nog maar met negen man in het veld stonden.” De onderlinge 
solidariteit was groot, net als het onderling respect. Zo schreef 
Tiest - ‘de Terriër’ - Plompen een eerbetoon over aanvoerder Jo 
in een illegale, extra editie van De Vutteranen: “Bij het eerste 
fluitsignaal begeeft hij zich op waardige wijze naar het midden-
veld om de scheidsrechter en tegenstander correct te begroe-
ten. Hij wenst ze veel genoegen en succes, ontvangt de instruc-
ties en begeeft zich in lichte looppas terug naar eigen doel. 
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Daar deelt hij ons de ontvangen instructies mede. Commentaar 
op deze instructies wuift hij weg in de sfeer van overmacht die 
in deze gezagsverhouding is ontstaan.” 

In totaal verscheen De Vutteranen in de periode 1976 - 1984, 
exclusief de illegale edities, 24 keer. Met het klimmen der jaren 
en het aangroeien van het totale ledenbestand van FC Engelen 
werd het onderlinge contact tussen de veteranen minder. Gru-
ben: “Zeker omdat een deel van ons de tot nadenken stemmende 
leeftijd van 45 jaar en ouder bereikte en ondervond dat de geest 
nog wel gewillig was, maar het vlees bijzonder slap….c.q…zwak… 
werd.” 

Daarmee kwam een einde aan een tijdperk, waarin het team niet 
alleen succesvol was door dat ene kampioenschap, maar vooral, 
zo vindt Gruben “dankzij de vele dierbare herinneringen en kolde-
rieke voorvallen in al die jaren.” Het is dan ook geen wonder dat in 
Engelen nog altijd over dit legendarische elftal wordt gesproken.

De voetbalwereld was, en is dat eigenlijk nog altijd, een echte 
mannenwereld. Toch voelen sommige vrouwen zich daar ook 
heel goed thuis. Jeanne Scheepens, de weduwe van oud trainer 
Ab Scheepens, is zo’n vrouw. Zij haalt herinneringen op.

“Ik kan mij niet meer precies herinneren wanneer ik voor de eer-
ste keer als vrouw van trainer Appie Scheepens mijn voet over 
de drempel heb gezet bij FC Engelen. Als Appie er nog zou zijn, 
zou hij mij dit wel haarfijn kunnen vertellen. Ik weet alleen nog 
dat het in het begin wel wat onwennig was. Ik kwam immers 
binnen in een toen nog kleine dorpsgemeenschap waar ieder-
een elkaar kende. Gelukkig werd ik goed opgevangen door het 
bestuur, de spelersvrouwen, leiders en supporters. Samen met 
hen volgden wij de goede en ook de slechtere prestaties van de 
selectie op de voet. 

Ik herinner mij dat in die tijd bijna alle spelersvrouwen aanwezig 
waren bij de competitiewedstrijden. Het kon er soms heel fana-
tiek aan toe gaan, vooral wanneer de scheidsrechter naar onze 
mening in de fout ging. Als vrouw van de trainer was het soms 
wel lastig om het commentaar te moeten aanhoren over een 
spelerswissel of over de opstelling die bij de voetbalvrouwen en 
supporters niet in goede aarde viel! De beste stuurlui staan im-
mers altijd aan wal, nietwaar? Maar daar heb ik toch heel snel 
mee leren omgaan. Het ging immers vanzelf weer over als er 
weer een wedstrijd goed gespeeld en gewonnen werd. 

Over het algemeen was het heel goed toeven langs de lijn. Ik her-
inner mij de oude houten kantine, waar altijd een gezellige sfeer 
heerste. Door de voetbalvrouwen - en daar reken ik voor het 
gemak ook mijzelf bij - werd er vóór en na de wedstrijd heel wat 
afgekwebbeld over vriendschappen, verkeringen, huwelijken, uit-
zetten en over het krijgen van baby’s… Alle nieuwtjes uit Engelen 
werden daar breed uit doorgesproken. Dit gaf vaak aanleiding tot 
hilarische momenten.

Vele mooie en gedenkwaardige gebeurtenissen heb ik bij FC En-
gelen mogen beleven. Vooral het kampioenschap in 1981 met de 
huldiging op de platte wagen staat bij mij nog heel erg goed in 
het geheugen. Ik weet ook dat dit voor Appie heel erg belangrijk 
is geweest. Ik was toen heel erg trots op hem en natuurlijk op de 
selectiespelers, want zij moesten natuurlijk de klus zien te kla-
ren. Hij keek hier altijd met heel veel emotie op terug. Hij vertelde 
mij de afgelopen jaren, toen hij nog helder kon denken, vaak hoe 
trots hij was op ‘zijn selectie’ van die tijd. Vooral het contact met 
en de hulp die hij mocht ervaren van Anton van Eekeren, die toen 
als ‘laatste man’ in zijn selectie speelde, en de steun van Evert 
Kraaikamp als leider, waren voor hem van essentieel belang voor 
het succes dat zij toen hadden. 

Op een gegeven moment vond Appie dat het tijd werd zijn taak 
als trainer neer te leggen en stelde hij zich beschikbaar als be-

Vier koppen snert voor 
Hans Kraay jr.

Ode van Tiest Plompen aan zijn aanvoerder Trainer Ab Scheepens in zijn element langs de lijn



hoogste tijd’, riepen de aanwezigen: ‘Ja Ap, we weten het onder-
hand wel want Bart moet eruit’. Bart was onze hond die alleen 
thuis was en uitgelaten moest worden. Zelf denk ik vaak : ‘Maar 
goed dat we die hond hadden, anders zouden we heel vaak door-
gegaan zijn tot in de vroege uurtjes.’

Samenvattend kan ik zeggen dat ik samen met Appie een hele 
mooie tijd heb mogen meemaken bij FC Engelen. Ik weet zeker 
dat hij dezelfde mening was toegedaan. Want deze club heeft 
ons toch maar de mogelijkheid geboden om vele fijne contacten 
te leggen. Ik, en nu spreek ik ook namens Appie, had het niet 
willen missen!”

goed mis. Ook gehaktballen uit eigen keuken werden elke week 
thuis gebraden. Het was wel een heel karwei hoor, maar als ik 
later de reacties op mijn kookkunsten beluisterde, dan was ik het 
vele werk alweer vergeten. 

Het was goed om later, toen Appie en ik onze werkzaamheden 
bij FC Engelen al een poos hadden beëindigd, te horen dat de 
erwtensoep heel erg werd gemist. Dat gaf mij het gevoel toch 
iets goeds te hebben gedaan voor de club.

Op een gegeven moment kwam er een nieuwe Horecawet die 
elke horecagelegenheid, dus ook de sportkantines, de verplich-
ting oplegde dat minimaal één medewerker in het bezit moest 
zijn van de benodigde horecapapieren. Dus zijn Leontine en ik 
samen op cursus gegaan om het diploma Sociale Hygiëne en nog 
een andere cursus, waar ik de naam niet meer van weet, te gaan 
halen. Deze opleidingen werden betaald door het bestuur van FC 
Engelen, dus was het zaak deze met succes af te ronden. Sinds-
dien wist FC Engelen zich verzekerd van geschoold personeel.

Heel vaak denk ik nog terug aan ons hoekje aan de bar, waar heel 
wat sterke verhalen werden verteld en veel gelachen werd. Het 
leek wel of iedereen in dat speciale hoekje wilde zijn. Er heerste 
altijd een gezellige sfeer. Heel wat meters bier heb ik daar geser-
veerd en genoten van alles wat daar te beleven was. 

Ook op zaterdag wanneer de jeugd moest spelen was het altijd 
een drukte van jewelste. En maar frietjes bakken en snoepzakken 
en energiedrankjes verkopen. Meestal was ook ‘de ouwe hap’ dan 
wel aanwezig om deze jeugdige spelers aan te moedigen en later 
het hoekje aan de bar op te zoeken. Ook dan werd het altijd een 
gezellige boel. 

Bij het afsluiten was het meestal een hele toer om iedereen op 
tijd de deur uit te krijgen. Dit was ook het geval bij de wekelijkse 
clubavond. Zodra Appie riep: ‘Jongens, allemaal eruit, het is de 
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zou blijken dat hierdoor tussen ons een heel hechte en waarde-
volle vriendschap was ontstaan. Samen zorgden wij ervoor dat 
er enkele jongelui bij kwamen die hand- en spandiensten ver-
richtten en hielpen in de keuken. 

In het begin van mijn loopbaan als kantinemedewerkster werd 
er altijd soep uit blik en gehaktballen van de Sligro verkocht in 
de kantine. Appie vond dat dit ook anders kon en vroeg mij om 
voortaan zelf het een en ander te bereiden. Hij hoopte hiermee 
de kantineomzet te verhogen. Of dit werkelijk het geval was 
weet ik niet, daar zou de penningmeester meer over kunnen ver-
tellen. Omdat ik koken altijd heel leuk heb gevonden, heb ik hier 
maar mee ingestemd. 

Dus was ik vanaf die tijd ook thuis druk doende voor de club. In 
de winter elke week een grote pan erwtensoep volgens moeders 
recept en verse tomatensoep met balletjes uit eigen keuken. De 
hele grote soeppan - voor deze gelegenheid geleend van Ad Peu-
len - kwam hierbij goed van pas. Vooral de erwtensoep was niet 
aan te slepen. 

Ik herinner mij dat Hans Kraay jr. zelfs vier koppen nuttigde na 
een thuiswedstrijd bij FC Engelen. Ook zijn elftal deed zich te 
goed aan het spul. Toen later het eerste elftal uit de kleedkamer 
kwam was de snert op. Dit viel niet in goede aarde bij hen. Als 
men soms mocht denken dat dit alles was dan heeft men het 

stuurslid. Hij kreeg daar de taak om de voetbaltechnische kanten 
te begeleiden. Hier zette hij heel fanatiek zijn tanden in. Zodoen-
de kon hij toch nog zijn kwaliteiten en inzichten met betrekking 
tot het voetbalgebeuren botvieren. 

Toen in een later stadium Harrie en Annie van Avendonk de club 
vaarwel zegden, nam hij ook nog eens het stokje van Harrie over 
en werd hij de nieuwe kantinebeheerder. Dat dit heel veel van zijn 
vrije tijd in beslag nam was voor hem helemaal niet belangrijk. Ik 
moest mij hier maar bij aanpassen was zijn mening. ‘Als je vindt 
dat ik te weinig tijd thuis doorbreng, dan kom je ook maar hier, 
dan kun je wat helpen achter de bar en zijn we toch bij elkaar’, zei 
hij tegen mij. En wat doe je dan als ‘volgzame’ echtgenote? Juist, 
en zo stond ik dus korte tijd later achter de bar menig metertje 
bier te tappen. 

Hier beleefde ik snel heel veel plezier aan, vooral toen Leontine 
Roozen door Appie aan het ‘bar-team’ werd toegevoegd. Er was 
tussen ons een klik en in de kortste keren waren wij samen een 
geoliede machine die het hele bargebeuren draaiende hield. Later 
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Als je vindt dat ik te weinig 
thuis ben, dan kom je maar helpen 
achter de bar, zei hij. En dus stond 

ik al gauw biertjes te tappen.

Trainer Ab Scheepens tijdens een training in Drunense DuinenTrainer Ab Scheepens en echtgenote Jeanne voelden zich thuis bij FC Engelen



vallers enige weerstand te kunnen bieden, trokken de artiesten 
Europa Cup-winnaar en oud-international Barry Hulshoff aan. 
De bebaarde verdediger met afgezakte kousen moest alle zeilen 
bijzetten om de score draaglijk te houden. Later zou hij gezegd 
hebben: “Ik heb samengespeeld met Cruijff en duels uitgevoch-
ten met Jair van Inter en Rivera van Milan, maar die jongens van 
Engelen sloegen alles.” 

OJC en zijn hits zijn nog altijd in menig stadion te horen. In 1981 
ging een droom in vervulling toen hij mocht aantreden in het Ne-
derlands Artiesten Elftal tegen FC Engelen. Dat optreden zal hij 
niet vergeten, want naar verluidt zou West hebben verzucht: “Ik 
heb al veel theaters, sporthallen en stadions van binnen gezien, 
maar ’t Vutterke slaat alles.”

Jacques Herb
De hit Manuela was in 1981 precies tien jaar oud, net als FC 
Engelen. Jacques Herb vond het niet meer dan logisch deze twee 
hoogtepunten te combineren en mee te spelen met het Neder-
lands Artiesten Elftal tegen de dorpsclub. In 1996 bracht Herb 
Manuela opnieuw op single uit en werd het nummer weer een 
hit. Maar helaas, een nieuwe uitnodiging van FC Engelen zat er 
niet meer in.

Barry Hulshof
Het Nederlands Artiesten Elftal reisde in 1981 met knikkende 
knieën af naar Engelen. In de hoop de snelle en behendige aan-
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grootste hit uit die tijd was Song for the Children die hem inter-
nationale bekendheid opleverde én een uitverkiezing in het Ne-
derlands Artiesten Elftal. In 1981, op het toppunt van zijn roem, 
dartelde hij over het hoofdveld van FC Engelen. Vlak daarna 
bracht hij, zeer toepasselijk, de single Best uit - beter werd het 
namelijk niet meer.

Ron Brandsteder
Begin jaren tachtig was Ron Brandsteder hét gezicht van de za-
terdagavond op de Nederlandse televisie. De showbizzquiz - daar 
bleven we voor thuis. Toch was de lange presentator vereerd 
door de uitnodiging om een wedstrijd te spelen tegen het tien-
jarige FC Engelen. Helaas voor hem bleek hij op het voetbalveld 
minder in vorm dan in de tv-studio. Jaren later nam hij wraak 
met de single Engelen bestaan niet. 

Albert West
Voetbal en muziek zijn voor Albert West altijd met elkaar verbon-
den geweest. De Rosmalenaar is supporter van FC Den Bosch en 

Het tienjarig bestaan vierde FC Engelen in 1981 groots. ’t Vut-
terke was niet alleen het decor van een rommelmarkt, maar ook 
het strijdtoneel van ons eerste team tegen het Nederlands Ar-
tiesten Elftal. Diverse grootheden durfden zich te meten met 
onze op-en-top gemotiveerde spelers en hun fanatieke aanhang. 
Menig artiest is die ontmoeting in Engelen voor altijd bijgebleven:

Oscar Harris
De immer goedlachse, in Suriname geboren, zanger Oscar Har-
ris werd eind jaren zeventig mateloos populair in Nederland. Zijn 
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Helaas bleek Ron Brandsteder 
op het voetbalveld minder in 

vorm dan in de tv-studio.

Bezoekers genieten van activiteiten t.g.v. 10 jaar FC Engelen De drukbezochte rommelmarkt ter ere van 10 jaar FC Engelen Wim van Rooij grijpt kans om zijn zangtalenten te tonen



In al die jaren zijn er natuurlijk wel eens opstandjes op het veld 
geweest, maar gele en rode kaarten trekt Piet vrijwel nooit: “Ie-
mand meteen aanspreken op zijn gedrag helpt volgens mij beter. 
Meestal krijg ik na afloop wel van iedereen een handje. Soms 
feliciteren ze me nog met de boodschap: ‘Proficiat, tegen twaalf 
man kunnen we niet winnen’. Mijn antwoord is dan dat ik aan 
beide kanten maar elf spelers heb geteld, maar zo’n speler be-
doelt waarschijnlijk wat anders.”

Ondanks dergelijke incidentjes is de clubscheidsrechter nog altijd 
blij met zijn hobby. Een beetje relativeren helpt daarbij: “Waar 
gaat het eigenlijk om? Een lekker potje voetbal op een laag ni-
veau, om in ieder geval sportief bezig te zijn.” En in geval van 
nood is er altijd nog de humor als redding: “Laatst kwam de 
mededeling vanaf de zijlijn: ‘Aan twee kanten fluiten, scheids’. 
Ik stond net rond de middenstip en voegde meteen de daad bij 
het woord. In korte tijd floot ik twee keer, verdeeld over beide 
kanten. Meteen die commentaarmakers de mond gesnoerd.” Het 
zijn kleine hoogtepunten in het leven van een bijzondere scheids. 
Een scheids met stropdas.
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Ook nu wordt de scheids nog regelmatig meewarig aangekeken: 
“Gade gij zo fluiten?” Maar Piet wijkt niet voor de druk om een 
officieel scheidsrechterstenue aan te schaffen: “Ik heb dertig jaar 
zo gefloten en waarom zou ik dat veranderen? Zo voel ik me 
prettig.” Het pak geeft Piet ontegenzeggelijk uitstraling en bo-
vendien heeft zo’n afwijkende outfit nog een ander voordeel: “Ik 
heb het idee dat ze wat meer van me pikken, omdat ik niet als 
officiële scheids gezien word.” 

Eigenzinnigheid en een tikkeltje eigenwijsheid kunnen de club-
scheidsrechter niet ontzegd worden: “Enkele jaren terug maak-
ten ze er in Engelen extra werk van om leden op te leiden tot 
clubscheidsrechter. We werden ingeschreven voor de KNVB cur-
sus. Op zo’n cursus hoor je allerlei dingen die zelden of nooit voor 
zullen komen. Op de examenlijst stonden vragen als: ‘Hoe moet 
de scheids handelen als hij bij een indirecte vrije trap vergeet 
zijn hand de lucht in te steken en de bal door de tegenpartij in 
een keer in het doel wordt geschopt?’. Volgens de officiële regels 
moet de bal opnieuw genomen worden. Als cursisten waren we 
het daar niet mee eens en we kregen zelfs bijval van enkele oud-
scheidsrechters.”

Dertig jaar fluit Piet de thuiswedstrijden van het team waar-
van hij leider is. Dat geeft wel eens problemen: “Soms hebben 
de eigen spelers het idee dat ze door mij benadeeld worden. Ik 
heb niet het idee dat dat zo is, maar als je een team vaak fluit, 
weet je precies wat voor vlees je in de kuip hebt. Je weet als het 
ware van te voren al hoe een speler gaat reageren. Je ziet dat al 
vaak aan de manier van inkomen.” Ook de tegenstander heeft 
wel eens wat te klagen en vraagt zich dan hardop af: “Doede 
da nou expres of kende er echt niks van?” Maar Piet trekt zich 
weinig aan van spelers met een kort lontje, net zo min als van 
de schuttingtaal die soms naar zijn hoofd wordt geslingerd: “Ik 
doe maar net of ik aan een kant doof ben en met het andere oor 
slecht hoor.”

Al dertig jaar zaait clubscheidsrechter Piet Hoeks verwarring op 
de velden. Menig tegenstander kan het niet geloven als ze hem 
in pak mét stropdas aan de aftrap zien verschijnen: “Gade gij zo 
fluiten?” Het vastberaden antwoord luidt steevast: “Jazeker”. De 
unieke clubman snapt alle drukte om zijn outfit niet: “Het gaat 
toch gewoon om een lekker potje voetbal.”

Piet Hoeks behoort tot de - inmiddels - grote groep Bossche-
naren die zijn hart heeft verpand aan de dorpsclub. Begin jaren 
tachtig melde hij zijn oudste zoon Roel aan als lid en sindsdien 
pendelt Piet enkele malen per week heen en weer tussen de 
Kruiskamp en Engelen. 

Hij besloot destijds niet alleen leider te worden, maar tevens de 
wedstrijden van zijn team te gaan fluiten. “Ik was weliswaar nog 
geen gediplomeerd clubscheidsrechter, maar was er van over-
tuigd dat ik de regels van het voetbalspel wel kende.”

Eén regel bracht de geboren Bergeijkenaar steevast in de prak-
tijk: de kleding van de scheidsrechter dient af te wijken van de 
kleding van beide teams. Piet: “Alhoewel de scheidsrechters toen 
alleen nog in het zwart floten, kan ik me niet herinneren dat ik 
ooit gefloten heb in een zwart scheidsrechterstenue. 

Toch was het voor mij geen enkel probleem om aan de eis van 
afwijkende kleding te voldoen. Ik floot gewoon in een twee- 
of driedelig kostuum, netjes afgewerkt met een schitterende 
stropdas. Allemaal kleding die nog net niet in de kledingzak van 
Max werd gestopt, maar eerst nog op de vrije zaterdag door mij 
als scheidsrechter werd gedragen.”
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“Gade gij zo fluiten?”

Piet in vol ornaat



Jelske de Laat, Isa Geerts

Het meisjesteam dat in 2008 deelnam aan de competitie, 
heeft het helaas niet lang vol kunnen houden
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nen en vrouwen prima samen kunnen sporten en zij vroeg zich af, 
zeker nadat haar zoons Jeroen en Bart begonnen in de F-pupillen, 
waarom dat bij FC Engelen niet zou kunnen. 

Op de bestuursvergaderingen, zo herinnert Marianne zich, ging 
het er serieus aan toe. Als eerste vrouw tussen ervaren man-
nelijke voetbalbestuurders voelde zij zich vanaf het begin geac-
cepteerd. Maar het was ook wennen. Ondanks haar ervaring als 
bestuurslid van BC De Kruiskamp - een club van destijds 1200 
leden - was ze een pionier in een mannenbolwerk. En het was 

Anno 2012 zijn er namelijk 124.000 meisjes en vrouwen lid van 
de KNVB, ruim 10% van alle voetballers in Nederland. 

Ondanks het pionierswerk van Marianne Meijer, de jarenlange 
inzet van Corrie Gruben en het fanatisme van vele speelsters, 
heeft de positie van vrouwen binnen FC Engelen, zowel op het 
veld als in de bestuurskamer, geen gelijke tred gehouden met de 
landelijke ontwikkelingen. Daar ligt een mooie uitdaging voor de 
komende jaren. Er is nog een vrouwenwereld te winnen. 

niet alleen voor haar onwennig. In die tijd stonden vrouwen bij 
FC Engelen, zo weet zij nog, vooral langs de lijn of achter de bar. 

Achteraf gezien, zo constateert Marianne, was haar doelstelling 
te ambitieus. De medebestuursleden steunden haar plan om het 
vrouwenvoetbal te ontwikkelen, maar de animo onder de meiden 
in het dorp was gering. Die bleken zich nog altijd liever bij de bad-
mintonclub dan bij de voetbalvereniging aan te melden. Al snel 
verlegde Marianne haar aandacht als bestuurder dan ook naar 
andere taken, zoals het organiseren van feesten en jeugdacti-
viteiten. 

Een vervelend auto-ongeluk dwong haar in 1985 afscheid te ne-
men als bestuurslid. Pas vijftien jaar later zou zij een opvolgster 
krijgen. Corrie Gruben werd het tweede, en tot op heden laatste, 
vrouwelijke bestuurslid van FC Engelen. Ook haar bestuurswerk 
wordt binnen de club nog altijd zeer gewaardeerd, maar het heeft 
niet geleid tot een regelmatige toestroom van vrouwen in het 
bestuur. En dat is opmerkelijk, aangezien landelijk steeds meer 
vrouwen bestuurlijk actief zijn. Zelfs in het oer-conservatieve 
profvoetbal bekleden vrouwen tegenwoordig hoge functies. Zo 
heeft De Graafschap al enkele jaren een vrouwelijke voorzitter 
en kwam recent natuurlijk ook het vrouwelijke lid van de Raad 
van Commissarissen van Ajax prominent in het nieuws…. 

Helaas is FC Engelen er de afgelopen veertig jaar niet in geslaagd 
het vrouwenvoetbal een vaste plek te bieden binnen de vereni-
ging. Pas in 2009 schreef de club voor het eerst een meisjeself-
tal in voor de competitie. Het mocht die naam eigenlijk niet eens 
voeren, want het ‘elftal’ bestond uit slechts acht meiden. 

Al na één seizoen moest worden vastgesteld dat het initiatief 
niet levensvatbaar was: het aantal voetballende meiden bleek 
eenvoudigweg te laag. Momenteel spelen alleen in de C-junioren 
en D-pupillen een aantal meisjes en is er geen aanwas bij de E-, 
F- en mini-teams. Dit beperkte aantal voetbalsters is opvallend.
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Nog altijd is voetbal in de ogen van velen een typische mannen-
wereld. Langzaam maar zeker komt daar verandering in: meis-
jesvoetbal is momenteel de snelst groeiende sport in Nederland 
en meer en meer vrouwen treden toe tot clubbesturen. FC En-
gelen was er vroeg bij. Al in 1983 nam de eerste vrouw zitting 
in het hoofdbestuur met als doel het vrouwenvoetbal op te zet-
ten. Maar bijna dertig jaar later blijkt FC Engelen nog lang geen 
vrouwenbolwerk.

Toen enkele clubmensen Marianne Meijer in 1983 vroegen toe 
te treden tot het bestuur, hoefde zij niet lang na te denken over 
haar doelstelling: het opzetten van vrouwenvoetbal in Engelen. 
Zij was als zus van een van de FC Engelen-oprichters al vanaf de 
beginjaren regelmatig op het voetbalveld te vinden, maar speelde 
zelf badminton. Voetbal, zo vond men, was niets voor meisjes. Bij 
de badmintonvereniging, BC De Kruiskamp, ervoer zij dat man-
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Ze was een pionier in een 
mannenbolwerk.
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er misschien anders over, maar het team werkt in Echt echt 
geweldig samen. Perfecte ‘team building’ dus, al noemt niemand 
het nog zo. 

Voetballend verloopt het kamp minder geslaagd. Zelfs als André 
en Cees stiekem een extra speler opstellen wint het twaalftal 
niet. Maar de lol, als blijkt dat de scheidsrechter en tegenstan-
ders de fraude niet in de gaten hebben, compenseert het ver-
lies ruimschoots. Opvallend genoeg loopt het in de competitie 
daarna wel op rolletjes en maken veel spelers jaren later hun 
opwachting in de seniorenselectie.

De sportieve succesjes zijn leuk meegenomen, maar in zijn ver-
slag van het voetbalkamp schrijft André aan het bestuur: “Naar 
mijn bescheiden mening is het voornaamste dat de jeugd een 
week lang in een andere omgeving, tezamen met andere ver-
enigingen, los van de eigen vertrouwde omgeving, sportief en 
recreatief lekker bezig is geweest.” Hij besluit zijn relaas met: 
“Beregoed. Echt.” 

De enthousiaste verhalen leiden tot actie binnen de club. Be-
sloten wordt om vaker op stap te gaan met jeugdelftallen. Vele 
uitjes, waaronder kampen in Vaals, Giersbergen en bij de familie 
Van den Berk in Bokhoven, zullen volgen. Daarmee zorgen Cees 
en André voor een traditie binnen de club, zonder het zelf te 
weten.

‘Team building’ en ‘trainingskampen’ zijn in het Engelen van 1985 
nog onbekende begrippen. Echte profteams, ja, die gaan in die 
tijd wel eens survivallen in de Ardennen of met zijn allen naar 
een chique hotel in Oisterwijk. Maar FC Engelen-spelers fietsen 
een half uur voor de wedstrijd naar De Vutter, slaan elkaar op de 
schouders en hopen op een goed eindresultaat. 

Dat moet anders, besluiten de ambitieuze jeugdleiders André 
Peulen en Cees van Wegen. Zij nemen de C-junioren mee naar 
een tentenkamp in het Limburgse Echt. Met onbewust grote ge-
volgen. 

André Peulen is fanatiek. Vanaf de F-pupillen begeleidt hij de lich-
ting spelers die, net als FC Engelen, geboren zijn in 1971/1972. 
Op de zolder van het huis waar hij in 1988 onverwacht over-
lijdt, liggen nog altijd stapels schriften met aantekeningen. In die 
schriften noteert hij doelpuntenmakers, wissels, mooie acties 
en blunders. Ook beschrijft hij de resultaten van zijn spionage 
naar tegenstanders. Het gedegen recherchewerk draagt hij graag 
over op zijn spelers, die, zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, 
worden onderworpen aan tactische besprekingen.

Ondanks deze besprekingen behaalt het team geen grote suc-
cessen. Ook de trainingen van de even fanatieke Cees van Wegen 
leiden niet tot een volle prijzenkast. Ten einde raad bedenken de 
twee mannen een list: in het Limburgse Echt, waar iedere zomer 
clubs van heinde en verre neerstrijken, moet het elftal gaan slij-
pen aan het positiespel, de tactiek en de techniek. En daarmee 
gaan de spelers, zonder het zelf te beseffen, voor het eerst op 
trainingskamp.

Al in de auto op weg naar Limburg ontstaat, onder aanvoering 
van de luid zingende Cees, het motto voor het kamp: You’ll never 
walk alone. De plaatselijke badmeester, die regelmatig spelers 
met kleren-aan uit het zwembad moet vissen, en een jong stel-
letje dat betrapt wordt tijdens het vrijen in de bosjes, denken 
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In het Limburgse Echt 
gaat het elftal slijpen aan positiespel, 

tactiek en techniek.

André Peulen met zijn spelers aan tafel bij het voetbalkamp in Echt



Abu Saebu demonstreert de kontstop
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goed herinneren, met al die meters bier, ongelooflijk wat er dan 
doorheen ging. Ik geloof dat ik daar heb leren drinken.” 

Abu, inmiddels 48 jaar oud en werkzaam in de IT-sector, is 
nieuwsgierig of FC Engelen nog steeds in het paars speelt. Hij 
vond het een mooi shirt. Al haalde dat paarse shirt het niet bij 
het knal oranje trainingspak dat hij kreeg toen hij in het eerste 
voetbalde: “Oranje staat altijd mooi bij donkere jongens.” 

Hij droeg dat trainingspak graag en zijn broer ook trouwens, zelfs 
nadat hij al afscheid had genomen van de club. Want zo bekent 
hij lachend: “ik heb het nooit meer teruggegeven.” 

maakt. “Ik was het gewend om als enige donkere jongen tussen 
de blanke Hollanders te zijn, dus eigenlijk was dat bij FC Engelen 
niet anders.” Van discriminatie binnen de club of door tegenstan-
ders heeft hij geen herinnering en zijn Islamitische achtergrond 
gaf geen problemen. 

Hij was niet zo erg recht in de leer. Bij het douchen stond Abu 
net als de andere jongens gewoon in zijn nakie en aan de Rama-
dan deed hij wel mee, “maar geen hele maand, hooguit een paar 
dagen”. Ook met het assortiment in de voetbalkantine kon hij uit 
de voeten. Een broodje ham of een pilsje na de wedstrijd vormde 
geen probleem. In tegendeel. “Ik kan me vooral de zondagen nog 
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daar door twee vrienden overgehaald om Hertogstad voor FC 
Engelen te ruilen. 

Wat herinnert hij zich nog uit die tijd? “Ik kwam bij de club toen 
ik in de B-junioren zat, geloof ik, en alles bij elkaar ben ik een jaar 
of vijf, zes gebleven. Toen ben ik gestopt met veldvoetbal en in 
de zaal verder gegaan. Dat vond ik toen leuker. Maar het had er 
ook wel mee te maken dat ik niet graag ging trainen en daarom 
bij de selectie vaak reserve stond. Van de trainingen herinner ik 
me vooral de ballen. Dat waren vaak nog van die keiharde leren 
ballen die vaak ook niet eens rond waren. Die waren heel lastig 
te controleren.

Ik geloof dat ik tussen de dorpsjongens van Engelen wel opviel 
door mijn techniek.” In die zin heeft hij zijn medespelers in die 
jaren ook nog wat bijgebracht. “Ik ben benieuwd of iemand bij 
de club de ‘kontstop’ of de ‘cheznous-stop’ nog kent. Die heb ik 
toen geïntroduceerd. De ‘kontstop’ is het stoppen van een hoge 
bal met kont door die te plaatsen boven de bal, vlak nadat ie de 
grond heeft geraakt. Chez nous – dat weet het uitgaanspubliek 
wel – slaat op een homobar in de stad.”

Hij kon naar eigen zeggen “best goed opschieten” met de jongens 
van FC Engelen. “Ik was een beetje verlegen, maar bleef toch wel 
vaak hangen bij de club. Ik vond het gezellig.” Er zijn geen vriend-
schappen ontstaan, maar soms komt hij in de stad nog wel eens 
iemand tegen uit die tijd en dan wordt er wel een praatje ge-

Sport verbroedert. Sport is kleurenblind. In het onderwijs en 
op de arbeidsmarkt mogen er grote afstanden bestaan tussen 
autochtonen en allochtonen. Op het sportveld kan iedereen al 
gauw meedoen, zo is een wijd verbreid idee, daar doen herkomst 
en huidskleur er niet toe. Wie regelmatig, al dan niet met het 
bord op schoot, naar Studio Sport kijkt, kan daarvan ook de be-
vestiging zien. Voetballers uit alle windstreken ontmoeten elkaar 
op de grasmat, of die nu in de Amsterdamse Arena ligt of in de 
Langeleegte van Veendam. Maar Studio Sport brengt natuurlijk 
vooral de topsport in beeld. En dat beeld wijkt toch wel iets af 
van de gang van zaken bij de duizenden amateursportclubs die 
Nederland telt. Daar is de diversiteit duidelijk minder groot. 

De situatie bij FC Engelen vormt in dat opzicht geen uitzonde-
ring. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de directe omgeving 
waar de club haar leden rekruteert. In Engelen zijn inwoners met 
een allochtone achtergrond te tellen op de vingers van één hand, 
nou vooruit, van twee handen dan. Logisch dat het ledenbestand 
daar een afspiegeling van is. Toch is er in de loop der jaren, vooral 
vanuit de Kruiskamp, wel wat meer kleur in de vereniging geko-
men.

Abu Saebu was begin jaren tachtig waarschijnlijk de eerste al-
lochtone speler in de gelederen van FC Engelen. Abu heeft zijn 
roots in Sulawesi, een eiland in de Indonesische archipel. Zijn 
vader was één van de KNIL-militairen die in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw naar Nederland kwamen. In die tijd werden alle Indo-
nesische mensen in kampen gehuisvest. Zijn ouders zijn via een 
paar tussenstops in het kamp Wyldemerk in Friesland terecht 
gekomen. Daar werd Abu als jongste van tien kinderen geboren. 
In de jaren zestig veranderde het integratiebeleid. De overheid 
bedacht dat het beter was om allochtonen te gaan spreiden en 
te vermengen met de Nederlandse bevolking. 

Zijn ouders kregen een huis toegewezen in de Kruiskamp dus 
verhuisden zij daarheen. Abu groeide op in de Kruiskamp en werd 
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Van die keiharde leren ballen, 
die vaak niet eens rond waren.
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de Bossche voetbalclub de trainingen en wedstrijden van de jeugd 
van FC Engelen mochten bijwonen. Het doel was wel duidelijk: 
talentvolle spelertjes er uit halen en hen een toekomst bieden bij 
de jeugd van FC Den Bosch. Het bestuur van FC Engelen was erg 
vereerd met dit idee. Een wat minder prettig bijeffect was wel 
dat door het weghalen van talenten de sportieve toekomst van 
de club mogelijk in gevaar kon komen. Immers, talent bij de club 
houden betekende op langere termijn een grotere kans om in een 
hogere klasse uit te komen. Het zal om die reden zijn geweest 
dat destijds de samenwerking nooit geëffectueerd werd.

Aan het eind van de jaren negentig ging het bestuur opnieuw in 
onderhandeling met de gemeente ’s-Hertogenbosch over nood-
zakelijke uitbreiding. Nu was de aanleiding de uitbreiding van En-
gelen met de wijk Haverleij, waardoor het bestuur een toeloop 
van (jeugd)leden verwachtte. Het overleg leverde wederom niets 
op, omdat de gemeente er van uitging dat er zich maar weinig of 
geen jonge gezinnen in de Haverleij zouden vestigen, en daarmee 
ook een grote toeloop van jeugdleden niet te verwachten was. 
Maar de gemeente had het helemaal mis, er volgde wél een grote 
toename van het aantal jeugdleden.

Jaren later zou de toenmalige wethouder Rodney Weterings zijn 
excuses aanbieden voor de foutieve inschatting die de gemeente 
toen had gemaakt.

1991-2001
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het bezoeken van de thuiswedstrijden van het eerste elftal. De 
clubcard werd ieder seizoen in een nieuwe kleur uitgebracht. De 
clubcard hield het maar enkele seizoenen vol, maar het initiatief 
gaf aan dat FC Engelen vooruit keek.

Gedurende de jaren negentig was een ontwikkeling gaande die de 
club in positieve zin kopzorgen bezorgde. Het dorp Engelen werd 
gefaseerd uitgebreid met de wijken Hoogveld I, Hoenderland I en 
Hoenderland II. Het aantal inwoners van Engelen nam sterk toe 
met als gevolg een sterke aanwas van het aantal (jeugd)leden. 
Het sportcomplex van FC Engelen was daar niet op berekend. 
De gemeente dacht de oplossing gevonden te hebben met het 
‘beleidsplan voetbalvelden’, dat de afdeling Sport en Recreatie 
intussen had laten opmaken. Het rapport was een theoretische 
benadering van het aantal voetbalvelden in de gemeente ’s-Her-
togenbosch, dat men vervolgens deelde door het aantal aan-
wezige voetbalclubs in de gemeente. Uit die berekening maakte 
men op dat het sportcomplex van FC Engelen nog capaciteit 
over had. De gemeente gaf de volgende oplossing: mocht er op 
een gegeven moment op het eigen complex te weinig ruimte zijn, 
wijk dan met elftallen uit naar een andere Bossche voetbalclub 
die een overschot aan velden ter beschikking heeft. FC Engelen 
zag niets in deze ‘oplossing’ en besteedde er verder geen aan-
dacht aan.

Eind jaren negentig kwam FC Den Bosch met een voorstel tot 
samenwerken, dat men graag beklonken zag in een heuse ‘sa-
menwerkingsverklaring’. Deze verklaring hield in dat scouts van 

De jaren negentig stonden bij FC Engelen in het teken van het 
handhaven en verbeteren van de bestaande accommodatie. Be-
halve dit, anticipeerde het bestuur op ontwikkelingen binnen en 
buiten de club.

In 1996 vierde de vereniging haar 25-jarig jubileum. Dat het 
gevierd moest worden was wel duidelijk, en bestuur, leden en 
vrijwilligers maakten er een waar spektakel van. Er werd een lo-
terij gehouden met als hoofdprijs een nieuwe auto. Op de geor-
ganiseerde feestavond traden enkele bekende artiesten op. Het 
jubileum was in financieel opzicht een gedurfde operatie, maar 
werd een groot succes. Velen weten niet dat de club toen maar 
net uit de rode cijfers wist te blijven.

Toenmalig bestuurslid en secretaris Ad Peulen introduceerde in 
1998 de zogenaamde clubcard. De clubcard, die iets groter was 
dan een betaalpas, kregen de leden van de club gratis verstrekt. 
Met de pas konden ze bij iedere gelegenheid hun lidmaatschap 
van FC Engelen aantonen. En dat was wel zo gemakkelijk bij 

Vooruit kijken
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Het dorp Engelen werd uitgebreid 
en er volgde een grote toename 

van het aantal jeugdleden.

Kampioenselftal 1998 Er wordt hard gewerkt aan kleedkamers door Cor Roozen en Wim Vissers (tillers), 
en Evert Geerts en Hans Brants (op het dak)

Clublied gezongen door Marcel Janssen in kantine t.g.v. behalen kampioenschap

Feest bij FC Engelen



Marco Korthals in actie tijdens zijn tweede periode bij FC Engelen. 
Wordt dit zijn duizendste doelpunt?

Zwaluw, dat toen echt hogerop wilde. Dat lukte ook daadwerke-
lijk, onder andere door zijn doelpunten. Dan herhaalt de geschie-
denis zich. Zwaluw had nog één puntje nodig om te promoveren 
naar de eerste klasse. In een beslissende wedstrijd werd Marco 
gepasseerd vanwege te weinig trainingsuren. Toen hij hoorde dat 
hij reserve zou staan vertrok hij direct naar huis. In plaats van te 
spelen in een belangrijke voetbalwedstrijd ging hij naar de dieren-
tuin. Op de terugweg van de dierentuin hoorde hij op de radio dat 
Zwaluw had verloren, vooral omdat het zijn spits had moeten 
missen...

Hij was dat seizoen al weer verschillende keren bij FC Engelen 
gesignaleerd. Het was er in 1998 nog altijd even gezellig. Een 
volle kantine met lange tafels, waar de vijf elftallen hun derde 
helft speelden en lang bleven ‘hangen’. Hij besloot daarom - op 
33-jarige leeftijd en topfit - ‘terug te keren’ naar zijn oude club. 
Tot zijn 37ste zou hij er spelen en bleef hij ogenschijnlijk gemak-
kelijk scoren.

Korthals kwam vervolgens nog een seizoen uit voor Alem, maar 
meteen daarna belde FC Engelen hem alweer: of hij de trainings-
cursus wilde volgen en de jeugd zou willen gaan trainen. Hij ging 
op deze aanbieding in en het werd aanvankelijk een succes. De 
resultaten waren goed en de spelers liepen met hem weg. Let-
terlijk…Na wat strubbelingen met het bestuur vertrok trainer 
Korthals samen met bijna de hele A-jeugd naar CHC, om daar 
een zaterdagelftal te beginnen. Hij zou er uiteindelijk anderhalf 
jaar oefenmeester zijn.

Tegenwoordig is Korthals veel te vinden bij OJC Rosmalen, waar 
hij - inmiddels op 46-jarige leeftijd - nog altijd voetbalt met een 
aantal oud-teamgenoten uit de ‘gouden tijd’. Ervaring aangevuld 
met talentvolle jeugd. Zo ziet een succesvol team er volgens 
Korthals uit. Of we hem ooit nog terugzien als trainer van FC 
Engelen? De tijd zal het leren. 

trainer. Maar met maniertjes. Zo stond Vloet erop dat ze hem tij-
dens wedstrijden en trainingen ‘meneer Vloet’ of ‘trainer’ noem-
den. De spits vond dit onzin en noemde hem altijd en overal wat 
spottend ‘meneer de trainer’. Dat had mogelijk gevolgen, want 
hoewel Vloet hem een uistekende spits vond, gaf hij aan niet 
meer met hem verder te willen. “Verschil van inzicht over het 
voetbal”, zo luidde de officiële verklaring. 

Na het avontuur in Rosmalen klopte Schijndel weer bij hem aan. 
Marco zegde toe, maar koos op laatste moment toch weer voor 
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selectie was uitgesloten. Het derde werd met hem ongeslagen 
kampioen en Marco maakte meer dan zeventig doelpunten. 

Vier seizoenen in het eerste van FC Engelen volgden. Elk jaar 
kreeg hij aanbiedingen van grotere amateurclubs, maar Korthals 
wees ze allemaal af. Hij speelde met zijn vrienden en het was 
gezellig. Aan het einde van het vierde seizoen wilde hij de club 
toch verlaten. Daarvoor was ook wel een reden. Omdat hij het 
erg druk had met zijn eigen zaak, schoot twee keer in de week 
trainen er nog wel eens bij in. In een nacompetitieduel om pro-
motie stond hij reserve, omdat hij die week maar één keer had 
getraind. Dat duel ging FC Engelen met een 3-0 achterstand de 
rust in. Nadat hij was ingevallen werd het nog 3-2, door twee 
doelpunten van zijn voet. Maar gedurende die wedstrijd daar in 
Tilburg nam hij het besluit om weg te gaan bij FC Engelen.

De nieuwe club werd Zwaluw, in Vught. Voor een nieuw trainings-
pak en een nieuw paar voetbalschoenen stapte hij op 23-jarige 
leeftijd over naar deze club, die toen uitkwam in de derde klasse 
KNVB. Door een blessure speelde hij maar zestien wedstrijden, 
waarin hij maar liefst 34 doelpunten maakte. Schijndel belde, OJC 
Rosmalen en nog wat andere grote clubs. Hij koos voor OJC. De 
aanbieding die de club uit Rosmalen hem deed kon hij niet laten 
lopen. Een kwartier voor het sluiten van de ‘transfertermijn’ voor 
amateurs werd het overschrijvingsformulier getekend. 

Vier seizoenen speelde hij in Rosmalen. In het laatste seizoen 
promoveerden ze onder leiding van Wiljan Vloet naar de eerste 
klasse. Korthals omschrijft Vloet als een fijne kerel en een goede 

Het is niet met harde cijfers aan te tonen, maar het moeten 
meer dan duizend doelpunten zijn die hij in zijn veertigjarige voet-
balcarrière heeft gemaakt. Seizoenen waarin hij meer dan dertig 
keer het net vond waren eerder regel dan uitzondering. En niet 
alleen bij FC Engelen. Marco Korthals: bekend door een indruk-
wekkend scoringsvermogen, een imposant uiterlijk en luidruchtig 
gedrag.

FC Engelen bestond twee jaar toen hij in 1973 lid werd. Het ge-
zin had net een woning betrokken in de Kerkstraat, inmiddels 
omgedoopt tot De Terp. Het was even wennen. Hij was bij de 
F-jes van OSC ’45 begonnen, toen de familie nog op De Slagen 
woonde. Het FC Engelen-complex stond in schril contrast met 
de moderne accommodatie in Orthen. Maar het was een leuke 
tijd, zo met zijn nieuwe vrienden uit Engelen. En hij viel op. Niet 
alleen omdat hij een kop groter was dan de rest, ook door zijn 
vele doelpunten. Tijdens een schooltoernooi zagen de ‘scouts’ 
van het in die tijd grote Wilhelmina hem aan het werk. Met een 
nieuw trainingspak en nieuwe voetbalschoenen op zak meldde hij 
zich op twaalfjarige leeftijd bij de Bossche club.

De C-tjes van Wilhelmina speelden in de topklasse, maar hij pas-
te zich moeiteloos aan en scoorde er lustig op los. Ook in de B 
van Wilhelmina, dat toen op het hoogste amateurniveau actief 
was. Voetballend ging het prima, maar hij lag steeds vaker in de 
clinch met zijn medespelers. “Bossche jongens met een grote 
bek”, zo omschrijft hij zijn teamgenoten uit die tijd. Dat laatste 
kan hem zelf overigens ook niet ontzegd worden. Toen hij ook 
nog onenigheid kreeg met zijn trainer, besloot hij terug te keren 
naar FC Engelen. Van de B-topklasse naar de B7… Het niveauver-
schil maakte hem niets uit. Het ging hem om het spelletje, om 
het plezier. De B van FC Engelen werd moeiteloos kampioen. In 
de A was het vervolgens lang leve de lol, hoewel hij onverminderd 
bleef scoren. Het beleid van FC Engelen bepaalde destijds dat ta-
lentvolle jeugdspelers die de overstap maakten naar de senioren, 
eerst een jaartje moesten ‘rijpen’ in het derde. Direct naar de 
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Meer dan duizend doelpunten 
in veertig jaar voetbal.



Horecaopbrengsten van toernooien en feestavonden moesten 
de kas van de stichting verder spekken. Dat lukte aardig. Eerst 
voetballen, dan feesten. Soms tussendoor nog een andere acti-
viteit, zoals modderworstelen. Zo snel mogelijk een paar biertjes 
drinken, dan worstelen. Hilariteit alom voor deelnemers en toe-
schouwers. Grote opkomst, goede sfeer en dus veel inkomsten. 

Een logische boekhouding was er niet. “En de administratie die 
er wel was klopte van geen kanten”, aldus een goed ingevoerde 
bron. Maar, uiteindelijk bleken de financiële prestaties van de 
Vrienden van FC Engelen conform budget.

Lee Towers was inmiddels geboekt bij de befaamde artiesten-
manager Jan Vis. Zoals het een beetje artiest betaamt, had ook 
Lee de nodige eisen naast zijn riante honorarium. Zo moest zijn 
kleedruimte de nodige vierkante meters tellen en natuurlijk ver-
wachtte de Rotterdamse zanger dat deze ruimte werd opge-
fleurd met mooie, geurende bloemen. Jan Vis werd gerustge-
steld. Dat werd natuurlijk geregeld, geen probleem. 

Helemaal volgens afspraak geschiedde het niet, maar problemen 
waren er ook niet. Lee vond het helemaal niet erg dat hij zich 
moest omkleden in het scheidsrechterhok en dat de bloemen 
even snel geplukt waren in het naastgelegen weiland. Niet alleen 
de honderden mensen die de festiviteiten rond het 25-jarig jubi-
leum afsloten op een fantastisch eindfeest vonden het gezellig, 
Lee zelf had het overduidelijk ook naar zijn zin. Laat in de avond 
stapte hij met een grote grijns in zijn Mercedes. Het was een 
onvergetelijk jubileum. 
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Het meeste geld werd opgehaald met een loterij. Sponsors le-
verden de prijzen voor de tien trekkingen. Deelnemers betaal-
den tien keer ƒ 12,50. Er was veel animo voor de loterij. Mensen 
droegen de club een warm hart toe, en deelname betekende ook 
gratis toegang tot het eindfeest. Er werden meer dan 400 loten 
verkocht. 

Ook voor de rommelmarkt was veel interesse onder koopman-
nen en -vrouwen. De stichting pakte het professioneel aan. Er 
werden advertenties geplaatst en er stond een draaimolen en 
een suikerspinnenkraam. Meer dan genoeg mensen waren dan 
ook bereid te betalen voor een stand. 

Alle ingrediënten voor een geslaagde markt waren aanwezig. Al-
leen het weer werkte niet echt mee. Sterker nog, het sneeuwde 
en ijzelde ongekend voor de tijd van het jaar. Engelenaren bleven 
massaal thuis, de opkomst was dramatisch. Voor FC Engelen 
had het gelukkig geen negatieve gevolgen; de standhouders had-
den vooraf betaald. 

FC Engelen vierde in 1996 haar 25-jarig jubileum. Groots. Met 
onder meer een loterij, verschillende toernooien, feestavonden 
en een rommelmarkt werd geld opgehaald voor dat ene, spet-
terende eindfeest. De organisatie was in handen van de Stich-
ting Vrienden van FC Engelen. De bestuursleden van die stichting 
stonden voor een grote uitdaging, want er was veel geld nodig. 
Onder andere voor de ‘bekende naam’ die moest optreden op het 
eindfeest. Het ging immers toch om een zilveren jubileum. 

Het werd Lee Towers, waar ƒ 8.000,- voor moest worden be-
taald, een smak geld in die tijd. Ook Frans Bauer werd nog geop-
perd, maar die was toen nog niet echt doorgebroken. Stukken 
goedkoper, dat wel. Maar niet bekend genoeg.

Er zouden vele honderden mensen komen, dus er ging ook een 
klein vermogen zitten in de benodigde faciliteiten. De feesttent, 
de muziek, de horecaspullen. En niet te vergeten de professio-
nele beveiliging die ingehuurd moest worden. Dat was verplicht 
bij een dergelijk grote opkomst.
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in het scheidsrechterhok

Geen probleem, dat gaan we regelen.

Lee Towers zorgt voor veel sfeer tijdens feestavond Volle feestzaal bij 25 jarig jubileum

Bestuursleden nemen felicitaties in ontvangst tijdens receptie: 
Peter Hopmans (vooraan), Jo Grüben, Ad Peulen, Ron Humble, Hans Brants, 

Sjef van de Oever, Jan Hoeymans, Corry Grüben, Ab Scheepens, Leon van den Hoogen



Wat deed je toen?
Eerst drie maanden helemaal niks. Daar kreeg ik slapeloze nach-
ten van. Ik kon mijn energie gewoon niet kwijt. Toen ik weer bij 
FC Engelen ging voetballen merkte ik dat ik een tijdje stilstond. 
In mijn eerste wedstrijd kreeg ik na een half uur kramp. Dat was 
behoorlijk frustrerend. Langzaamaan ging het steeds beter. En 
het was leuk om weer te spelen met de jongens die ik al kende. 
Bij mijn debuut in het eerste scoorde ik een prachtige goal. Van 
dertig meter afstand schoot ik de winnende in de kruising. Dat 
mag je gerust een droomdebuut noemen.

Was je al vroeg een van de beteren?
Nee, sterker nog: Ik kon ik er niks van. Toen ik begon was ik pas 
vijf en al mijn medespelers waren groter. Elke pass vereiste al 
mijn kracht en dus lag ik constant op de grond. De bal had ik 
zelden tot nooit in bezit. Dit laatste blijkt uit een videoband die 
destijds werd opgenomen tijdens een wedstrijd. De enige keer 
dat ik in beeld ben probeer ik een medespeler uit te leggen wat 
hij fout deed. De jaren daarna draaide alles om voetbal en ging 
het beter.

En toen werd je gevraagd door FC Den Bosch... 
Ik besloot er voor te gaan, maar het viel best tegen. Door weer 
en wind naar de training fietsen, op de bank zitten en streberige 
ouders langs de lijn die wilden dat hun zoon prof zou worden. Na 
een jaar kreeg ik best een aardig rapport. Meer dankzij menta-
liteit en discipline dan techniek en talent. Ik mocht door, maar 

Hoe was de stap van FC Engelen naar RKC?
Na een aantal proeftrainingen mocht ik bij RKC komen spelen. 
Dat vond ik geweldig. Ik moest wel flink aandringen bij mijn ou-
ders, zij moesten me tenslotte telkens ophalen en brengen. Bij 
FC Engelen was ik gewend de beste te zijn. Ik herinner me dat ik 
ooit zestien keer scoorde in een wedstrijd. Bij RKC waren al mijn 
teamgenootjes ook gescout. Dus stond ik er ook weleens naast. 
We speelden vaak in het stadion. Dat is maar een ‘fietsenstalling’, 
maar prachtig om mee te maken.

En toen…?
Toen ik naar de B-junioren ging, moest ik een andere club zoe-
ken. Het werd Haarsteeg, waar de jeugd destijds op vrij hoog 
niveau speelde. Na enige tijd kreeg ik zelfs een uitnodiging van 
FC Den Bosch om mee te spelen in een oefenwedstrijd tegen 
RKC. In diezelfde week viel er ook een uitnodiging van RKC op 
de mat, of ik mee wilde spelen tegen FC Den Bosch… Ik speelde 
twee verschillende oefenpotjes. Het werd uiteindelijk niks, maar 
het was een mooie bevestiging van mijn talent. Ik leefde serieus 
voor het voetbal. Dan stond ik op zaterdagavond met een ‘frisje’. 
Dat heb ik later gelukkig wel ingehaald hoor. Ik ben een gezel-
ligheidsvoetballer geworden, maar sla nog steeds geen wedstrijd 
of training over.

Je bent nu ook trainer geworden.
Mijn neefje van zeven voetbalt tegenwoordig bij FC Engelen. Toen 
ik hem samen met mijn zwager ophaalde en zag hoe de trainer 

een bal aannam, wilde ik het zelf proberen. Nu train ik een team 
F-jes bij FC Engelen. Het is mooi om te zien hoe leergierig en ge-
dreven ze zijn. Dat is het belangrijkste. De stap naar een profclub 
moet je niet te vroeg maken. Dan is het trainen, wedstrijden 
spelen, halen en brengen. Eerst maar lekker buiten voetballen 
met vriendjes. Dat heb ik zelf ook mijn hele jeugd gedaan.

Wilde je prof worden?
Stiekem was het altijd mijn droom om profvoetballer te worden. 
Toen ik kon kiezen tussen Willem II en FC Den Bosch was dat 
makkelijk. Niet alleen vanwege de afstand, ook omdat mijn oma 
groot fan is van FC Den Bosch. Ik had altijd puur voor de lol ge-
voetbald. Bij FC den Bosch werd de discipline ineens veel groter. 
Je werd gedwongen om meer na te denken bij het voetballen. 
Nonchalant iemand op eigen helft uitkappen, dat kon daar niet.

Welke positieve en negatieve ervaringen heb je gehad?
Uit de eerste jaren heb ik mooie herinneringen. Dat was de leuk-
ste, en ook de beste tijd. We wonnen de beker en we speelden 
in Mallorca een toernooi tegen clubs als Valencia en Ajax. Ik was 
aanvoerder en moest na afloop een dankwoord uitspreken, in het 
Spaans. En dus moest ik eerst flink oefenen. Toen ik in de groei 
kwam, kreeg ik kniepijn. Ik speelde met pijn, totdat het erger 
werd. Daarna heb ik veel verschillende artsen en fysiotherapeu-
ten gezien. En als mijn team uit bij Volendam speelde, dan was ik 
toeschouwer. Uiteindelijk besloot ik om er mee te stoppen.
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De scouts van Manchester United en Barcelona hebben de 
weg naar De Vutter nog niet weten te vinden. Dat er op de 
winderige velden van FC Engelen enkele groeibriljantjes rond-
lopen, weten zij tenslotte niet. Toch hebben in de loop der 
jaren verschillende jongens de stap gemaakt naar profclubs 
uit de regio. Het blijft echter wachten op de eerste prof die 
FC Engelen voortbrengt. Maar dat kan toch niet lang meer 
duren? Vier (ex-)talenten over hun voetballeven.
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Christoffel de Rouw (30): 
FC Engelen
RKC
Haarsteeg
RKJVV
WSC

Tom Wijkmans (16): 
FC Engelen
FC Den Bosch
FC Engelen

Willem Roest (25): 
FC Engelen
FC Den Bosch
FC Engelen
CHC
DBSV Red Socks 
SV Kampong



Het nationaal team van Thieu van Son (nummer 3) voor een belangrijke interland

Vanwege zijn sportieve prestaties werd de voetballer in 2000 
onderscheiden met de prestigieuze titel Engelenaar van het Jaar. 
In 2009 zette Thieu een punt achter zijn interlandcarrière, om-
dat zijn lichaam de vele trainingen in Zeist niet meer zag zitten. 
Hij is nog wel de stuwende kracht in het G-team van Haarsteeg.

KNVB-trainingen in de bossen van Zeist, trainingskampen op 
verschillende continenten, Europese Kampioenschappen, We-
reldkampioenschappen en Paralympische Zomerspelen in Sy-
dney (2000), Athene (2004) en Peking (2008). Thieu van Son 
(1980) is de meest succesvolle voetballer die FC Engelen tot op 
heden heeft voortgebracht. Zestien jaar droeg hij het shirt van 
Oranje. 

Als opkomende verdediger met een vernietigend schot scoorde 
Thieu 32 keer in de 115 interlands die hij achter zijn naam heeft. 
De vele assists van zijn voet zijn nooit bijgehouden. Over zijn be-
langrijkste doelpunt hoeft hij niet lang na te denken. “Die maakte 
ik op de Europese Kampioenschappen in Kiev. Hierdoor plaatsten 
we ons voor de Paralympics in Athene, ten koste van Portugal.” 

Een vernietigende pegel

Thieu van Son is de meest 
succesvolle voetballer die FC Engelen 

heeft voortgebracht.
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toch aardig koppen. Mijn trainer van vorig jaar, Jean-Paul van 
Gastel, zei me weleens dat ie niet weet waar hij me moet op-
stellen, centraal of back. Onder Damiën Hertog, mijn nieuwe 
trainer, richt ik me nu op de rechtsback positie.

Hoe is het mentale aspect?
Veel reizen hoort erbij. En vergeleken met de Brabantse menta-
liteit hebben ze hier meer bluf, een grotere bek. Zo ben ik niet. In 
het veld is mijn leerpunt om harder te zijn. Ik ben vaak iets te lief. 
Dit seizoen kreeg ik te maken met tegenslagen, een spierscheu-
ring en daarna een enkelblessure, waardoor ik er een tijd uit was. 
Ik merk nu hoe zwaar het is om terug te komen na een blessure. 
Maar ik weet waar ik het voor doe. Ik mocht al eens meetrainen 
onder Ronald Koeman en een echt kippenvelmoment was mijn 
debuut voor Oranje onder de vijftien.

ik wist genoeg. Prof zou ik toch niet worden. Ik besloot terug 
te keren naar FC Engelen. Bij mijn vrienden was het veel minder 
serieus en veel gezelliger.

Ooit spijt gehad van die beslissing?
Zeker niet! Ik kwam terug in de C-junioren onder leiding van Ge-
rard van der Westerlaken (bij velen bekend van de 4-4-3 opstel-
ling). Maar de mooiste periode was in de A bij Marco Korthals 
en “Stolly” (André Stolzenbach). Marco deed op de training mee 
totdat hij won, en Stolly stond altijd voor ons klaar. Hoewel we 
bovenin meedraaiden, behaalden we de grootste successen bui-
ten het veld. Dat was zo’n leuke voetbaltijd. Mijn tijd bij FC Den 
Bosch haalt het niet bij het plezier dat ik had bij FC Engelen.

Hoe ben je bij Feyenoord terecht gekomen?
Elf jaar geleden begon ik bij FC Engelen. Na een toernooi in Haar-
steeg werd ik gescout door RKC en Willem II. Ik koos voor de 
Talentenschool van Willem II. Daar heb ik vijf seizoenen gespeeld. 
Bij Willem II werd ik gescout door Feyenoord en ik ging in de 
winterstop naar Rotterdam. Ik ging van de C- naar de B-junioren 
en voelde dat ik uitgeleerd was in Tilburg. Dus was het wennen, 
want waar ik gewend was soms op 80% te trainen, was in Rot-
terdam elke training een wedstrijd.

Wat voor type speler ben je?
Ik kan centraal in de verdediging uit de voeten. Ik ben niet erg 
lang voor een verdediger, maar door mijn sprongkracht kan ik 
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Feyenoord
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zelfsprekend direct ingeruild voor colberts met stropdassen. De 
vrachtwagens van de sponsor, gebruikt voor de uitwedstrijden 
(en soms als kleedkamer), werd ingeruild voor een heuse limo. 
En op de terugweg werd Annie gebeld met de autotelefoon; of ze 
alvast vijftien frikadellen in het vet kon hangen.
 
Door blessures, ouderdom en ander leed is er nog maar één spe-
ler van het oorspronkelijke team voetballend actief bij de club. 
“Hé, dat is een vette jas. Hoe kom je daaraan”, zo wordt ge-
vraagd. Het antwoord: “Tja jongen, die is al bijna 25 jaar oud.”

De eerste keer dat de krant werd gehaald was echter niet van-
wege het voetbal, maar vanwege het debuut op het befaamde 
Engelense Terperfestival. Het optreden werd niet door iedereen 
gewaardeerd. Zo vond een journalist van het Brabants Dagblad 
het optreden alles behalve carnavalesk. Tsja…

Halverwege de jaren negentig organiseerde het elftal grote toer-
nooien, met diner, een stand-up comedian en een feestavond 
met modderbad. Kantinebeheerder Ab Scheepens was zo onder 
de indruk van de omzet, dat hij de volgende ochtend voor het 
eerst spontaan een biertje weggaf. 

Na ruim tien jaar was het dan eindelijk zover. Het eerste en enige 
kampioenschap werd behaald. De baseball jacks werden van-
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jacks stond groot Engelen United. Uiteraard waren er bontmut-
sen voor de koude winter en later had het team ook als eerste op 
de Nederlandse amateurvelden shirts met de namen op de rug. 
Niet de echte natuurlijk, maar namen als Tita Tovenaar, Contona, 
Butskets (keeper), Pannenkoek of Hesseling, Lalas, Ron Jeremy 
en P. Lee.

In 1988 meldde zich voor de A-jeugd een ‘zooitje ongeregeld’ 
aan. Een groep middelbare schoolvrienden stond aan de voor-
avond om te gaan studeren en was bang elkaar uit het oog te 
verliezen. Dus besloten zij bij FC Engelen te gaan voetballen. Het 
niveau liep enorm uiteen; veel jongens hadden nog nooit gevoet-
bald, anderen kwamen recht van het rugbyveld, weer anderen 
speelden op landelijk niveau. Daarnaast had het team een keeper 
met de motorische onmogelijkheid om naar links te duiken.

De meeste wedstrijden gingen in dat eerste seizoen dan ook 
verloren, waarbij meer dan tien tegendoelpunten eerder regel 
dan uitzondering waren. Maar, het team had wel de mooiste 
tenues. ‘looks are everything’, moet sponsor Bram Groos heb-
ben gedacht. Zo waren er tassen en paars/witte baseball jacks 
waarin de spelersnamen waren geborduurd. Op de rug van de 
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Meer dan tien tegendoelpunten was 
eerder regel dan uitzondering. Maar we 

hadden wel de mooiste tenues.

Het eerste jaar van Engelen United

Staande van links naar rechts
Peter Leijtens

Marco Westelaken
Ramon Strik

Arthur van de Heuvel
Erwin Pannekoek

Bram Groos
Marcel van delft

Marcel Lensen
Lucien Schure

Gerard Westelaken

Gehurkt van links naar rechts
Lando van Zon
Mark Leijtens

Marcel van Gendt
Rob Pigmans

Mark Bouwens
de Vries

Henk Westelaken

Engelen United hebben zich met de aanschaf 
van bondmutsen zich goed voorbereid voor 
de winter. Looks are everything?

Staande van links naar rechts 
Bram Groos 
Michael Hanff 
Marco Bouwens 
Robert van de Boogaart 
Harold van Woensel 
Erwin Pannekoek 
Marcel van Delft 
Roy  
Ramon Strik 
Marcel van Gendt

Gehurkt van links naar rechts 
Robert Overhollenzer 
Rob Peperkorm 
Mark Leijtens 
Leon van de Hoogen 
Sjoerd Kooymans 
Erik van de Lee 
Boris van de Griend 
Marcel Lensen 



zeskampshirtjes precies op maat...

De harde kern van de zeskamporganisatie. 
Van Links naar rechts: Pierre de Visser, Sander Paijmans, André Stolzenbach, 

Mari van Dijk en Cor Roozen. Liggend: Wil Vissers Afwezig: Mona van Esch

besproken. Het plezier van de kinderen, daar was het allemaal 
om te doen.” De zeskamp van FC Engelen stond voor eenheid. 
Jarenlang hebben veel leden en vrijwilligers van FC Engelen deel 
uitgemaakt van de organisatie. Samen met de sponsors waren 
zij het geheim achter het succes. Ze maakten van de zeskampen 
het visitekaartje van FC Engelen. 

De harde kern van de organisatie nam ’s maandags altijd vrij op 
het werk, om alles op te ruimen en schoon te maken. Dat moest 
ook wel, want het was ten slotte het laatste evenement van 
het seizoen. 

Na zo’n twaalf succesvolle zeskampjaren en honderden uren vrij-
willigerswerk, deden de vaste organisatoren een stapje terug. 
Voldoende vrijwilligers die er net zo veel tijd in wilden steken als 
‘de oude garde’ waren niet te vinden. Maar wie weet wordt er in 
de toekomst weer nieuw leven in de zeskampen geblazen. Het 
nieuwe complex is er in ieder geval uitermate geschikt voor. 

biertjes gedronken bij de barbecue en waren moe. Ook omdat 
ze zondagochtend om 6.00 uur zouden beginnen met de laatste 
voorbereidingen, lagen ze er op tijd in. Ze merkten niets van het 
selectiefeest, totdat de spelers niet de waterbanen in het vizier 
kregen, maar de caravan. De brave vrijwilligers werden dan ook 
ruw wakker geschud, maar - en dat was het belangrijkste - met 
de waterbanen gebeurde niets.

Na een paar jaar diende de zeskamp van FC Engelen als voor-
beeld voor veel andere zeskampen uit de regio. Er was geen re-
den meer om naar andere zeskampen kijken. Het omgekeerde 
gebeurde. Andere clubs kwamen bij FC Engelen kijken. Niet in de 
laatste plaats door de nieuwe, originele spellen die steeds weer 
werden bedacht. Relatief eenvoudige spellen, zoals gebak gooien 
op je leider. Simpel, maar hilarisch en geweldig voor de jeugdige 
voetballers. 

Meer werk vergde het spel dat werd nagebootst van het tele-
visieprogramma van Harry Vermeegen, waarbij profvoetballers 
een bal door hun oude slaapkamerraam moesten schieten. Hier-
voor bouwde de zeskamporganisatie een heuse voorgevel. 

De zeskampen eindigden steevast met een medaille en een 
snoepzak voor alle deelnemers. En met een biertje voor de vrij-
willigers, natuurlijk. Na afloop was het voor de zeskampcommis-
sie tijd voor een evaluatie met kantinebaas ‘Appie’. “Dan kwam 
het FC Engelen-gevoel boven”, zou één van de vaste organisato-
ren er later over zeggen. “Met een lach en een traan werd de dag 
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bedacht en gemaakt. Later huurde de organisatie ook profes-
sionele spellen en luchtkussens. De deelnemers - onderverdeeld 
in verschillende leeftijdscategorieën - waren te herkennen aan 
speciaal bedrukte zeskampshirtjes met daarop een groepsnum-
mer of -letter. In het spellenprogramma werd ook een drink- en 
eetpauze ingelast, waarbij de kinderen in de kantine het tradi-
tionele frietje met knakworst kregen voorgeschoteld. Dat deed 
het altijd goed.

Het competitie-element was ook niet onbelangrijk. Dat laat-
ste was in het begin een hele uitdaging voor de organisatie. Het 
bijhouden van de standenlijsten was met al die kinderen en de 
verschillende spellen een hels karwei. Later werd dat dankzij de 
computer een stuk eenvoudiger.

Veiligheid stond voorop, de organisatie nam geen enkel risico. 
Tijdens de zeskampen was standaard een EHBO-ruimte inge-
richt in één van de kleedkamers. De aanwezige EHBO’ers waren 
vooral in de weer met kleine schaafwondjes, die met jodium en 
een pleister verzorgd werden.

In al die jaren deed zich maar één noemenswaardig incident voor. 
Door een storm moest de net opgebouwde zeskamp weer wor-
den afgebroken. Toen de scheerlijnen van een luchtkussen waren 
losgehaald, werd de compressor omhoog geslingerd door de wind 
die onder het luchtkussen was geslagen. Het apparaat schampte 
in zijn val het hoofd van een vrijwilliger, die er een flinke snee in 
zijn gezicht aan overhield. In al die jaren moesten twee zeskam-
pen door bliksem en slecht weer worden afgezegd. 

Soms was er ook beveiliging nodig. Bijvoorbeeld toen de selectie 
een feestavond had op de zaterdag voor de zeskamp. De water-
banen waren al opgezet en gevuld met water, want daar was op 
zondagochtend te weinig tijd voor. Ter voorkoming van eventuele 
baldadige streken van de selectiespelers, brachten enkele leden 
van de organisatie de nacht door in een caravan op het terrein 
van FC Engelen. Ze hadden de hele dag opgebouwd, een paar 

Op initiatief van Cees van Wegen en Wil Vissers en met hulp van 
het jeugdbestuur, organiseerde FC Engelen begin jaren negen-
tig een zeskamp. Het moest een fantastische afsluiting van het 
seizoen worden, speciaal voor de jeugd. Missie geslaagd, vervolg 
gegarandeerd. Wat begon met 60 kinderen en 40 volwassen vrij-
willigers, groeide uit tot een befaamde zeskamp met 120 kinde-
ren, 80 vrijwilligers en veel sponsors.

Vanaf dag één stond de FC Engelen-zeskamp als een huis. Niet 
alleen dankzij de vele vrijwilligers en sponsors, ook door de pro-
fessionele aanpak. Het ‘event’ vond altijd plaats op de laatste 
zondag van mei of op de eerste zondag van juni en werd voor-
afgegaan door een lange voorbereiding. De organisatie begon al 
in oktober met het benaderen van sponsors en het verzinnen 
van spellen. Voor dat laatste werden ter inspiratie ook andere 
zeskampen uit de regio aangedaan. 

De kinderen vonden het altijd geweldig. Vooral door de leuke en 
originele spellen. In de beginjaren werden deze nog allemaal zelf 
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en caravan schudden

Een medaille en een snoepzak 
voor alle deelnemers, en een biertje 

voor de vrijwilligers.



In het afgelopen decennium zijn er steeds meer uitstapjes naar 
het buitenland geweest. De uitstapjes waren vaak een welkome 
afsluiting van weer een mooi voetbalseizoen. De eerste buiten-
landse trip van een jeugdteam van Engelen was er eentje om 
nooit te vergeten. Op initiatief van de toenmalige begeleiding en 
sponsors was besloten om de plaatselijke FC ook naamsbekend-
heid te geven in het buitenland. Het reisdoel was Parijs. André 
Stolzenbach (Stolly) en Michiel van de Berge vormden de kern 
van het begeleidingsteam, dat werd aangevuld met verschillende 
leiders en trainers. De trainer ten tijde van het eerste uitstapje 
was Marco Korthals, ook wel bekend als ‘de lange’ of gewoon 
‘Co’. Het team werd daarom ook wel Stolly en Co. genoemd.

“Je voudrais un milkshake fromage.” Met deze zin heeft Erwin 
Bax veel indruk gemaakt bij de plaatselijke snackbar. Degenen die 
voortaan een milkshake aardbeien in Frankrijk wil bestellen raad 
ik aan toch te gaan voor de milkshake Fraise. Naast deze eerste 
kennismaking met de Franse taal, ontstond er tijdens het uit-
stapje nog een aantal uitdrukkingen die een duidelijke aanvulling 
vormden op het van school Frans. Zo kwam Klaas van de Wouw 
met de legendarische uitdrukking “j’ai un peut-être gezichtje”, 
hetgeen volgens hem nog steeds betekent dat iemand er wat 
beteuterd uit ziet.

Naast de hilarische aanvullingen op de Franse taal werd er na-
tuurlijk ook gevoetbald. Eén wedstrijd is iedereen bijgebleven: de 

Behalve aan de kermis heeft het team ook nog een avond door-
gebracht in de Red Coyote. Volgens Johan hebben de mannen uit 
zijn team deze avond voor het eerst echt kennis gemaakt met 
het uitgaansleven. Na enige onderhandeling met de portier, de 
jongens waren eigenlijk nog iets te jong, werden ze toegelaten in 
de bar. In de Red Coyote werd door sommige spelers hun allereer-
ste biertje gedronken, en bovendien werd er kennis gemaakt met 
de Duitse meiden. Volgens Johan hadden de jongens het daar zo 
goed naar hun zin dat ze niet uit de kroeg weg te krijgen waren.

In het daarop volgende jaar was er een grote delegatie van FC 
Engelen-teams richting België vertrokken. Er was een boerderij 

gehuurd waar alle teams samen konden overnachten. De eer-
ste avond kwam de begeleiding van de jongere teams er achter 
dat dit gezamenlijke onderkomen misschien toch niet zo’n goed 
idee was geweest. Johan was als enige begeleider nog op, toen 
de jongere teams wakker werden gehouden door de spelers van 
zijn eigen team. Door de drukte die daarbij ontstond was Jo-
han gedwongen ook de rest van de begeleiding wakker te maken, 
waarna rust en orde langzamerhand terugkeerden.

Ondanks het gebrek aan nachtrust maakten de jeugdteams er de 
daarop volgende dagen een geslaagd toernooi van. 
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wedstrijd tegen de keeper met motorhandschoenen. Dit duel 
is memorabel door twee gebeurtenissen. Ten eerste kwam het 
team erachter dat een van de spelers vloeiend Frans sprak. Wil-
lem Roest begon namelijk na een foute beslissing van de scheids-
rechter een hele discussie met de leidsman. De rest stond erbij 
als een stel gezonde Engelense jongens, met een mond vol tan-
den. De tweede gebeurtenis die Stolly en Co. altijd is bijgebleven, 
is de gemiste strafschop van taalvirtuoos Erwin Bax. De keeper 
met motorhandschoenen kon er namelijk helemaal niets van en 
toch lukte het Erwin niet om hem te passeren. Hij speelde het 
klaar om de bal tegen de keeper aan te schieten. 

Het tweede internationale toernooi van Stolly en Co. in het bui-
tenland vond plaats in Köln. Alle spelers hadden inmiddels een 
jaar meer internationale ervaring. De prestaties waren daarom 
ook een stuk beter dan in Parijs. Naast de prestaties werd de 
Engelense sportiviteit ook ten toon gespreid. De prijs die door 
velen niet als prijs werd gezien, werd namelijk toch gewonnen: 
de sportiviteitprijs. Het jaar daarop herhaalde een team van Jo-
han van Esch die prestatie door net als team Stolly en Co. de 
halve finales te halen en aan de haal te gaan met de prijs voor 
het sportiefste team. Johan werd daarbij geassisteerd door zijn 
vaste secondanten Paul Buitenhek en Joop Franken.

Naast de sportieve prestaties en de sportiviteit is er nog een 
aantal parallellen tussen beide teams. Zo hebben beide een zeer 
goede en hechte band met de begeleidingsstaf. Dit viel erg op 
tijdens een interview met Johan van Esch. Daarin gaf hij aan dat 
zijn team tijdens de trip naar Köln ook een bezoek had gebracht 
aan de plaatselijke kermis. 

De benadering van beide begeleidingsteams was eigenlijk iden-
tiek. Ze gaven de jongens een paar uur de tijd om rond te lopen 
op de kermis, waarna werd afgesproken op een bepaald punt. 
Het onderlinge vertrouwen van de begeleidingsteams en spelers 
werd niet beschaamd. 
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Na enige onderhandeling met de portier, 
maakten de jongens in de Red Coyote 

kennis met het uitgaansleven, hun 
allereerste biertje en de Duitse meiden.

Per bus naar Parijs in 2001



Bert van Baardwijk: Bert knoopt de eindjes aan elkaar
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plex. Al is het maar omdat ze nu een eigen ruimte hebben waar 
hun gereedschap veilig kan worden opgeborgen. Het is allemaal 
wat minder behelpen, maar - nieuw complex of niet - klusjes blij-
ven er genoeg. Van lijnen trekken tot reclameborden ophangen, 
van ramenlappen tot lampen vervangen en van doucheputjes 
schoonmaken tot de gemeente wijzen op haar taken en verant-
woordelijkheden. 

Bij sommige projecten kon het klusteam wel wat meer rechter-
handen gebruiken. Zoals bij de bouw van de nieuwe kleedkamers 
in de zomerstop van 1993. Professionals als Wil Vissers en Cor 
Roozen sloten zich toen aan bij het klusteam. Timmermannen, 
loodgieters, stratenmakers en andere vakmannen werkten in 
de avonduren en weekenden aan het door zijn bijzondere daken 
architectonisch hoogstaande gebouw. De professionals werden 
daarbij ijverig bijgestaan door clubmensen die op vrijwillige basis 
werkten, waardoor het complex wat groter kon worden dan de 
middelen van de gemeente toelieten. 

De gemeente sponsorde voldoende voor een gebouw met vier 
kleedlokalen en een plat dak. Maar bij een bijzondere club hoort 
een bijzonder complex, moet architect Jan de Laat hebben ge-
dacht. Bijzonder en mooi was het zeker, maar voor het klusteam 
waren de daken van het gebouw een crime. “Daar ging veruit 
de meeste tijd inzitten”, zo stelden de professionals binnen het 
klusteam eensgezind. Enige vertraging ging ook zitten in de vloer, 
die op een bloedhete dag veel te rauw werd gestort. “Daar heb-
ben we ons de hele bouw aan geërgerd.”

Zo’n bouwproject zorgde voor een hoop binding binnen de club. 
De echte vakmannen zaten nooit verlegen om hulp. Het bestuur, 
het jeugdbestuur, de selectie; iedereen bouwde en opperde mee. 
Opnieuw werd aangetoond hoe rijk FC Engelen was op het ge-
bied van vrijwilligers en mensen met een groot hart voor de club. 
En dat toont het huidige klusteam nog steeds elke dinsdag aan. 

De eerste 25 jaar kreeg de terreinknecht van FC Engelen aan het 
eind van elk seizoen drie of vier zaterdagen hulp van een paar 
vrijwilligers bij het ‘aan kant brengen’ van het complex. De ran-
den werden weer netjes geschoffeld, woekerstruiken gesnoeid 
en de accommodatie kreeg een grote schoonmaak. Elk jaar op-
nieuw was er het besef dat het eigenlijk te weinig was, die paar 
zaterdagen. De natuur ging immers het hele jaar door haar gang 
en klusjes waren er ook gedurende alle jaargetijden. Er moest 
continuïteit in het onderhoud komen. Daarom werd midden ja-
ren negentig een officieel klusteam opgericht. 

Grote namen verzamelden zich vanaf dat moment elke dins-
dagochtend op de club om met indrukwekkend gereedschap, 
dat verkregen was via een groots opgezette inzamelactie, het 
complex te onderhouden. Mannen als Gerrit van de Venne, Piet 
van Boekel, Harry Vermeer, Evert Kraaykamp, Frans Rooijakkers, 
André Stolzenbach, Bart van Baartwijk, Jo Gruben, Jan Eckstijn, 
Rob Eckhardt, Pierre de Visser, Willy Visschers, Henk Sommers 
en Jan ‘de mollenvanger’ van der Meijden, om er maar eens paar 
te noemen. Of een vrouw als Annie Kraaykamp. 

Mensen die al jarenlang lid waren van FC Engelen, de club een 
warm hart toe droegen en door VUT of pensioen wat meer tijd 
hadden. Vrijwilligers die na een kop koffie onderling het werk ver-
deelden en de lijst met klusjes met of zonder morren afwerkten. 

Tot op de dag van vandaag is het Engelense klusteam vrijwel 
iedere dinsdag paraat. De mannen zijn blij met het nieuwe com-
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Een crime voor het klusteam

Er moest continuïteit in het 
onderhoud komen. Daarom werd een 

officieel klusteam opgericht.

Pierre, Frans en Evert maken sponsors en club blij met nieuwe reclamebordenRobert zet de lijnen uit; André en Pierre hebben werkoverleg

Jan en Jo, wat een teamwork
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In 2009 mocht het eerste team, na het behalen van de titel, weer eens op de traditionele platte kar door het dorp

voor FC Engelen. Op het hoofdveld werd wedstrijdverlichting ge-
plaatst, met dank aan de inbreng van Cor Roozen, en op 27 juni 
werd het 500e lid (Stef Geerts) ingeschreven bij de KNVB.

Met name is 2006 een bijzonder jaar geworden, omdat toen na 
de zomer een strategische verkenning gestart is om te komen 
tot een Sport- en Jeugdcluster. Na veel overleg, geduld, doorzet-
tings- en improvisatievermogen heeft dit geleid tot de opening 
van het Engelerhart op 14 januari 2012. Deze unieke, multifunc-
tionele accommodatie, waarvan FC Engelen gebruik maakt, dient 
als voorbeeld voor veel gemeenten in het land.

Ook op voetbalgebied is in de periode 2001 tot en met 2011 
veel gebeurd. De vreugde van kampioenschappen en het verdriet 
van degradaties volgden elkaar in hoog tempo op. Het eerste 
elftal promoveerde twee keer als periodekampioen (in 2003 en 
in 2011) en werd in 2009 kampioen. Daar staan twee degrada-
ties tegenover, in 2008 en 2010. Bekersuccessen waren er ook. 
Het D1 elftal wist zowel in 2008 als in 2010 de KNVB-beker te 
winnen en het eerste elftal kwam in 2006 tot de kwartfinale (na 
winst tegen BMC, Theole, Gemert/AEK). Helaas was Roda Boys 
uit de Bommelerwaard een maatje te groot.

In de eerste tien jaren van 2000 heeft FC Engelen op diverse 
terreinen een herstart gemaakt, waardoor de basis is gelegd 
voor een mooie toekomst. De accommodatie voldoet in alle op-
zichten aan de eisen van deze tijd en de organisatiestructuur 
staat als een huis, waardoor leden en vrijwilligers zich met ple-
zier bezig kunnen houden met voetbal.

was bij de overgebleven bestuursleden en diverse commissiele-
den, ging het driemanschap met instemming van de aanwezigen 
op de algemene ledenvergadering van 29 november als interim-
bestuur aan de slag. Voorzitter Paul van der Kraan, secretaris 
Anton van Eekeren en penningmeester Ron Humblé, hadden 
zichzelf tot doel gesteld om binnen een half jaar een nieuw en 
voltallig bestuur te formeren en de belangrijkste commissies te 
bemensen. Daarnaast is gezocht naar middelen om de kantine 
uit te breiden. De certificaatregeling die daartoe in het leven ge-
roepen werd, bracht helaas te weinig geld bijeen om het gestelde 
doel te realiseren. 

Op 5 april 2005 werd een nieuw logo gepresenteerd, ontwor-
pen door John Sluyter van het bedrijf Crossmarks. Achteraf kan 
men vaststellen dat 2006 een zeer belangrijk jaar is geworden 
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De club is in dit decennium niet verschoond gebleven van tegen-
slag. In de nacht van 16 op 17 januari 2004 werd de kantine door 
inbrekers bezocht en in brand gestoken. Gedwongen door de 
slechte staat van de, met beperkte middelen opgeknapte, kan-
tine én het gebrek aan ruimte door de grote aanwas van leden, 
zijn de mogelijkheden onderzocht om de bestaande kleedkamers 
en de kantine met elkaar te verbinden. De ontwikkelde plannen 
konden echter niet verwezenlijkt worden vanwege gebrek aan 
geld.

Op bestuurlijk vlak gebeurde ook het een en ander. Zo traden 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 november 2003 
diverse bestuursleden af. Dit was aanleiding voor een aantal le-
den om een driemanschap te benaderen met het verzoek om 
een interim-bestuur te vormen. Nadat het draagvlak onderzocht 

De stormachtige groei van het ledenaantal eind jaren negentig 
vroeg om een aanpassing van de organisatiestructuur van de 
vereniging. Tegen deze achtergrond werd, na een uitgebreid on-
derzoek, in 2001 de zogeheten Operatie POEMA (Prognose, Or-
ganisatie, Educatie, Middelen en Accommodatie) gestart. Enkele 
jaren later, in november 2005 en in juni 2006, zijn de opgedane 
ervaringen met de eerste editie POEMA verwerkt in een nieuwe 
versie. 

Het onderzoek naar een eigen website, opgestart in april 2003 
door Piet en Sjef Hoeks, leidde tot de site www.fcengelen.nl. 
Gevolg hiervan was dat op 2 mei 2005 voor de laatste keer de 
papieren versie van Het Vutternieuws verscheen, het clubblad 
dat vanaf oprichting van FC Engelen wekelijks huis aan huis in 
Engelen bezorgd was.

Door het vuur
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Vreugde en verdriet volgden 
elkaar in hoog tempo op.

Voorzitter Albert van de Wetering hijst Stef Geerts, het 500ste lid van de club, 
in een speciaal daarvoor geprepareerd clubtenue 



verenigingskader en ouders, met een accommodatie en middelen 
die daarvoor toereikend zijn.” 

“Visie: De groei van Engelen zal een verdere aanwas van leden 
tot gevolg hebben, waardoor het aantal leden van de vereniging 
sterk zal groeien. Op korte termijn zeker t.a.v. de jeugd en op 
lange termijn bij de senioren.”

De omschrijvingen zijn tot op de dag van vandaag actueel, waar-
mee in ieder geval op dat punt de hele operatie POEMA zijn nut 
voor de vereniging heeft bewezen.

plan, waarin missie en visie van FC Engelen voor de komende 
jaren beschreven staan, zorgt ervoor dat de vele vrijwilligers hun 
taak kennen en deze met plezier kunnen uitvoeren.” 

Wat waren dan die missie en visie? We citeren uit het rapport: 

“Missie: FC Engelen is een amateur voetbalclub met als primair 
verzorgingsgebied Engelen e.o., die middels een goede bege-
leiding, inzet, spelplezier en sportief gedrag al haar teams een 
maximaal haalbare prestatie wil laten bereiken, welke dient sa-
men te gaan met een goede sfeer en harmonie tussen de leden, 
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We citeren toenmalig voorzitter Wim van Wel uit het POEMA-
rapport: “In april 2001 zijn hoofd- en jeugdbestuur bij elkaar gaan 
zitten en hebben een stappenplan opgesteld. Vervolgens kregen 
Paul Buitenhek (namens jeugdbestuur), Leon van de Hoogen (lid 
van het hoofdbestuur), Frank van Eekeren (als adviseur namens 
leden) en NKS de opdracht om de club door te lichten en te ko-
men tot een structuurplan, passend bij de behoeften en wensen 
van de club.” 

Enquêtes onder de leden lieten het volgende resultaat zien: “In 
grote lijnen gesteld, blijkt uit de analyse dat vele leden FC Enge-
len een fijne club vinden, vrijwilligers tevreden zijn met hun taken 
en iedereen erg veel waarde hecht aan de goede sfeer en de 
prettige onderlinge contacten. Maar gelukkig ziet iedereen ook 
de noodzaak in om de structuur te veranderen. Men acht het ge-
wenst om goed met elkaar te communiceren, heldere gedrags-
regels af te spreken en een goede en evenwichtige taakverdeling 
voor de vrijwilligers te krijgen.” Het bestuur vertaalde de wensen 
van de leden in operatie POEMA en kreeg tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in 2001 goedkeuring voor de uitvoering van de 
in het rapport gedane voorstellen van de aanwezige leden.

Het interim-bestuur, dat in 2004 aantrad, heeft het POEMA-
rapport onder het vergrootglas gelegd en kwam met het voorstel 
om enkele aanpassingen te doen. Tijdens ‘een dagje op de hei’ bij 
de Lachende Vis in Empel, waarbij leden van overgangsbestuur 
en leden van het beoogde nieuwe bestuur aanwezig waren, werd 
de tweede versie geboren: POEMA 2005. Interim-voorzitter Paul 
van de Kraan schreef in de inleiding van het nieuwe rapport: “Dit 

Toen het bestuur in 2001 POEMA introduceerde, dacht en hoop-
te een aantal leden wellicht dat het ging om een snelle, sluwe en 
veel scorende spits. Tot teleurstelling van deze mensen betrof 
het echter een operatie, die FC Engelen organisatorisch in staat 
moest stellen in te spelen op de veranderingen waarmee de club 
te maken kreeg. Paul Buitenhek, initiatiefnemer van POEMA, 
constateerde samen met enkele andere mensen dat er wegens 
te verwachten groei van (jeugd)leden met bijbehorende eisen 
aan de accommodatie, een nieuwe, modernere bestuursvorm 
moest komen. En hoewel een nieuwe spits op de korte termijn 
wellicht succes had gebracht, treft het veel omvattende POE-
MA-plan nog altijd doel. Dit wil niet zeggen dat het plan meteen 
onomstreden was!

POEMA staat voor Prognose, Organisatie, Educatie, Middelen en 
Accommodatie. 
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De Poema

Geen snelle, scorende spits, 
maar een doelgericht plan.

Trouwe bezoekers van Algemene Ledenvergadering (foto 2005) 
Van links naar rechts: Harrie Vermeer, Harrie Hermans en Gerrit van de Venne

Interim-bestuur draagt stokje over aan het nieuw gevormde bestuur: Van links naar rechts: Ron Humble (interm), Ron Huys (penningmeester), Albert van de Wetering (voorzitter), 
Paul van der Kraan (interim), Paul Buitenhek, Steven Hommerson (secretaris), Anton van Eekeren (interim ), Hans Schoolderman ( voorzitter jeugdbestuur).



de eigen jeugdopleiding dan in derde of tweede klas met mensen 
die na één of twee jaren weer verdwijnen. Dat er bij de jeugd op 
dit moment veel jongens uit de Kruiskamp spelen, is geen enkel 
probleem - als er maar sprake is van clubliefde. Als voorbeelden 
gelden Pierre de Visser en Piet Hoeks. Zij kwamen in de tachtiger 
jaren vanuit de Kruiskamp met hun kinderen naar FC Engelen en 
zijn zo sterk aan FC Engelen verbonden geraakt, dat ze op dit 
moment nog steeds actief zijn als vrijwilliger. 

De supporters blijven niet hangen in mooie herinneringen, maar 
kijken ook optimistisch naar de toekomst. Eensluidend is de op-
vatting: met deze mooie accommodatie en een groeiend aantal 
leden kan er in de toekomst op een hoger niveau gespeeld gaan 
worden een zullen meer supporters de weg vinden naar wed-
strijden van FC Engelen. En daar zullen Piet, Evert, Tiny, Frans, 
Walter en de andere supporters van het eerste uur zeker bij zijn.

de plaatselijke kroeg kwamen we dan de familie van Jos Rooyak-
kers en veel bekende inwoners van Alem tegen. Het was altijd zó 
gezellig dat we ons moesten haasten om op tijd bij de wedstrijd 
aanwezig te zijn.”

Ook aan de busreizen naar de uitwedstrijden wordt met plezier 
teruggedacht. Een rijksdaalder lappen en op de terugreis in de 
bus een biertje of fris drinken. De vaste chauffeur van Kiviet-
reizen uit Vlijmen, Jo van den Hoven, voelde de sfeer altijd per-
fect aan. Hij en zijn vrouw werden fanatieke supporters. Naast 
hoogtepunten hebben de supporters uiteraard ook dieptepunten 
meegemaakt. Opvallend is dat de degradaties van het eerste 
elftal daar niet toe gerekend worden, maar wel een wedstrijd 
waarbij de supporters zich door de spelers niet serieus genomen 
voelden. Tiny en Frans: “Één keer zijn we door de spelers in de 
steek gelaten. Het was tijdens de wedstrijd bij Beesd, een paar 
jaar geleden. Er werd door de spelers gewoon een wanprestatie 
geleverd. Het was hondenweer en we kwamen binnen de kortste 
keren met 8-2 achter omdat sommige spelers op zondag om 
twaalf uur thuisgekomen waren van een feest en om half drie 
moesten voetballen. Toen zijn we van ellende in de rust naar huis 
gegaan.”

Tijdens het gesprek met de supporters komen plotseling enkele 
goed bewaarde geheimen boven tafel. Walter: “Toen Leootje van 
Bijnen naar Tilburg verhuisde en een tijdje werkloos was, hebben 
wij als supporters ervoor gezorgd dat hij een kilometervergoe-
ding kreeg en daardoor bij FC Engelen kon blijven spelen. Wij kon-
den Leo als keeper echt niet missen.” Maar de supporters steun-
den niet alleen de eigen spelers. Frans: “Voor een scheidsrechter, 
die uit Roosendaal kwam, zijn we keer in de kantine met de pet 
rondgegaan omdat hij zo goed gefloten had. Het opgehaalde geld 
bleef in veelvoud in de kantine achter.”

De supporters zien graag ‘echte’ FC Engelen-spelers. De alge-
mene mening is: liever in de vijfde klas spelen met jongens uit 
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moest ik weggooien, omdat het feest na afloop van de wedstrijd 
behoorlijk uitliep en ik laat thuiskwam. Het was een ramp.” 

Tiny Mimpen verdient ook een speciale vermelding. Hij staat niet 
alleen al veertig jaar in weer en wind langs de lijn, maar is ook 
al 35 jaar in voor- en tegenspoed leider van een seniorenelftal. 

Hoewel zeer fanatiek, bezweren de supporters dat zij zich nooit 
hebben misdragen. Hooguit soms een beetje jennen. Frans: “Op 
6 november 2011 speelden we de competitiewedstrijd in Am-
merzoden. Vanaf het moment dat wij met tien spelers op het 
veld kwamen te staan, riep de keeper van Jan van Arckel in onze 
richting: ‘We pakken jullie, we pakken jullie’. Toen héél ver in de 
blessuretijd het winnende doelpunt voor ons gemaakt werd, 
konden wij het niet nalaten om de keeper erop te wijzen dat 
toch écht FC Engelen gewonnen had en niet Jan van Arckel. Hoe 
bozer de keeper werd, des te meer lol hadden wij.”

De beslissingswedstrijden in Kerkdriel tegen Zaltbommel (1979), 
en bij Wilhelmina tegen LVV (1981) staan hoog genoteerd als 
hoogtepunten in de afgelopen veertig jaar. Tijdens laatstge-
noemde laatste wedstrijd zong de volle tribune met FC-aanhan-
gers onder leiding van dirigent Evert Kraaykamp gedurende de 
hele wedstrijd het elftal toe. Verder staan het 25- jarig jubileum 
en de diverse kampioenschappen van het eerste elftal nog helder 
in het geheugen van de trouwe supporters gegrift. Walter: “De 
wedstrijden in Alem waren ook altijd hoogtepunten en leuke uit-
jes voor ons. Om 11.00 uur gingen we met de taxi naar Alem. In 

Zo enthousiast als een vast groepje supporters al veertig jaar de 
wedstrijden van het eerste elftal volgt, zo hartstochtelijk kunnen 
zij vertellen over het wel en wee van een ‘FC Engelen-supporter 
voor het leven’. Zodra Piet van de Griend, Evert Kraaykamp, Tiny 
Mimpen, Frans Rooyakkers of Walter van Kessel op de praatstoel 
zitten, komen direct de meest prachtige verhalen los - niet zel-
den gevolgd door de nodige lachsalvo’s. 

Voor Piet, Walter, Tiny en Frans was het een vanzelfsprekende 
zaak dat ze snel de weg naar de Vutter zouden vinden. Allen zijn 
in Engelen geboren en getogen of woonden er al lang vóór de 
oprichting van de club. Alleen voor Evert is het anders: “Ik was 
net benoemd op de Sluis en bij Gerrit de Haas in de kost, toen 
ik hoorde van een oprichtingsvergadering in café de Sam. Daar 
ging ik naar toe, samen met nog dertien anderen. Bij de volgende 
vergadering waren zestien mensen aanwezig en werd afgespro-
ken om huis aan huis te gaan vragen wie lid wilde worden. Na 
afloop van dit rondje Engelen stond de teller op 160 en kon de 
club van start gaan.” 

Op de vraag “Wie vinden jullie de fanatiekste supporter?” valt 
er een stilte. Na wat dralen komen er namen uit de beginjaren, 
zoals Jan en Jo Geerts, Ton Leijte, Gradus Toebak, Jan van Hal, Jos 
Rooijakkers, Dré van Buul en Bert de Bie. Al snel wordt Bert als 
de meest fanatieke aanhanger gezien, omdat hij bij alle wedstrij-
den van FC Engelen, van F-jes tot en met eerste elftal, aanwezig 
was. Soms was hij zelfs zó nadrukkelijk aanwezig, dat het FC 
Engelen misschien ook wel eens punten gekost heeft. 

Ook Piet van de Griend deed er alles voor om naar wedstrij-
den van FC Engelen te gaan. Piet: “Als ik zaterdags de A wilde 
zien, dan ging ik vaak in de buurt van het voetbalveld mest uit-
rijden zodat ik tussendoor even naar de wedstrijd kon kijken.” 
Het supportersschap was soms letterlijk duur, aldus Piet. “De 
beslissingswedstrijd in Kerkdriel heeft me zóveel geld gekost, dat 
vergeet ik nóóit meer! Een hele tank melk was verzuurd en die 
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Zoete overwinning en zure melk

De beslissingswedstrijd in Kerkdriel 
heeft me zoveel geld gekost, 
dat vergeet in nóóit meer.

De suppoosten Walter van Kessel en Piet van de Griendt 
schuilen voor de regen in afwachting van de toeschouwers.



in D-klasse. Door deze promoties speelt FC Engelen sinds enkele 
jaren voor het eerst met zowel D-, C- als B-elftal in de eerste 
klasse. Het C1 elftal is in seizoen 2011-2.12 kampioen geworden 
en heeft het recht verworven om in hoofdklasse te gaan spelen.

Maar de hoogtepunten van deze talentvolle generatie ontbreken 
nog in bovenstaand lijstje, namelijk het tot twee keer winnen 
van de heuse KNVB-beker, in seizoen 2007-2008 en in seizoen 
2009-1010.

De weg naar de beker voor het elftal van Marcel was niet mak-
kelijk. Zo waren maar liefst vijftien penalty’s nodig om drie wed-
strijden te beslissen, respectievelijk tegen UNA, EMK en in de 
finale tegen LEW. De wedstrijd tegen EMK was voor trainer 
Marcel bijzonder, omdat hij op dat moment in Suriname verbleef 
en in een vergadering zat. Via sms-jes werd hij op de hoogte 
gehouden. Naarmate de wedstrijd in Engelen vorderde, nam de 
spanning bij Marcel en bij de deelnemers van de vergadering dus-
danige vormen aan dat er van serieus overleg niets meer terecht 
kwam.

Ook de finalewedstrijd, gespeeld op het sportcomplex van Ber-
geijk in een prachtige ambiance, was tot het einde zenuwslo-
pend. Dat blijkt uit het verslag op de website van FC Engelen: 
“Door twee geweldige afstandschoten kwam LEW op een 2-0 
voorsprong. Veel fans hadden zich al verzoend met een neder-
laag totdat vlak voor tijd uit een scrimmage de 2-1 viel. Het pu-
bliek werd uitzinnig en ging uit zijn dak. Het was alsof de spelers 

gespeeld moest worden was dramatisch slecht. Voor rust brak 
FC Engelen de score open, maar kort na de pauze werd het 1-1 
uit een schitterend afstandschot. DOSL ging weer geloven in een 
goed resultaat, maar door de tweede treffer kantelde de wed-
strijd in het voordeel van FC Engelen, met als gevolg een derde 
doelpunt.”

Het kan natuurlijk niet uitblijven dat succesvolle teams bezoek 
krijgen van scouts. Zo worden ook regelmatig vertegenwoordi-
gers van BVO’s en KNVB bij wedstrijden van FC Engelen gesig-
naleerd. FC Den Bosch en RKC waren zo onder de indruk van het 
niveau dat ze elk een speler ingelijfd hebben. Daarnaast hebben 
KNVB-scouts verschillende jongens uit deze generatie uitgeno-
digd om de regio Den Bosch te vertegenwoordigen. Maar vol-
gens trainer Ben wordt er niet goed gekeken: “Anders zouden er 
wel meer spelers van FC Engelen in vertegenwoordigende teams 
spelen.”

Kijkend naar de voetbaltoekomst van deze generatie bij FC Enge-
len hebben beide trainers hoge verwachtingen. Over enkele jaren 
zullen de huidige B- en C-spelers FC Engelen op een hoger niveau 
kunnen laten spelen, zo denken zij. De sfeer en saamhorigheid is 
al jaren prima en wordt alleen maar beter sinds de nieuwe ac-
commodatie mogelijkheden biedt om een gezellige derde helft 
te spelen. 

Eigenlijk, zo vinden Ben en Marcel, zouden spelers alleen weg 
moeten gaan als ze naar het betaald voetbal kunnen; overstap-
pen naar een derde of vierde klasser mag geen optie worden. 
Gelukkig laat hoofdtrainer Hennie van Ooijen steeds meer jeugd-
spelers - via invalbeurten bij eerste elftal of met trainingsstages 
- kennis maken met het seniorenvoetbal. Hierdoor zal de afstand 
tussen senioren en jeugdvoetbal afnemen. 

Kortom, volgens de succesvolle jeugdtrainers is FC Engelen op 
de goede weg. En zij kunnen het weten.

vleugels kregen. Zoals het in een bekerfinale betaamt, viel de 
beslissing in de laatste seconden van de wedstrijd. Ook nu weer 
uit een scrimmage werd de 2-2 binnengeschoten. De vreugde 
bij publiek en spelers was waanzinnig.” En na afloop van de ge-
wonnen penaltyreeks: “Alles wat Engelen was, barstte in vreugde 
uit. Dansende en huilende spelers vlogen elkaar in de armen en 
bestuursleden renden rond met de FCE-vlag.” 

Voor het D-elftal van Ben was het winnen van de beker in 2010 
de slagroom op de taart, want het was al een geslaagd seizoen. 
Het elftal was kampioen geworden in de competitie door met 
name het sterke CHC/Orka voor te blijven. De reeks wedstrijden 
naar de finale tegen OJC Rosmalen, TGG, Zwaluw VFC, Emplina, 
Woenselse Boys en Best Vooruit werden overtuigend gewonnen. 
Het volgende stond te lezen op de site van FC Engelen over de 
finale tegen DOSL: “Het was een waar bekergevecht met goed 
voetbal; dat laatste was op zich al knap want het veld waarop 
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FC Engelen beschikt momenteel over een unieke generatie voet-
ballers. Deze spelers, die in het seizoen 2011/2012 het B1 en 
C1 elftal vormen, boekten op jonge leeftijd al grote successen. 
De absolute hoogtepunten zijn zichtbaar in de prijzenkast op de 
Vutter: twee heuse KNVB-bekers. Trainers Marcel Verhoeven en 
Ben van der Kooij blikken terug: “Het was zenuwslopend, maar 
uiteindelijk renden zelfs de bestuursleden met een vlag over het 
veld!.”

De kern van de B1 en C1 is al vanaf de pupillen bij elkaar, on-
der leiding van respectievelijk Marcel Verhoeven en Ben van der 
Kooij. Beide oefenmeesters zijn dan ook razend enthousiast over 
de spelers die ze wekelijks trainen en begeleiden. Dankzij de ge-
weldige begeleiders, die hen veel werk uit handen nemen, hoeven 
zij zich alleen te concentreren op het voetbal. En dat heeft ef-
fect: De huidige B1 werd al kampioen in de D-klasse en promo-
veerde zowel in C- als B-klasse. De huidige C1 doet daar niet 
voor onder: twee keer kampioen in zowel F- als E- en kampioen 
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Vijftien penalty’s

Dansende en huilende spelers vielen 
elkaar in de armen en bestuursleden 

renden rond met de FCE-vlag.

D1 wint finale in 2008 van LEW

D1 wint finale in 2010 van DOSL



Van links naar rechts Rico Hermans, Roger van den Hoogen en Sjoerd van Reusel 
blijven schaven aan de techniek

Ab Scheepens, toenmalig trainer van het eerste elftal, hevelde 
de drie over van de jeugd naar de selectie. Wanneer doordeweeks 
een training werd gemist moet er zaterdags ingehaald worden. 
Tijdens deze trainingen stonden alleen afwerkoefeningen op het 
programma, of, zoals Roger het omschrijft, “alles ineens op de 
slof. Dan waren er twee opties: een wereldgoal of heel ver halen.” 
Sjoerd: “Die trainingen op zaterdag waren zo leuk dat we voort-
aan drie keer per week gingen trainen.” Dit koste de jonge spelers 
wel de nodige worstenbroodjes, want weddenschappen ‘latje-
trappen’ werden steevast verloren van de trainer. 

De sportieve hoogtepunten uit die tijd zijn beperkt, maar tijdens 
de weekendjes Sporthuis Centrum leverde de selectie toppres-
taties, al zullen niet alle discotheek- en restauranteigenaren die 
een brandblusser of gipsen beeld kwijt raakten het daar mee 
eens zijn. Ook na afloop van het voetbalseizoen trokken Roger, 
Sjoerd en Rico met elkaar op. Heel Engelen kon daarvan meege-
nieten toen zij voor ƒ 1500,- een grote Mercedesbus aanschaf-
ten. Het voertuig leverde een substantiële bijdrage aan het gat 
in de ozonlaag. Om een reis naar het Franse Ile de Ré te kunnen 
bekostigen konden dorpsbewoners tegen een kleine vergoeding 
een tekst op de bus schrijven. Uiteraard bleef het niet bij brave 
slogans en al snel stond het voertuig bekend als ‘de debielenbus’.

Door de jaren heen zijn de drie gedreven jochies getransformeerd 
tot vitale veertigers: “We houden nog steeds fanatiek alle uit-
slagen in de eigen competitie bij. Ook onze tactiek is al die jaren 
hetzelfde gebleven. Alleen de uitvoering is tegenwoordig, laten 
we zeggen, ietsje anders...” Dat leidt tot de nodige kleedkamer-
humor: “Als een van ons nieuwe voetbalschoenen heeft gekocht 
roept het hele elftal: oh nee hè, hij gaat nog een jaar door.” Maar 
stoppen is nog lang geen optie. Het voetbal zelf is minder be-
langrijk geworden, de gezelligheid des te meer. En na al die jaren 
komt Rico eindelijk met plezier trainen: “Dat is het voordeel van 
ouder worden. We mogen altijd partijtje doen!”

ochtend in onze voetbalkleren klaar. Willie Toebak en Bart van 
Baardwijk reden dan door het dorp, op zoek naar jeugdspelers die 
de seniorenelftallen konden aanvullen.”

Willie Toebak zorgde niet alleen voor vreugde. De consul had na-
melijk een kastje voor zijn huis getimmerd waarin hij een even-
tuele afgelasting melde. Sjoerd: “Met knikkende knieën gingen we 
zaterdagochtend naar de Schoolstraat om te kijken of de wed-
strijd doorging. Als we dan van een afstandje een briefje zagen 
hangen wisten we genoeg.” Rico kan er nog van balen: “Als het 
dan niet doorging was ik het hele weekend over de pis.” 

Het weekend stond normaal gesproken helemaal in het teken 
van voetbal. Roger: “Zondagochtend ging ik altijd naar mijn vader 
kijken, dan was ik de ballenjongen.” Een stevig litteken op zijn 
lichaam herinnert hem er aan dat de ballen ook wel eens achter 
het prikkeldraad terecht kwamen.
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In dat tweede seizoen groeide de jeugdafdeling flink, zodat zo-
wel een pupillen- als een juniorenelftal op de been gebracht kon 
worden. Hans Küsters, Arno Küsters, Emiel van Leeuwen en Bart 
van den Broek probeerden de jongens het voetbal bij te brengen. 
Dat viel niet mee. Een trainingsbeest is Rico nooit geworden: 
“Het was altijd veel conditie, hard schieten en de beuk erin.” 

Niet alle trainers stonden bekend om hun fabelachtige techniek, 
briljante tactische inzicht of vernieuwende trainingsmethoden. 
Maar over één eigenschap beschikten ze allemaal: bevlogenheid. 
Ook latere trainers deden alles om het hun spelers naar de zin 
te maken. Zo propte Theo van Bergen zijn grote Audi helemaal 
vol, tot spelers in de kofferbak aan toe, en sloeg Tonnie Leijte 
zijn handen stuk op het stuur vanwege de stress. Sjoerd: “Tonnie 
was zenuwachtiger dan alle elf spelers bij elkaar. Maar zijn pep-
talks waren legendarisch.”

Het trainingsveld zorgde in de beginjaren voor een beperking, 
aldus Roger: “Jarenlang hebben wij moeite gehad om het veld 
breed te houden. Het trainingsveld was niet meer dan een strook 
tussen het hoofdveld en het weiland. Probeer dan maar eens 
over de vleugels te spelen.” Bovendien is de verlichting beperkt: 
“Als je over schoot was het lang zoeken in het donker.” Toch zijn 
de drie vrienden niet weg te slaan van de Vutter: “Op zaterdag 
hingen we de hele dag rond in de hoop met een hoger elftal mee 
te mogen doen. Toen we wat ouder waren zaten we zondag-

Het begint Roger van den Hoogen, Sjoerd van Reusel en Rico 
Hermans op te vallen dat hun tegenstanders ieder jaar sneller 
lijken te worden. De spelers van het huidige vierde elftal geven 
het niet graag toe, maar zij, behorend tot de allereerste jeugd-
spelers van FC Engelen, zijn de veteranen van nu. De drie routi-
niers blikken terug op veertig jaar kameraadschap, trainers, litte-
kens, worstenbroodjes en een debielenbus. Lachend constateren 
zij: “Eigenlijk is het een wonder dat wij zo goed zijn geworden.” 
Roger en Sjoerd, buurjongens uit de Togenaarstraat, fietsten in 
1971 voor hun eerste training naar Bokhoven. Daar troffen zij 
een bonte groep jongens van allerlei leeftijden, die het eerste 
jeugdelftal van FC Engelen zouden gaan vormen. De nieuwbak-
ken leden waren geronseld door Peter Hopmans en Hans Brants. 
Het koste hen weinig moeite de twee buurjongens te overtuigen. 
Er was in Engelen niet meer te doen dan af en toe eens zwem-
men bij het Engelermeer – een voetbalclub kwam als geroepen. 

De eerste wedstrijd speelden Roger (lidnummer 45) en Sjoerd 
(lidnummer 71) in rood-wit-blauwe shirts, het paars-wit was 
voor de jeugd nog niet beschikbaar. Rico (lidnummer 186) zag het 
tandenknarsend aan. Hij wilde dolgraag meedoen, maar mocht 
vanwege zijn leeftijd pas het volgende seizoen lid worden. 39 jaar 
later is “hij die er later bij kwam” nog altijd de Benjamin. 

82
Jeugdige veteranen

We zaten zondagochtend in onze 
voetbalkleren klaar, 

in de hoop dat we met 
een hoger elftal mee mochten doen.

Rico Hermans, Roger van den Hoogen en Sjoerd van Reusel 
poseren op hun ‘debielenbus’ in het Franse Ile de Ré

 



voordeel van Engelen. De club had het al eerder geflikt en er 
stonden enorm veel supporters langs de zijlijn. Ze zagen hoe ook 
Geldrop werd uitgeschakeld. 

In de kwartfinale was Roda Boys uit het Gelderse Aalst de te-
genstander. Zaterdagamateurs, uitkomend in de eerste klasse. 
Zou FC Engelen nog een keer kunnen stunten? Het geloof was 
er. Bij de spelers, maar ook bij het publiek. Zelden was er zoveel 
publiek uit Engelen bij een uitwedstrijd. Ook sponsor Bertie van 
Rooij had alle vertrouwen in een positief resultaat. Hij had spe-
ciale shirtjes laten maken met de opdruk: ‘FC Engelen Bekerwin-
naar Seizoen 2005-2006’.

De wedstrijd begon ruim een uur te laat, omdat de aangewezen 
scheidsrechter niet was komen opdagen. Er moest een andere 
leidsman worden geregeld. FC Engelen begon vervolgens goed. 
De eerste grote kans was voor de underdog. Maar Roda Boys 
kwam langzaam goed in de wedstrijd. Het kostte de spelers van 
FC Engelen veel kracht om stand te houden en het rustsignaal 
kwam bij een 0-0 stand als geroepen. 

Direct aan het begin van de tweede helft kwam Roda Boys op 
voorsprong, om een paar minuten later 2-0 te maken. Het ver-
zet van FC Engelen was gebroken. Hier hield het op. Het werd 
nog 3-0, waarna de scheidsrechter een kwartier voor tijd affloot. 
De zon was op deze mooie voorjaarsavond ondergegaan. 

FC Engelen kon terugkijken op een schitterend bekeravontuur. 
Een goede ploeg, een echte eenheid, zo verklaarde trainer Marc 
van Delft het succes. Later dat seizoen bereikte zijn team nog de 
nacompetitie voor promotie naar de derde klasse, maar het pro-
moveerde niet. En Roda Boys? Die lootte na FC Engelen een an-
dere tegenstander van formaat: PSV, uitkomend in de eredivisie. 

De achtste finale was bereikt. Was dit het eindstation? Daar 
leek het wel op, toen duidelijk werd tegen wie FC Engelen het op 
moest nemen: Geldrop, dat vijfde stond in de Hoofdklasse. Thuis, 
dat wel. Dit keer kon dat wel; het werd iets later donker. Maar 
dan moest er wel vroeg worden afgetrapt. 

Spelers moesten eerder stoppen op het werk om op tijd aan-
wezig te zijn. Ook de voetballers van Geldrop hadden nauwelijks 
tijd voor een fatsoenlijke maaltijd. Annie en Evert Kraaykamp 
maakten broodjes, ook voor de tegenstander. Een mooi gebaar, 
tekenend voor FC Engelen.

Ook dit keer werd de vierdeklassers allesbehalve weggespeeld. 
Er stond een harde wind en FC Engelen kreeg dankzij effectief 
counterspel zelfs enkele kansen. Doelpunten bleven echter uit. 
Opnieuw moest de beslissing vallen via penalty’s. Dat was in het 
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steeds over, weet Marc van Delft, die later trainer bij deze Waal-
wijkse club werd. 

De derde ronde, de knock out-fase, was bereikt. Alleen tegen-
standers van formaat waren over. Theole bijvoorbeeld, de vol-
gende tegenstander. Een elftal dat bovenin meedraaide in de 
tweede klasse. Dit zou het eindpunt worden in een voor FC 
Engelen succesvol bekertoernooi, zo werd realistisch voorzien. 
Maar niets was minder waar.

Het begon met de nodige organisatorische onrust. Want de 
wedstrijd moest op een doordeweekse avond gespeeld worden 
in Engelen. Alleen was er toen nog geen verlichting op het hoofd-
veld en de duisternis zou te vroeg invallen. Uitwijken naar het 
trainingsveld was gezien de belabberde staat ervan geen optie. 

Dus waren er twee mogelijkheden: of de wedstrijd werd uit ge-
speeld bij Theole, of er werd een andere accommodatie gere-
geld. FC Engelen koos voor het laatste. Een thuiswedstrijd werd 
Theole niet gegund, dan maar allebei uit. De teams konden te-
recht bij Vlijmense Boys.
 
Theole nam direct het initiatief en creëerde kans op kans. De bal 
wilde er echter niet in. Ruststand: 0-0. FC Engelen rook kansen. 
Nog drie kwartier de nul proberen te houden, dan penalty’s. Ook 
in de tweede helft kwam FC Engelen er nauwelijks aan te pas. 
De mannen kwamen amper over de middenlijn. Maar met een 
enorme strijdlust werd een tegendoelpunt voorkomen. Dat ging 
niet zonder slag of stoot. Verschillende spelers kregen kramp, zo 
veel hadden ze gelopen om een ronde verder te komen. 

Een bloedstollende penaltyreeks werd door FC Engelen gewon-
nen. Het was onverdiend, maar de club was door en daar was 
hard voor gewerkt. Bij veel spelers kregen de emoties de over-
hand. Trainer Marc van Delft zou later spreken van de indrukwek-
kendste wedstrijd die hij ooit had meegemaakt.

Het had niet veel gescheeld of FC Engelen had tegen PSV ge-
speeld in het KNVB Bekertoernooi. We schrijven seizoen 2005-
2006. Een seizoen waarin FC Engelen topamateurploegen uit 
het bekertoernooi kegelde. Met geluk, strijdlust en natuurlijk ook 
gewoon door technisch en tactisch vernuft.
 
Het derde en laatste seizoen van hoofdtrainer Marc van Delft bij 
FC Engelen begon goed. In de competitie, maar zeker ook in de 
beker. De poulefase werd eenvoudig ‘overleefd’. De bekerwed-
strijden werden gezien als een ideale voorbereiding. De gedachte 
dat we weleens ver zouden kunnen doordringen in de beker was 
nog bij niemand opgekomen. Het was ook nog nooit gebeurd. 

BMC, dat bovenaan stond in de derde klasse, zou op bezoek ko-
men. Kansloos waren we natuurlijk niet. Ze speelden ten slotte 
‘maar’ één klasse hoger en FC Engelen stond er goed voor in 
de vierde klasse. Maar dat het moeilijk zou worden, ja, dat was 
duidelijk.

Het voordeel van thuisspelen was de entourage. Of liever, het 
gebrek eraan. Het was winter, een brand had de kantine lelijk 
toegetakeld en er was nauwelijks publiek. FC Engelen speelde 
een goede wedstrijd, de BMC-ers kwamen niet in hun spel. Eind-
stand: 1-0.

De volgende tegenstander was Baardwijk, net als FC Engelen 
een vierdeklasser. Uit in Waalwijk won FC Engelen met 1-3. De 
paars-witten waren gewoon beter. Jan Peeters maakte een we-
reldgoal vanaf 50 meter. Bij Baardwijk hebben ze het daar nog 
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Er waren broodjes voor iedereen, 
ook voor de tegenstander.

Trainer Marc van Delft
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geen topvoetballers te zijn, maar gewoon leuke jongens, die bij 
wijze van spreken bij iedereen om de hoek konden wonen, en die 
een beetje konden acteren. De casting verliep in twee stappen. 
Allereerst werden er tijdens de wekelijkse training op dinsdag 28 
maart door de trainer foto’s gemaakt van alle spelers. Daarbij 
moesten ze vrolijk, boos en bedroefd in de lens kijken. Die foto’s 
moesten naar de VARA worden opgestuurd. Een paar dagen later 
zou dan de regisseur langs komen om nader kennis te maken en 
de verrichtingen van het team tijdens een competitiewedstrijd 
te bekijken. Opwinding maakte zich, zo herinnert de trainer zich, 
meester van de jongens. “Zij zagen zichzelf al op de rode loper en 
fantaseerden wat ze met het verdiende geld zouden gaan doen, 
want ook al zouden ze niet rijk worden van dit project, op een 
gage van ongeveer € 1000,- per persoon konden ze toch wel 
rekenen.” Kortom er was alle reden om op vrijdag op tijd naar 
bed te gaan, de voetbalschoenen goed te poetsen, de haren goed 
te kammen, en ruim op tijd te arriveren op het Vuttercomplex, 
want die dag, zaterdag 1 april, moest het gaan gebeuren. Helaas 
kwam de regisseur niet opdagen… Het vervolg op All Stars liet 
nog vijf jaar op zich wachten, maar in de herfst van 2011 was het 
zover. Toen ging Old Stars in première. 

Weer een paar jaar later was het wel raak en vond er wel een 
heuse casting plaats op het trainingsveld van FC Engelen. Nu was 
het de KRO die zijn oog had laten vallen op ‘het clubke van wit en 
van paars’. Voor een nieuwe reality-serie zocht de omroep een 

derde- of vierdeklasser die onderaan bungelde in de competitie 
en die door een professioneel staf (trainer-coach Rob Jacobs, 
keeperstrainer Pim Doesburg, mental coach Hans van Breukelen 
en conditietrainer Rob Druppers) geholpen zou worden om het 
vege lijf te redden. Ter voorbereiding kwam een crew van de pro-
ductiemaatschappij langs op het Vuttercomplex om de couleur 
locale op te snuiven en met spelers, trainer en vrijwilligers van de 
club kennis te maken. De spelers werden ‘en face’ en ‘en profile’ 
op de foto gezet. Selectietrainer Coen Burg vond het vooruit-
zicht om eventueel aan de kant te worden geschoven ten fa-
veure van een bekende trainer niet zo aantrekkelijk maar werkte 
loyaal mee. “Het zou natuurlijk hartstikke leuk geweest zijn voor 
de club om zo in de spotlights te komen. Dat was belangrijker 
dan mijn persoontje.” Van de casting herinnert hij zich dat er “een 
lacherig sfeertje” hing. Voorzitter Albert van de Wetering staat 
nog bij dat de crew erg gecharmeerd was van de knusse kantine 
met oude mannen rond de stamtafel, dat ze Annie en Evert heel 
interessant vonden en dat zij voorzagen dat keeper Ferry van 
Son het goed zou doen bij de vrouwelijke televisiekijker. Het te-
levisieavontuur kreeg echter geen vervolg. Het team presteerde 
in de eerste wedstrijden van de competitie ‘helaas’ te goed. Na 
vier wedstrijden waren 9 punten bij elkaar gesprokkeld. De KRO 
verlegde de aandacht naar vv Trigt. Die club zou het middelpunt 
van de serie worden en handhaafde zich in de derde klasse. FC 
Engelen bleef in de anonimiteit en, tot overmaat van ramp, de-
gradeerde ook nog eens aan het einde van dat seizoen.
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was overkomen. “Ik hoorde van een aantal jongens op het chat-
ten dat de voetbalkantine was afgebrand. Maar dacht bij me ei-
gen, dit is een grapje! Totdat we gingen kijken en we de kantine 
helemaal zwart van het roet aantroffen. Ik stond samen met 
mijn tante die ook in de kantine werkt met open mond te kijken. 
Want we konden het nog niet geloven dat zoiets kon gebeuren.” 
Kortom, zij riep de hulp in van het programma. “We zouden graag 
weer de gezellige kantine willen hebben die wij hiervoor gehad 
hebben en weer met blijde gezichten de voetbaljeugd, ouders 
en hangjeugd kunnen ontvangen, zeker in deze koude tijd.” De 
smeekbede was tevergeefs. Er kwam helaas geen reactie vanuit 
Hilversum. Geen bezoek van Wendy. Of was ze toen al heel goed 
verkleed en geschminkt? Je weet het immers nooit bij haar.

Twee jaar later waren het de jongens van het D3 team die 
droomden van een carrière in de spotlights. Via via was hun trai-
ner Jan Janssens benaderd door de VARA. Die omroep had plan-
nen voor een nieuwe televisieserie, waarin een jeugdteam van 
een voetbalclub allerlei komische en dramatische avonturen zou 
beleven. De serie zou Young Stars gaan heten. Het moest een 
vrolijke serie worden in de trant van de populaire All Stars speel-
film en televisieserie waarin de belevenissen van de voetballers 
van Swift Boys centraal stonden. Die serie, dat was natuurlijk 
geen toeval, werd juist dat jaar weer eens in herhaling op de buis 
gebracht. All Stars regisseur Jean van de Velden was gestrikt voor 
het project en was dus op zoek naar jong talent. Het hoefden 

Ooit voorspelde de Amerikaanse popart kunstenaar Andy War-
hol dat in de toekomst voor iedereen ‘15 minutes of fame’ waren 
weggelegd. Wereldberoemd, al is het maar voor vijftien minu-
ten, wie zou dat niet willen zijn. Ook in de gelederen van de club 
wordt daar van gedroomd. En af en toe lijkt de roem zelfs binnen 
handbereik.

Toen de kantine begin 2004 door brand getroffen werd en de 
club letterlijk even in zak en as zat, kwam Esther van der Heij-
den op het lumineuze idee om Wendy van Dijk in te schakelen. 
De televisiester was in die jaren wekelijks bij SBS6 op de buis 
met Hart in Aktie, een populair programma waar allerlei grote en 
kleine problemen van kijkers werden opgepakt. Esther studeerde 
aan het Koning Willem I College en verdiende in die tijd een zak-
centje door te helpen in de kantine van de club. “Heeey Wendy”, 
zo opende zij haar brief aan de kersverse winnares van de Gou-
den Televizier-Ring. Vervolgens schreef ze over haar baantje in 
de kantine de gezelligheid daar, en “de grote ellende” die de club 
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Het team presteerde helaas te goed 
voor de nieuwe reality-serie. 

Enkele Young Stars van D3 van links naar rechts: Damian Elshout, Felix van Heertum, Jessy Domingues, Justin Beekwilder, Koen Janssens, Maarten Finkers, Niels van den Broek, Wouter Uytdewilligen



Niet alleen liefde achter maar ook vóór de bar

te gaan. Hij reageerde direct met een ‘ja’.” Het bleek het begin 
van een heuse romance . De ‘liefde achter de bar’ bleek diep te 
zitten en enkele jaren later onderstreepten zij dit met een prach-
tig huwelijk. Na al die jaren voelen Annie, Leontine en Louise nog 
steeds dankbaarheid en respect van de leden, ondanks het leef-
tijdverschil met de meesten. Dit én de liefde voor FC Engelen 
motiveert hen om door te gaan. En daar kan de club alleen maar 
heel blij mee zijn.

Het bekende hoekje in de oude kantine, waar een groep vaste 
supporters zich na de wedstrijden op de zaterdag installeerde, 
kunnen de dames niet onvermeld laten. Dat groepje zorgde altijd 
voor veel lol en voor de nodige roddels. Het probleem was iedere 
zaterdag weer: hoe krijgen we deze mannen in godsnaam buiten! 
Cor Roozen hoorde tot dit notoire gezelschap en op 9 septem-
ber 2006, de verjaardag van Leontine, zat hij als vanouds op zijn 
vaste stek. Leontine: “Op het einde van deze zaterdag belde mijn 
zoon Menno op met de vraag of ik mee ging bowlen. Omdat ik 
iemand mocht uitnodigen vroeg ik aan Cor of hij zin had om mee 
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bij FC Engelen in 1999 met schoonmaakwerkzaamheden. Ook zij 
werd echter al snel benaderd met de vraag om op de zaterdagen 
te komen werken achter de bar van de kantine.

Leontine denkt met plezier terug aan haar eerste jaren achter 
de bar. Het was de periode dat de lagere elftallen voor veel ge-
zelligheid zorgden. Zo moesten elk weekend de nodige meters 
bier worden gebracht naar de lange tafels gevuld met spelers 
van het vierde en vijfde elftal. De zondag werd steevast door Ab 
Scheepens afgesloten met de mededeling: “Jongens er is genoeg 
gedronken, nog één metertje bier en dan gaan we naar huis.” 

Uiteraard werd in de kantine niet alleen gedronken. Voetbal 
maakt hongerig en al in de beginjaren was Annie begonnen met 
de bereiding van slaatjes voor de verkoop in de kantine. Na de 
slaatjes van Annie kwamen de erwten- en tomatensoep en ge-
haktballen van Jeanne Scheepens en Leontine. Leontine: “Hon-
derden balletjes heb ik gedraaid!“ Tegenwoordig maken de zussen 
in hun eigen keuken overheerlijke tosti’s, die op de zaterdagen 
gretig aftrek vinden.

Het jaar 2004 begon voor de kantinedames met een dieptepunt. 
De club werd hard getroffen door een inbraak met binnenbrand 
en zat daardoor letterlijk en figuurlijk in zak en as. Maar geluk-
kig bleek de club over doortastende vrijwilligers te beschikken. 
Leontine: “Direct na de brand werd er een oranje zeil gespannen 
en een groot warmtekanon geplaatst, zodat we snel weer open 
konden gaan. Er kwam een schoonmaakbedrijf en dat heeft de 
hele inboedel meegenomen omdat alles door de verzekering was 
afgekeurd. Het verzekeringsgeld werd door het bestuur uitein-
delijk gereserveerd voor uitbreiding van de kantine, waardoor er 
voor het aanschaffen van een nieuwe inrichting geen geld meer 
overbleef. Dus ging een aantal vrijwilligers bij het schoonmaak-
bedrijf de afgekeurde inboedel terughalen, schoonspuiten, op-
knappen en weer terugplaatsen.”

Het gezicht van FC Engelen wordt mede bepaald door de dames 
die al jarenlang werkzaam zijn in de kantine. Annie Kraaykamp en 
de tweelingzusjes Leontine Henskens-Roozen en Louise van der 
Heijden-Henskens hebben storm, brand, bestuurscrises, voor-
spoed en tegenslag bij FC Engelen getrotseerd. Zij hebben veel 
liefde in de club gestoken, maar de club heeft, zeker voor één van 
de dames, ook liefde opgeleverd. Wie nu warm en droog in de hy-
permoderne kantine van FC Engelen zit, kan het zich waarschijn-
lijk niet voorstellen, maar ooit moesten spelers en supporters 
hun koffie of pilsje drinken in een oude varkensstal. 

Annie herinnert zich: “Bij de start van competitie in 1972 werd 
bier verkocht uit de auto van Cees Schuermans. Daarna konden 
we terecht in de oude schuur van Hans van den Oever. De stam-
tafel was een afgezaagde boom met een plank erom heen; er 
waren nog geen stoelen. Een varkenstrog was de wasbak en met 
een petroleumkachel werd de ergste kou verdreven. Om 18.00 
uur sloot Hans de stroom af en gingen we verder met kaarsjes. 
Iets later mocht de kantine van Hans wat langer open blijven als 
de club daarvoor een vergoeding betaalde.”

Later volgde een houten kantine, genaamd’t Vutterke, die in 1984 
wegwaaide door een grote storm. De stenen kantine die volgde 
is vorig jaar tegen de vlakte gegaan ten faveure van het huidige 
Engelerhart. Ondanks het verdwijnen van de gebouwen zijn de 
herinneringen gebleven. Annie was er dus al bij vanaf het begin, 

Leontine ging vanaf 1989 op verzoek van Ab Scheepens hand- 
en spandiensten verrichten en zus Louise startte haar ‘carrière’ 
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Clubliefde achter de bar

Nog één metertje bier en 
dan gaan we naar huis.



Mario en Harry zien elkaar nog regelmatig op verjaardagen. De 
anekdote over het waarschuwende vingertje komt dan steevast 
naar boven. “En elke keer krijg ik te horen dat hij de eerste had 
kunnen zijn die mij van het veld stuurde. Maar die kans kreeg hij 
niet.”

Want denken in het teambelang, dat doet hij nu al ruim veertig 
jaar. “Het is een teamsport, dan moet je er zijn.” Na een partijtje 
vier-tegen-vier zoekt hij bezweet de douche op. Hij steekt de 
straat over en bij thuiskomst weet zijn vrouw wat moet gebeu-
ren. “Loop jij maar gauw door naar boven”, zegt ze terwijl ze hem 
de douche wijst. 
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Een topschutter is hij in al die jaren nooit geworden. Mario is het 
type ‘echte teamspeler’, een noeste werker die nooit verzaakt. 
Voor een doelpunt moet hij dan ook diep graven in zijn geheugen. 
“Oei, dat is wel dertig jaar geleden. Ik stond op zo’n twintig meter 
van de goal, raakte de bal goed en hij vloog erin.” Voor hem geen 
reden om van blijdschap het shirt over zijn hoofd te trekken. 
“Nee, gewoon teruglopen en klaar staan voor de aftrap”, zegt hij 
droogjes. 

Een kampioenschap heeft hij in al die jaren niet mogen vieren. 
Maar op één ding is Mario wel trots. Of eigenlijk twee. Dat hij 
nooit een ernstige blessure heeft opgelopen, en dat hij nog nooit 
met rood is weggestuurd. Enkele jaren terug was hij er dicht-
bij. “Op een ochtend stonden we op het veld toen bleek dat de 
scheidsrechter er niet was. Harry Verheijen, die jaren had geflo-
ten, kwam toevallig kijken. Dus we vroegen hem ons uit de brand 
te helpen. Hij zei: ‘Ik kom niet van de middenstip, want ik kan niet 
meer goed lopen, maar vooruit ik doe het’.” Tijdens die wedstrijd 
moest Mario op een gegeven moment zijn directe tegenstander 
laten lopen. “Ik ben ruim in de vijftig en niet meer de snelste, 
dus dat compenseer ik door slim te spelen, en af en toe met 
‘een tikkie’.” Dat laatste zag scheidsrechter Harry voor zijn ogen 
gebeuren. Mario wilde naar de noodrem grijpen en stoof op zijn 
tegenstander af. “Vlak voordat ik een overtreding wilde begaan 
keek ik Harry recht in zijn ogen. Hij hief een waarschuwend vin-
gertje en ik wist wat dat betekende.” Net op tijd hield Mario in. 
“Ik ga eruit!”, zei Mario direct nadat hij besefte dat hij zojuist was 
ontsnapt aan een vroege douche. 

Zijn zelfkennis vertelt hem regelmatig wanneer hij beter even de 
dug-out op kan zoeken, en ook hoelang hij nog door kan. “Eerst 
zou ik op mijn vijftigste stoppen. Maar mijn lijf kan het nog aan en 
ik geniet ervan, dus waarom zou ik niet doorgaan?” En dus gaat 
hij, ook op deze regenachtige donderdagavond, gewoon trainen. 
Terwijl het buiten steeds harder gaat regenen. “We zijn pas met 
zijn drieën. Maar dat komt wel goed.” Mario spreekt uit ervaring. 

Of hij mee wilde doen, dat was de vraag waarmee Peter Hop-
mans, Hans Brants en Jan Hoeijmans aanklopten bij Mario. Nou, 
daarvoor waren de oprichters van FC Engelen bij Mario aan het 
juiste adres. En dus staat hij in het voorjaar van 1971 in een 
oude koeienschuur, waar hij zich voor het eerst in het shirt van 
FC Engelen hijst. Ruim veertig jaar later staat Mario nog steeds 
op het veld.

Sinds jaar en dag woont Mario op een steenworp afstand van de 
club. Op winterse zondagochtenden keek hij altijd uit zijn slaap-
kamerraam. “Als ik de cornervlaggen zag staan dan wist ik: er 
wordt vandaag gevoetbald.” Dan stond hij zo op het veld. Dat is 
nog steeds zo. Tegenwoordig in het vierde elftal. 

Ooit speelde hij bij de veteranen, maar dat team werd opgehe-
ven. Toen iedereen stopte of ging tennissen, ging Mario door. Ook 
als het pijpenstelen regende of als het tegen zat. “Ooit kregen 
we in een seizoen wel honderdvijftig tegengoals”, herinnert hij 
zich. Ondanks zijn leeftijd geniet hij nog steeds van het spelletje. 
“Ik wil het gewoon niet missen. Daarvoor is het gewoonweg te 
leuk.” Een geheim heeft hij niet voor zijn lange carrière. Maar wie 
Mario kent, weet dat hij niet komt voor het pilsje naderhand. 
In de beginjaren kwam zijn vrouw nog wel eens mee. Mario: “Zij 
vond ‘de derde helft’ leuker dan ikzelf. Dan moest ik haar stee-
vast uit de kantine halen.”

90
Het vingertje

Als ik op zondagochtend vanuit 
mijn slaapkamerraam de 

cornervlaggen zag staan, dan wist ik: 
Er wordt vandaag gevoetbald.

Mario Dekkers in duikvlucht



Zoals het was
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de leerlingen niet meer kwijt. Jan Janssens, toen voorzitter van 
de bestuursraad Engelen-Bokhoven en tevens jeugdleider bij 
FC Engelen, kaartte bij voorzitter Albert van de Wetering aan 
of het niet een mogelijkheid zou zijn om op het complex van de 
voetbalclub te zoeken naar een oplossing voor de ruimtenood 
van verschillende partijen. Die suggestie viel in goede aarde. In 
het najaar van 2006 werd door de bestuursraad een eerste bij-
eenkomst belegd met verschillende lokale organisaties die wel 
wat zagen in krachtenbundeling. Dat waren naast FC Engelen 
in eerste instantie kdv Dribbel, bso Eijgenwijze, de Schuilplaats 
en Medifitness. De Antonius Abt school was er op dat moment 
nog niet bij, omdat die haar zinnen had gezet op een dependance 
bij het Engelermeer. Medifitness haakte na verloop van tijd af, 
maar de andere partijen gingen samen met de bestuursraad on-
verdroten verder. Ook de gemeente werd, in de persoon van de 
wijkmanager, aan tafel gevraagd. Vanuit FC Engelen waren vanaf 
het begin verschillende mensen in touw om er wat moois van te 
maken. Er kon veel professionele expertise en ervaring in stelling 
worden gebracht. Paul Buitenhek werkte (samen met Erik Kruis-
heer) de bouwplannen uit. Steven Hommerson boog zich over 
de ruimtelijke aspecten. En Albert van de Wetering bekommerde 
zich om de politiek-strategische kwesties. In iets later stadium 
sloot Marco van Maaren aan. Als penningmeester van de club 
bewaakte hij uiteraard de financiën. 

Ook al vanaf de start werden de leden van FC Engelen bij de 
planvorming betrokken. In vrijwel elke algemene ledenvergade-
ring vanaf het najaar van 2006 stonden de plannen op de agen-
da. Dat was volgens Albert van de Wetering een heel bewuste 
strategie: “We beseften heel goed dat we de leden wel mee 
moesten krijgen in deze plannen, want met die andere partijen 
op het complex krijg je weliswaar veel meer zicht op steun van 
politiek en  overheid, en kun je profiteren van schaalvoordelen, 
maar lever je ook iets in van je eigen identiteit. De Raad van Ad-
vies speelde hierbij ook een belangrijke rol.” Deze raad, bestaande 
uit Paul van de Kraan, Anton van Eekeren en Ron Humble, nam 

In het jubileumjaar een fantastisch nieuw complex en dito club-
huis in gebruik nemen. Kan het mooier? Op 14 januari 2012 was 
het zover. Na jaren van voorbereiding werd het Engelerhart offi-
cieel geopend. Over alles wat vooraf ging aan de totstandkoming 
van het sport en jeugdcluster kunnen met gemak vele hoofd-
stukken worden gevuld, maar dat past niet in de opzet van dit 
jubileumboek. Daarom in vogelvlucht de highlights en de hoofd-
personen, natuurlijk op het gevaar af dat belangrijke feiten en 
personen niet de aandacht krijgen die zij eigenlijk wel verdienen.

Het idee voor de clustering van verschillende voorzieningen op 
het sportcomplex van FC Engelen dateert uit 2006. In dat jaar 
bestonden er bij FC Engelen al plannen voor nieuwbouw en voor 
herindeling van het complex, maar werd gedacht aan uitbreiding 
van de bestaande accommodatie en vervanging van één van de 
velden door kunstgras. Deze uitbreiding was dringend noodzake-
lijk, want door de gestage groei van het ledenbestand was de club 
uit haar jasje gegroeid. De tekeningen voor de nieuwbouw hingen 
in de kantine en er was een start gemaakt met een geldinzame-
lingsactie. Omdat die laatste niet echt vlotte, leek het lang te 
gaan duren voor de plannen gerealiseerd zouden worden. 

FC Engelen was in het dorp niet de enige organisatie met huis-
vestingsproblemen. De ontwikkeling van het voorzieningenni-
veau in Engelen had geen gelijke tred gehouden met de groei van 
het inwonertal, en daardoor waren er op verschillende plaatsen 
problemen. De kinderopvang en de buitenschoolse opvang had-
den ruimtegebrek, het jeugd- en jongerenwerk zat op een on-
gelukkige plek en was te krap behuisd, de Jenaplanschool kon 
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Alle feestneuzen 

in dezelfde richting

Totale kosten ruim 6,5 miljoen Euro. 
Maar dan heb je ook wat!



Zoals het nu is

lichten en hen ervan te doordringen dat ze moesten instemmen 
als het college om extra middelen zou vragen. De politieke lobby 
was succesvol. De financiering kwam rond. Een jaar later kon 
de eerste paal de grond in. Weer een jaar later konden de wet-
houders Bart Eigeman en Huib van Olden samen met de trotse 
bewoners van het nieuwe complex de officiële openingshande-
lingen verrichten. Vele honderden bezoekers vergaapten zich aan 
het nieuwe complex. Totale kosten ruim 6,5 miljoen Euro. Maar 
dan heb je ook wat!

en telefonisch op de hoogte werd gehouden, kwam iedereen op 
stel en sprong naar de club. Het moet een koddig gezicht zijn ge-
weest, want verschillende personen kwamen in hun carnavals-
kleding naar het Vuttercomplex. Het gesprek verliep constructief 
en na afloop stonden alle neuzen in dezelfde richting. Antoon 
van de Ven, de directeur van de Jenaplanschool, zou namens alle 
partijen een brandbrief sturen naar het college met een afschrift 
naar alle fracties in de gemeenteraad. Albert van de Wetering zou 
alle fractievoorzitters persoonlijk benaderen om de brief toe te 
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en Wierigermeer. De gemeenteraad nam het project op in de 
meerjarenbegroting van de stad. Godfried van de Braak nam het 
stokje over van Ted Prinsen. Er kwam een stuurgroep die het 
project ging trekken en er werd een gebruikersgroep gegevormd 
om de wensen voor de toekomst te inventariseren. Bij verschil-
lende gelegenheden liet het college van B&W blijken dat het 
project - dat inmiddels sport en jeugdcluster of talentencluster 
werd genoemd - een heus prestigeproject was voor de gemeen-
te. Een schoolvoorbeeld van een initiatief dat geworteld was in 
de samenleving en dat de gemeente enthousiast omarmde.

Alles verliep redelijk voortvarend totdat besloten werd om de 
buurt tegemoet te komen en voor de ontsluiting van het com-
plex het wegenplan zo aan te passen, dat de verkeershinder 
geminimaliseerd zou worden. Dat was in de winter van 2010. 
Toen bleek echter dat hierdoor het budget dat de gemeente had 
gereserveerd niet meer toereikend zou zijn. Het college besloot 
daarom tot een fasering in de realisatie van het plan. Met de 
gereserveerde middelen zou eerst de school worden gebouwd, 
de rest zou later volgen, maar daarvoor moest de gemeenteraad 
dan opnieuw groen licht geven. Dat was voor het bestuur van FC 
Engelen onacceptabel. Door de bankencrisis was de toekomst 
ongewis, maar bezuinigingen zaten eraan te komen, dat was wel 
duidelijk. En het stond ook vast dat er al gauw gemeenteraads-
verkiezingen zouden zijn. Wie weet zou er dan een heel ander 
college aantreden. De tweede fase van het project zou dan zo-
maar geschrapt kunnen worden. Er ontstond een padstelling. De 
gemeente en de school wilden graag door maar de club stond op 
de rem, en zonder de medewerking van FC Engelen kon er geen 
start worden gemaakt met de eerste fase. 

Frustraties hoopten zich op en de irritatie tussen de partners 
in het project groeide. Er moest wat gebeuren, en snel. Albert 
van de Wetering nam het initiatief om op de zaterdag voor car-
naval alle partners bij elkaar te roepen in de kantine voor een 
spoedoverleg. Op een enkeling na, die in het buitenland verbleef 

kennis van alle plannen, beoordeelde alle voorgestelde stappen, 
stelde kritische vragen maar gaf steeds positieve adviezen af 
aan de ledenvergadering. In het voorjaar van 2007 werden de 
omwonenden van het complex voor het eerst over de plannen 
geïnformeerd. Er zouden in de loop der jaren verschillende bijeen-
komsten volgen, in de voetbalkantine maar ook in de huiskamers 
van bezorgde buurtbewoners. Alles was gericht op het verkrijgen 
van een breed draagvlak, in de club, in de buurt en niet onbelang-
rijk in de gemeentelijke politiek. De voorzitter, in het dagelijks 
leven werkzaam bij de politie, kon daarbij handig gebruik maken 
van zijn netwerk in de stad. Dat kwam bijvoorbeeld van pas toen 
in 2010 een kink in de kabel dreigde. Maar eerst nog even terug 
naar 2007. 

Net voor de zomer kwam het college van B&W op werkbezoek 
naar Engelen en Bokhoven. Bij die gelegenheid tekenden FC En-
gelen, Schuilplaats en Dribbel/Eijgenwijze een intentieovereen-
komst en presenteerden zij een plan voor een gezamenlijke ac-
commodatie op het sportcomplex. Dat maakte indruk bij het 
college. De burgemeester, de wethouders en de ambtelijke top 
maakten een fietstochtje door Engelen, Bokhoven en Haverleij, 
waarbij onder andere ook de kleine kantine van FC Engelen werd 
aangedaan en de locatie aan de Langekamp waar de Jenaplan-
school graag een dependance wilde vestigen. Die laatste locatie 
riep veel weerstand op en het idee werd geboren om op het 
sportcomplex ook ruimte te zoeken voor de Jenaplanschool. Dat 
idee bracht het proces van clustering van voorzieningen in een 
versnelling. 

Er werd geld vrijgemaakt voor een haalbaarheidsstudie en Ted 
Prinsen werd als gemeentelijke projectleider aangesteld. Om in-
spiratie op te doen en lessen te trekken uit ervaringen elders, 
werd een excursie georganiseerd naar twee vergelijkbare sa-
menwerkingsprojecten. Vertegenwoordigers van alle betrokken 
partijen, en ook toenmalig wethouder Rodney Weterings, stap-
ten in een mooie vipbus voor een gezellige trip naar Wythmen 
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Vrijwilligers

Bestuur: Marco van Maaren (penningmeester), Mieke Humble (bestuursondersteuningr), Bert Geerst (voorzitter jeugdbestuur), Albert van de Wetering (voorzitter), 
Marco Anthonis (aankomend penningmeester), Tom in ’t Veld (sponsorzaken), Paul Buitenhek (secretaris), Robert Batens (accommodatie), Sylvia Batens (ledenadministratie)

Raad van Advies: Ron Humble, Paul van der Kraan, Anton van EekerenJeugdbestuur: Niels Koers (westrijdsecretaris, Richard van Dooren, 
Bert Geerts (voorzitter), Pierre de Visser (penningmeester)

Jeugdcoördinatoren: Achmed Erassan, Richard Romijn, Richard van Dooren, 
Ivo ‘t Lam, Frank Damen, Antoinette Wijnen, Marco Stevels

Technische commissie jeugd: Robert Batens, Paul Vorstenbosch Jeugdkeeperstrainers: Joost Huisman, Maarten Klompenburg, 
Robin van de Ven
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Vrijwilligers

Klusteam: Staand André Stolzenbach (met kleinzoon), Jan Ekstijn, Bert van Baardwijk, Pierre de Visser, Ab van ’t Slot, Robert Eckhardt, Jo Gruben. 
Gehurkt Dirk Huisman, Evert Kraaykamp, Frans Rooyakkers

Scoutingscommissie jeugd: Edwin Voets, Bas Gösgens, Anton van Eekeren, Achmed Erassan 
Niet aanwezig Arthur Bontekoe en Gerard Schey

Activiteitencommissie: Sylvia Conemans, Lianne Passon, Hetty Wientjes

Communicatiecommissie: Frank van de Bergh, Sjef Hoeks, Ron Humble, Piet Hoeks, Anton van Eekeren
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Vrijwilligers

Kledingcommissie: Bernhard van Well en Bianca van den Bersselaar

Kantinecommissie: Mike Batens, Leontine Henskens, Louise van der Heijden, 
Anne van de Griendt, Bertus Batens, Annie Kraaykamp

Sponsorcommissie: André Stolzenbach, Carola van der Krabben, 
Tom in ‘t Veld, Pierre de Visser. Ontbreekt Sjoerd Schey

Jubileumboekcommissie: zittend van links naar rechts Tim Kezer, Ramon Strik 
Staand van links naar rechts Anton van Eekeren, Bertie Geerts, Frank van Eekeren, Jan Janssens, Rob Gruben, Wim Roelsma, Bas Meijering, Sven van Hoof

Reüniecommissie: Frank van den Bergh, Roger van den Hoogen, Sjoerd van Reusel, Bertie Geert, Edwin van Cromvoirt  Afwezig Ron Humble
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Marco van de Woestijne Stefan de Schepper Toon Stap

Piet Hoeks

Vrijwilligers

Clubscheidsrechters:  Dirk Huisman  Johan van de Eijnden Jos Timmers John van der Laan
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Spelers2e elftal1e elftal

Gehurkt van links naar rechts
Bert Denis (leider)
Bram Laurant
Mark van Rooij
Sander van Rooij
Luca Meloni
Benjamin Mol
Sietse van Veen
Ton Laurant (leider)

Staand van links naar rechts 
Joop Franken (trainer)

Brian van Breemen
Vince van Breemen

Thomas Uytdewillegen
Moreno Dona
Erik van Rooij
Koen Roskam

Gerald Gloudemans
Jos Timmers (scheidsrechter)

Staand van links naar rechts
Henny van Ooijen (trainer)

Thomas Wollesheim
Tonny van de Loo
Dennis Verheugd

Sven van Hoof
Marc Teuben

Rik Kiefmeijer
Bart Leijten

Jeroen Denis
Toon Stap (keeperstrainer)

Johan Glaudemans (assistent scheidsrechter)

Gehurkt van links naar rechts
Nick Welts (leider)
Ruud Kooijman
Menno Westerlaken
Marciano Henskens
Anthony Smits, Michel Klaassen
Nicky Molly, Rens Roskam
Jeffrey Stap
Paul Peulen (verzorger)
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Staand van links naar rechts
Alfons Meeuwsen

Roger van den Hoogen
Frank van der Meijden

Rico Hermans
Richard Eckhardt
Sjoerd van Reusel

Sander Vos
Rijk van Offeren

Ron Huys
Henri de Corte

Gehurkt van links naar rechts:
Mario Dekkers
Jim Jansen
Stefan de Schepper
Xavier Osorio
Guide Renkens
Mark Huys
Corné van Asten.

Van links naar rechts
Dennis van Dijk
Daniel Humblé

 Jelle Bouhuys
Bart Meijer

Sjef Hoeks (leider)
Erwin Paijmans
Sebastien Bours

Vincent Papavoine
Remco van Geest

Mikey Bonte
Johan Lucas
Iwan van Zon
Steef Pelgröm
Tim Kezer (leider)

Liggend 
Sander Kolk 
Edwin Toebak

3e Elftal 4e Elftal



112 113

Gehurkt van links naar rechts
Roberto Madretsma (trainer)
Marco Maas
Dennis Batens
Martijn Volger
Twan Passon
Victor Damen
Sam de Schepper
Hans Blom (leider)

Staand van links naar rechts
Fons Maas (grensrechter)

Bas Maas
Tim Maas
Rik Blom

Martin Borgt
Daan Klerkx
Sam Beelen

Bram van den Berg
Martijn Korthout

Jesse Breel
Robert Batens (leider) 

5e elftal A1

Staand van links naar rechts
Tiny Mimpen (leider)

Nicky Verkaart
Nick Roerdinkholder

Jan Jaap Kuiper
Bram van Langenberg

Niels Koers
Jaap van Hofwegen

Patrick Bendermacher
Stijn van Hofwegen

Gehurkt van links naar rechts
Dennis Batens
Johnny van de Woude
Maarten Klompenburg
Ramon Strik
Marcel van Nistelrooij
Erik van der Lee
René van de Heyden
Roberto Madretsma
Op de foto ontbreken:
Jerry Koningstein, Ronnie Sweetbroek, 
William Mimpen

Spelers
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Zittend van links naar rechts
Tom van den Boer
Niels Banierink
Robbert Borgt
Danny Bambacht
Vincent Kouwenberg
Jordi van der Donk
Tom Wijkmans
Eddy Voss (leider)
Afwezig: 
Marcel Verhoeven (trainer)

SpelersB1

Staand van links naar rechts
Maurits Kruisheer

Thomas van der Kraan
Stein Huisman

Toine Boelens
Theo Beekmans
Marc van Beek
Joost Huisman

Dennis van Rijswijk

Koray Toklu
Joris van Balkom
Jessy Domingues 

Gehurkt van links naar rechts
Dorus Boelen
Bram van Zalinge

Afwezig
Pim Vermeulen

Staand van links naar rechts
Kevin van Osch

 Justin Beekwilder
 Jasper de Laat
Sven Korthout

Niels van den Broek
Samy Akeb

Bas Scheepers
Glenn van de Griendt

Redouan Saidi
Alper Ozturk

A2
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SpelersC1

Gehurkt van links naar rechts
Paul Vorstenbosch (trainer)
Tony van Gulik, Sander van Well
Niek van Dinther, Sivan Azulay
Koen Vermeulen
Joeri van Gelder
Bernard van Well (leider)

Staand van links na rechts 
Bianca van den Bersselaar (leidster)

Ibrahim Bzami
Marijn van Rijswijk

Quinten Vorstenbosch
Nick Vugts

Jimmy Otterdijks
Dylan Domingues

Yannick van den Oudenalder
Niels Nagtzaam

Ben van Kooij (trainer)

B2

Thom Meyvaert
Dennis Harks

Voorste rij van links naar rechts 
Sanel Dencic
Bjorn van de Griendt
Sjoerd Bohnen 
Maurizio Sluijmers 

Achterste rij van links naar rechts
Sebastiaan van der Roest

Piet Hoeks (leider)
Kay Rijnders

Mike van de Donk

Middelste rij van links naar rechts 
Leider/trainer  Charles Meyvaert

Daan Hommersom
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Gehurkt van links naar rechts
Roberto Madretsma (trainer)
Lisa Verhoeven
Niels Genee
Mike Batens
Luca Tripaldelli
Renate van de Woestijne
Dennis Batens (trainer)

Staand van links naar rechts
Camiel van den Bergh

Jordi Marce
Erwin Buiteman

Koen van den Broek
Robin Humblé

Marciano Jalhay
Stan van de Wetering

C2

Giel Boelen
Mike Passon

Onderste rij van links naar rechts
Thomas van der Laan
Fabian de Corte
Pieter Pronk
Ernad Nisic
Osama Atili
Deshney Schuurmans

Bovenste rij van links naar rechts 
Henrie de Corte

Michiel Kaelen
Erik Houë

Rainier Vugts

Middelste rij van links naar rechts 
Sven Houët

Jell Kuper
Eli Methorst
Robin Kaelen
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Gehurkt van links naar rechts 
Robin Rijkers (trainer/coach)
Wiebe Vos, Wouter van Rijswijk
Hamza Boudhar
Bram van den Ouweland
Vanja Anusic
Silvia Hermse (leidster)

Niet aanwezig 
Matthijs Huisman
Coen van Ravenstijn

Staand van links naar rechts 
Jordi de Visser
Robert Rijkers
Sven Robeerst

Cas de Schepper
Kevin Hermse

Tobias Brokamp
Menno Slegers

D1C4

Liggend van links naar rechts 
Bruce Meeusen
Kadircan Göksu

Staand van links naar rechts 
Javier Kahn Culqui
Mark Westerlaken

David van Gendt
Sijmen Zomer
Jelske de Laat 

Isa Geerts
Bram Mosterd

Rick van der Poel
Ruben Klinkenberg
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Gehurkt van links naar rechts
Kees Visser (leider)
Wessel Goedhart
Guus Kruis
Beau Pijnenburg
Ryan Huijnen
Lars in ‘t Zandt
Nacho Seirul-lo (trainer)

Staand van links naar rechts
Gijs Koenraad

Kaj Raaijmakers
Joost Visser

Paco Seirul-lo
Maarten Gruson

Florian van der Oudenalder
Daan Beerlage

D2

Onderste rij van links naar rechts
Xander Stevels
Jasper Kelfkens
Caitlin Riesewijk
Sanne Zomer
Danny Mandemaker
Jasper van der Laan

Bovenste rij van links naar rechts
Anouk de Ridder
Chiesa Sopacua
Shakir van Rooij

Ryan Sopacua
Tycho Puente,

Linus Habraken
Niek Wijers
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Gehurkt van links naar rechts
Frank Damen (leider)
Frankie Damen
Sam Gösgens
Younès Noudri
Jim Bontekoe
Harold Bontekoe (trainer)

Staand van links naar rechts
Dennis Batens (trainer)

Olivier Bakker
Polle van Till

Stef Geerts
Fabian van den Bergh

Rupert van Till (leider) 

Gehurkt van links naar rechts
Jordy van der Woude 
Max van Zon
Björn Vis
Tijs Blankenvoorde
Jochem van den Broek 

Staand van links naar rechts
Gino  Duijts, Janick  Bohnen

Dinesh Mongrha
Joey van der Aa

Louis Ruijgrok
Stan van der Doelen

E1D4
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Bovenste rij van links naar rechts
Job in ’t Veld
Thom Smits

Arne Göhlman
 Jesse Smits

Onderste rij van links naar rechts
Jelmer Ottens
Thom van der Sluis
Jelle Aben
Morris Hanengraaf

Gehurkt van links naar rechts 
Davey Braam
Rens Voets

Staand van links naar rechts 
Ralph van Zadelhoff

Iavor van der Heijden
Thomas van Maaren

Marco van Maaren (trainer)
Rick Westerlaken

Ilias Boudhar
Edwin Voets (trainer)

Daniel van Geffen
Morris Methorst

E3E2
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Gehurkt van links naar rechts
Achmed Erassan (trainer)
Olivier Gruson
Redouan Azzammouri
Floris Hutter
Ricardo Verlouw
Mike Batens (assistent trainer)

Staand van links naar rechts
Ischa Goldsteen

Leon Salfischberger
Damian van Grunderbeek

Yassine Erassan
Ferris Kwaijtaal

Gehurkt van links naar rechts
Thijs van den Ouweland
Ties Beerlage
Bilal Ben-Charif
Leroy van Esdonk
Peter Beerlage  (leider)

Staand van links naar rechts 
Rachid van Lierop

Victor Konings
Wessel Geerts

Lars Sluyter
Bora Karaman

E5E4
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Gehurkt van links naar rechts
Max Beurskens
Rens van Dooren
Koen Broeks

Staand van links naar rechts
Take ’t Lam

Martijn van Veghel
Gilian Nouwens

Youri Vis
Joep Antonis

Pascal Stevels

Gehurkt van links naar rechts
Fred Gietman (leider)
Loran Derwish
Boris Schellekens
Tristan de Bever
Robin Scheffers
Lamber Grooten (trainer)

Afwezig
Ozan Aydogan

Staand van links naar rechts
Daan Gietman

Maarten Kimpel
Jasper Fieman

Eva Grooten

F1E6
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Spelers 

Gehurkt van links naar rechts
Rob Marechal (trainer)
Christoffel de Rouw (trainer)
Jasper Göhlmann
Joep van Maaren
Brent Marechal
Bas van Buul
Antonio Sweere (trainer)

Staand van links naar rechts
Thijs Klerkx
Kian Smits

Brent Chatwin-Grindey
Finn Sluiter

Xander Remmers

Gehurkt van links naar rechts
Mark Mommersteeg (trainer)
Daan Mommersteeg
Wouter Hettinga
Frits Lavell
Thomas Hartmann
Huib Kiel (coach)

Staand van links naar rechts
Ricardo Spruyt (assistent-trainer)

Nils Abbenhuis
Sam Kiel

Ruben Pol
Niek Knippels,

Sjul Grooten
Charl Lavell (trainer) 

F3F2



134 135
Spelers

Staand van links naar rechts: 
Daan Glaudemans

Levi van Boxtel
Timo Leeuwis
Daan Freriks

Afwezig
Timo Dijker

Gehurkt van links naar rechts:
Robert van Boxtel (trainer)
Jur Moling
Ruben Kant
Jip Hooghiemstra
Job Beerlage
Ralf Moling (trainer/leider)

Gehurkt van links naar rechts 
Matthijs Mol
Tobias Rutten
Valentijn van den Herk
Huub Rijpert
Quno Offermans

Afwezig
Jasper Jansen 

Staand van links naar rechts 
Gerlach Mol (trainer/leider)

Rik Elbersen
Daan van der Hulst

Vincent Kuiper
Eric van der Hulst (trainer/leider)

Liggend 
Luca van Maren

F5F4
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Van links naar rechts
Kieran de Visser
Finn Bemelmans

Daniel Gilbert
Bento Bekker

Martin Manders

Joey Dingen
Lucas Laven 
Kees van den Brand (trainer)
Glenn Doedens
Lucas Manders
Colin Diepeveen

Boven van links naar rechts
Berat Kurt

Tura Kizilirmak
Tijn Hurenkamp

Maxime Schouten
Dylan Burghouwt
Raphael van Rijn

Jarden Azulay. 

Onder van links naar rechts 
Tibor Koenders
Roel van der Mark
Sal Roctus

F7F6
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Van links naar rechts
Jort Eijkens

Joey Heimericks
Tijmen Bendermacher

Stan Romijn
Fijs Fieten
Lucas van Gool

MP2MP1

Van links naar rechts
Jules de Haas

Pepijn Koelemij
Bram Nikkel

Tijmen van Gestel
Olivier Roest.

Afwezig
Sem Blaas
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Staand van links naar rechts
Beau Bontekoe
Tijn Beurskens

Max Jacobs

Gehurkt van links naar rechts
Gijs Boelen
Thijs van der Putten
Stijn Geerts
Harold Bontekoe (trainer)

MP4MP3

Van links naar rechts
Levi van Berkel
Luuk Reijnders

Tygo van Litsenburg

Jay van Huygevoort
Ezra van Maren.

Afwezig
Luka van Seventer
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SpelersKanjers

De Kanjers vormen het aanstormend talent van de club. Ze komen de sfeer proeven en als het bevalt worden ze lid.



Cooling down

In de afgelopen veertig jaar is er in en rond ‘het clubke van wit en van paars’ natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Jammer genoeg is 
daarvan eigenlijk maar weinig gedocumenteerd en bewaard gebleven. Dat maakte het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om tot een sys-
tematische en chronologisch geheel verantwoorde geschiedschrijving te komen. We hebben ons daar dan ook maar niet aan gewaagd 
en van de nood een deugd gemaakt. 

We hebben gekozen voor een andere aanpak, een geschiedschrijving in de vorm van veertig korte verhalen. Zo zijn we allesbehalve 
compleet, maar hebben we wel een groot aantal belangrijke gebeurtenissen en bijzondere mensen wat uitvoeriger voor het voetlicht 
kunnen brengen. 

Zijn we er op deze wijze in geslaagd om een origineel en lezenswaardig boek te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel 
en wee van de club in de afgelopen decennia? Het oordeel is aan de lezer. We hebben met veel plezier aan dit jubileumboek gewerkt en  
danken iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de inhoud en totstandkoming ervan.

We beseffen dat we in dit boek lang niet iedereen die in de geschiedenis van de club een rol van betekenis heeft gespeeld, de aandacht 
geven die hij of zij eigenlijk verdient. Maar wij troosten iedereen, en ook onszelf, met de gedachte dat er over tien jaar weer een jubileum 
is, en tien jaar daarna weer een, en tien jaar daarna… Want zoveel is ons wel duidelijk geworden: ‘Ons FC, dat wordt en blijft geëerd.’
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