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De fabrikanten 
versus de klerken 
en arbeiders 

Veel steden in Nederland barsten van de voetbalhistorie. 

Soms zichtbaar, vaak ook spoorloos uit het straatbeeld 

verdwenen. In een virtuele wandeling nemen wij je mee 

naar al die verdwenen of nog prominent aanwezige, 

cruciale plekken in onze steden. In de tiende aflevering 

aandacht voor Tilburg, een voormalige textielstad met 

een rijke voetbalgeschiedenis, die inmiddels toch vooral 

die oude koning uit de negentiende eeuw in ere houdt. 

  Rene Waning   Ignacio Sánchez

200 meter

206.234
mensen (2020)
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De Vijf Eiken
in Rijen  

13,3 km

• STAANTRIBUNE 32 2120

DE VOETBALSTAD



Er moet nota bene een Amsterdammer aan te pas 
komen om Tilburg aan het voetballen te krijgen. 
Gerard de Ruiter maakte al naam met het hoofd-
stedelijke RAP als hij in de jaren negentig van de 
negentiende eeuw in Tilburg neerstrijkt. Brabant 
is dan nog een voetbalwoestijn, maar hij krijgt 
genoeg plaatsgenoten mee om een clubje op te 
richten. Dat gebeurt in 1896 in café Marinus aan 
de Monumentstraat onder de naam Tilburgia. Al 
snel wordt de club hernoemd naar de voormalige 
koning, die zich in Tilburg altijd zo op zijn gemak 
voelde: Willem II. Veel later krijgt het café ook 
nog een enigszins duister Willem II-tintje. De 
Oostenrijkse oud-trainer Rett Longin opent op 
dezelfde locatie in 1940 Gaststätte Alt Wien, waar 
de bezetter zich wonderwel thuisvoelt. 

Het duurt tien jaar voordat 

Willem II een vaste plek vindt. 

In 1906 strijkt het neer in de 

buurt van de Koningshoeve, 

een verwijzing naar het land-

huis waar Koning Willem II 

regelmatig verblijft. De zijweg 

waaraan het veld ligt, wordt 

ook maar direct omgedoopt 

tot Voetbalweg. Hier heeft 

de club veel van zijn grootste 

successen beleefd. In 1916 

wordt Willem II er de eerste 

landskampioen die niet uit 

het westen komt. Tussen 
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Rueckertbaan 

3 Tilburg is grotendeels katholiek en in 
de verzuilde vooroorlogse tijd betekent 
dit dat vrijwel alle voetbalclubs spelen 
onder de vlag van de Roomsch Katholieke 
Federatie (RKF). RKTVV is de grootste van 
deze clubs en is drie 

keer de beste katholieke club van het land. 
Na het opgaan van de RKF in de KNVB in 
1940, speelt de club zelfs twee seizoenen 
in de eerste klasse, op dat moment het 
hoogste niveau van Nederland. Al die 

jaren, tot de club in 2017 fuseert 
met NOAD en LONGA, speelt 
RKTVV op een terrein aan de 
Rueckertbaan, aan de noordkant 
van de stad. Het complex is nu in 
gebruik als voetbalacademie van 
Willem II. 
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Industriestraat 5

De voetbalgeschiedenis 
van het stadion aan de 
Goirleseweg gaat terug tot 
1920. Onder de naam Tilburgs 
Sportpark wordt de eerste 
versie in gebruik genomen, 
met NOAD als eerste bespeler. 
Die club verlaat het terrein 
in 1923, waarna Willem II de 
vinger opsteekt. De landskampioen 
van 1916 zit dringend verlegen om 
een nieuw voetbalterrein. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog wordt het 
grootste deel van de tribunes opge-
stookt en daarom koopt de gemeente 
het desolate terrein. Naar de normen 
van die tijd komt er een multifunc-
tioneel gemeentelijk sportpark voor 
in de plaats, inclusief de later zo 
verfoeide sintelbaan. In 1948 is men 
er maar wat blij mee, getuige ook 
een commentaar in het Nieuwsblad 

van het Zuiden: “Eindelijk dan rolde de 
bal weer aan de Goirleseweg, waar in 
ongelooflijk korte tijd door vakman-
schap en werklust een uitermate fraai 
stadion verrees.” Willem II viert er nog 
eens twee landstitels en in 1957 keert 
ook NOAD terug als tweede bespeler. 
In de jaren negentig van de vorige 
eeuw krijgt het stadion zijn huidige 
vorm. Terwijl Willem II er onder-
tussen gewoon verder speelt, wordt het 
verouderde stadion in fases omge-
bouwd tot een modern onderkomen.

NOAD (Nooit Ophouden 

Altijd Doorspelen, al 

blijft er discussie bestaan 

over de exacte bete-

kenis) is vrijwel altijd het 

kleine broertje geweest 

van Willem II. Toch speelt NOAD maar liefst 42 seizoenen 

op het hoogste niveau, waaronder vier seizoenen in de eredi-

visie. De club kiest er bij de oprichting voor om te gaan spelen 

in de neutrale bond, omdat de fraters de katholieke jongens 

verbieden te voetballen op zondagmiddag. Een groot deel van 

de hoogtijdagen van NOAD speelt zich af aan de Industriestraat, 

thuishaven van de club tussen 1923 en 1957. Een knus terrein, 

ingeklemd tussen de spoorlijnen naar Breda en Turnhout, waar 

met enig inschikken toch vijftienduizend mensen een plekje 

kunnen vinden. In 1957 moet NOAD noodgedwongen vertrekken 

en dat is het begin van het einde. Het Gemeentelijk Sportpark, 

waar NOAD gaat spelen, is veel te groot voor de club, die wegzakt 

en in 1971 terugkeert naar de amateurs. In 2017 gaat NOAD op in 

fusieclub FC Tilburg. 

In de tijd dat de voetballiefhebbers nog 

afhankelijk zijn van schaarse informa-

tiebronnen, is de Heuvel, het centrale 

plein in de stad, het epicentrum van 

voetbalminnend Tilburg. De fans 

van de clubs verzamelen zich hier op 

zondagmiddagen als de favorieten 

een uitwedstrijd spelen, voor de 

eerste berichten van het front. Aan de 

gezichten en de stemming bij het smal-

deel sympathisanten van Willem II, 

LONGA en NOAD is dan af te lezen 

welke club heeft gewonnen en welke 

verloren. Later worden hier promoties 

en het behalen van Europees voetbal 

gevierd.
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4

1914 en 1923 speelt het op het krap 

bemeten veldje, waar met pijn en 

moeite een paar duizend toeschou-

wers een plekje kunnen vinden, 

nog viermaal om de landstitel. 
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6 Heuvel 

• STAANTRIBUNE 32 2322
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Textielfabriek
Gebroeders Diepen 

Jan van Roessel is de grootste Tilburgse voet-
baller ooit. Tot zijn 25ste speelt hij bij LONGA, 
waarna hij overstapt naar Willem II. Met de 
Tricolores wordt de grote en kopsterke spits 
landskampioen in 1952 en 1955. Van Roessel 
maakt nog net het begin van het profvoetbal 
mee, maar financieel levert hem dat amper 
iets op. En dus keert hij na zijn succesvolle 
loopbaan gewoon terug achter het weefgetouw, 
zoals duizenden inwoners van de textielstad. 
Met twee landstitels en zes interlands op zak 
staat hij in 1957 weer ‘gewoon’ in de fabriek van 
de Gebroeders Diepen aan de Korvelseweg, 
totdat in 1972 ook deze onderneming ten onder 
gaat aan de buitenlandse concurrentie. Van 
Roessel wordt begin deze eeuw gekozen tot 
Speler van de Eeuw van Willem II en sinds drie 
jaar houdt hij, vereeuwigd in brons, de wacht 
voor het stadion.

Rond de millenniumwisseling kent 
Willem II de grootste sportieve voorspoed 
van de recente geschiedenis. Architect 
van het succesteam is Co Adriaanse, die 
de ploeg in 1999 leidt naar de tweede 
plaats in de eredivisie. Plaatsing voor de 
Champions League is het gevolg. Dat 
Adriaanse ook de knoet er flink over kan 
laten gaan, blijkt in de voorbereiding 
van dat seizoen. Naar zijn mening heeft 
zijn ploeg in de oefenwedstrijd tegen 
KAA Gent een wanprestatie geleverd 
en dus laat hij zijn spelers op hun vrije 
dag van café De Vijf Eiken in Rijen naar 
het stadion lopen, een wandeling van 

Een bruine kroeg, zoals er zoveel waren in 
Nederland, met hoogpolige kleedjes op de 
tafel, een klassieke toog en een biljart. Het 
geheel gevangen in een blauwe rookwalm. 
Dat het café een pleisterplaats wordt voor 
supporters van Willem II, is vooral te danken 
aan de locatie. Het is de laatste halte vanuit het 
centrum op weg naar het stadion en dus wordt 
hier vooraf ingedronken en worden na afloop 
overwinningen gevierd en nederlagen 
verdoofd. In 2010 valt ’t Laar ten prooi 
aan de toorn van burgemeester Ivo 
Opstelten. Hij wil de kroeg tijdelijk 
sluiten vanwege de overmatige alcohol- 
en drugsconsumptie. De sluiting gaat 
uiteindelijk niet door, maar het kwaad is 
al geschied. ’t Laar heeft zijn functie als 
supporterscafé verloren.
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8LONGA-terrein
aan de Spoorbrug 

Vanuit de trein naar Den Bosch heeft 

de reiziger bij het uitrijden van Tilburg 

zicht op een tribune die de liefheb-

bers doet likkebaarden. Genoemd 

naar de beste speler van de club, is de 

Henk Pellikaantribune jarenlang het 

pronkstuk van het terrein van LONGA 

(Lichaams Ontwikkeling Na Gedane 

Arbeid), de bekerwinnaar van 1926. Daar 

waar Willem II – grof gezegd – de club 

is van de fabrikanten en NOAD van de 

arbeiders, is LONGA de club van de 

kantoorklerken. De rol van LONGA in 

het profvoetbal blijft bescheiden en in 

1965 keert het terug naar de amateurs, 

waar het lange tijd uitkomt in de hoofd-

klasse. Fusieclub FC Tilburg speelt 

tegenwoordig op het LONGA-terrein. En 

dus staat de opgeknapte Henk Pellikaan-

tribune gelukkig nog altijd fier overeind.

13,3 kilometer. De spelers zetten zich 
mokkend aan de tocht. Na de lunch in 
het stadion wacht hun nog een onaange-
name verrassing: om de auto’s op te halen 
mogen ze hetzelfde stuk ook nog eens 
teruglopen. Een dag na deze strafexpe-
ditie worden de arme amateurs van  
SC ’t Zand met 11-0 onder de voet 
gelopen.
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Café ’t Laar 9

13,3 km

78 minuten

• STAANTRIBUNE 32 2524


