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Promotie VV Riel 1 seizoen 2015 2016

Riel, 27 augustus 2016

Eindelijk promotie van het eerste elftal van V.V. Riel van de 5e klasse naar de 4e klasse KNVB., onder
leiding van de jonge trainer, Mathieu van der Steen. Dit heeft 40 jaar mogen duren. Vorige promotie was in
het seizoen 1975 1976 waarin een uniek resultaat werd behaald, aangezien zowel Riel 1 als Riel 2
kampioen werden, onder leiding van trainer Gabor Keresztes. Riel 1 promoveerde in dat seizoen naar de
4e klasse KNVB. Het tweede elftal slaagde niet in promotie aangezien de beslissingswedstrijd verloren
werd. Riel 1 is in de laatste 50 jaar nu drie maal naar de 4e klasse gepromoveerd, in 1968 1969 door ook
de titel te winnen en te promoveren naar de 4e klasse, onder leiding van trainer Christ Feijt. Daarnaast was
er nog een promotie van de tweede klasse Brabantse Bond naar de eerste klasse Brabantse Bond in het
seizoen 1987 1988, onder leiding van Charles Schutter, na een paar jaar in de tweede klasse te hebben
vertoefd. Eveneens wist Riel 2 in het seizoen 2009 2010 nog kampioen te worden en te promoveren.En nu
dus na 40 jaar, Riel 1 gepromoveerd via de nacompetitie , tegen ja, de amateurs van Willem II.
Resumerend is dus in 50 jaar tijd Riel 1 viermaal gepromoveerd en Riel 2 tweemaal kampioen geworden,
waarvan eenmaal gepromoveerd.
Allengs kwam het idee om de geschiedenis van VV Riel samen te brengen met Willem II, gezien het feit dat
diverse Willem II coryfeeën in het verleden trainer zijn geweest van VV Riel. En dan praten we over Jan
van Roessel, voetballer van de twintigste eeuw en het standbeeld voor Jan gaat er komen bij het Koning
Willem II Stadion. Vervolgens Christ Feijt, keeper van de twintigste eeuw van Willem II en voormalig
international. , Charles Schutter, ook speler van Willem II en nu begeleider scheidsrechters bij de
thuiswedstrijden in het Willem II stadion. Zowel Feijt als Schutter waren in 2 periodes trainer bij VV Riel. In
een van de foto’s hierna zie je ook Rielenaar Henk Vriens terug in een elftalfoto met Chris Feijt en Gabor
Keresztes. Daarnaast was Fons van Hoek , ook voormalig Willem II er , trainer van 1977 tot 1979 in de 4 e
klasse KNVB. Fons heeft echter geen officiele wedstrijd in het eerste team van Willem II gespeeld.
En deze historie tussen VV Riel en oud-Willem II-ers als trainers bij VV Riel, wordt bevestigd door met de
selectie van het afgelopen seizoen 2015 2016 de wedstrijd Willem II Roda JC te gaan bijwonen, in
aanwezigheid van voormalig trainer Gabor Keresztes , verantwoordelijk voor het kampioenschap van Riel 1
en Riel 2 , in 1975 1976.
Trots en blij dat Riel weer 4e klasse KNVB voetbalt, met een aantal derby’s tegen Gloria UC, Viola en
GSBW. Wat wil je nog meer als voetballer van VV Riel. Succes mannen en hopelijk een verblijf van
meerdere jaren in de 4e klasse KNVB.
Groeten,
Henk van Oirschot
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STERHOUDERS NA PROMOTIE 2016 TIJDENS RECEPTIE BIJ VOORMALIG CLUBHUIS
CAFE KERKZICHT/LEMANS OOK IN DE BLOEMETJES GEZET

FOTO MET GABOR KERESZTES 2014

EEN VAN DE WEINIGE CLUBS DIE GABOR ALTIJD EEN WARM HART TOEDRAAGT,
IS VV RIEL. IN 2014 KOMT HIJ SPONTAAN NAAR RIEL 1 KIJKEN . STANDAARD
OPMERKING : SCHMIEDJE, ALLES GOED MET JOU….?!
RIEL 2 KAMPIOEN 2010

MEI 1988 PROMOTIE NAAR 1E KLASSE BRABANTSE BOND
TRAINER CHARLES SCHUTTER

OUD RIEL 1 KAMPIOEN 1975 1976 TIJDENS 50 JARIG JUBILEUM WEDSTRIJD
TEGEN RIEL 2

MET CHRIST FEIJT ALS TRAINER PERIODE 1983 1986

FOTO RIEL 2 KAMPIOEN SEIZOEN

1975 1976 TRAINER GABOR KERESZTES

RIEL 1 KAMPOEN 1975 1976 ARTIKEL IN KRANT

RIEL 1 KAMPIOEN MET TRAINER CHRIST FEIJT SEIZOEN 1968 1969

DIVERSE FOTO’S VOETBALVELD BIJ OUDE MELKFABRIEK

DIVERSE FOTO’S VOETBALVELD BIJ OUDE MELKFABRIEK

FOTO MET TRAINER JAN VAN ROESSEL TIJDENS ZIJN TWEEDE TRAININGSPERIODE

FOTO MET JAN VAN ROESSEL TIJDENS ZIJN EERSTE TRAININGSPERIODE

UIT DE OUDE DOOS EN ANDERE MEMORABILIA

Trainers VV Riel

1947-1948: F. v/d Aa
1948-1949: J. Rombouts
1962-1967: J. van Roessel
1967-1968: L. Snijders
1968-1970: Chr. Feyt
1970-1971: J. van Roessel
1971-1972: L. Stabel
1972-1974: K. v/d Berghe
1974-1977:
1977-1979:
1979-1982:
1982-1983:

G. Keresztes
A. van Hoek
A. Snoeren
H. Berbers

1983-1986: Chr. Feyt
1986-1988: Ch. Schutter
1988-1990: R. Essed
1990-1991: K. van Kappel/Th. Snels
1991-1994: Ch. Schutter
1994-1996: K. van Praat
1996-2000: P. Brekelmans
2000-2001: R. Tijs
2001-2003: G. Jansen
2003-2005: T. Loeffen
2005-2006: J. Hesselberth
2006-2009: P. Brekelmans
2009-2012: J. van der Sande
2012-2015: T. van Helvert
2015-heden: M. van der Steen

CHARLES SCHUTTER SCHREEF VOETBALHISTORIE

Op 29 mei 1975 tekende de 22-jarige Tilburgse amateur Charles Schutter een contract dat hem voor een
jaar aan Willem II verbond. Op zich weinig bijzonders, net zo min als het feit dat hij dit deed onder het
toeziend oog van zijn vader en van Willem II-bestuurslid Leo Maas. Maar het bijzondere zat hem in het
feit dat Charles, zoon van NOAD-bestuurslid Joop Schutter, de eerste speler was die na het mislukken van
de fusieplannen tussen Longa, NOAD en Willem II de overstap maakte van NOAD naar Willem II.
Een stap die toentertijd op zijn zachtst gezegd ‘not done’ was! Charles schreef met deze transfer dan ook
Tilburgse voetbalhistorie. De overgang van amateurs naar betaald voetbal verliep goed voor hem.
Hij kende geen aanpassingsproblemen. Of men hem bij NOAD zijn overstap naar Willem II (destijds voor
menig NOAD-aanhanger ‘de vijand’) kwalijk nam, weet Charles zevenendertig jaar na dato niet meer.
Wel, dat hij bij het professionelere Willem II goed werd opgenomen, al was het bij NOAD meer een
vriendenclub. Als ijverige, schietgrage spits beleefde Charles – in die tijd nog voorzien van een opvallende
baard – naar zijn zeggen bij Willem II van 1975 tot 1978 een fijne tijd. Momenteel beleeft hij die daar
opnieuw, maar nu als gladgeschoren scheidsrechterbegeleider!
Foto: ondertekening contract

Gabor Keresztes
In “Tricolores magazine” van mei 2015 werd ruim aandacht besteed aan de Hongaarse sterspeler Ferenc
Puskás en diens meespelen met Willem II tegen een West-Duitse selectie op 15 augustus 1966. Die verhalen
leidden mij terug naar de zomer van 1962. Op 30 juli contracteerde Willem II voor het eerst een Hongaarse
speler: Gabor Keresztes. Een speler met een verhaal. In 1956 maakte hij deel uit van het nationale
Hongaarse jeugdelftal. Toen dat elftal in Wenen aantrad tegen Oostenrijk, zagen Gabor en enkele
ploeggenoten kans om te vluchten uit hun vaderland nog voordat de revolutie daar uitbrak. Door de
bepalingen van de Fifa mocht Gabor toen een jaar niet voetballen. Die periode bracht hij oefenend en
vriendschappelijke wedstrijden spelend door bij Servette in Zwitserland. Zijn vrouw was inmiddels vanuit
Hongarije ook naar Zwitserland gekomen. Daarna kreeg hij in 1957 zijn eerste prof-baan bij FC Saarbrücken
in Duitsland, waar hij vier seizoenen bleef. In 1961 ging hij naar het Franse Grenoble. Gabor en zijn vrouw
konden echter niet wennen aan het totaal anders geaarde Franse volk. Hij besloot om terug te gaan naar
Duitsland of te proberen in ons land een contract te krijgen. Dat laatste lukte. Tot opluchting van hemzelf,
want gedurende zijn carrière kreeg Gabor steeds meer last van zijn knieën. Tijdens een jeugdinterland met
Hongarije tegen Turkije was hij in een duel met de Turkse doelman aan beide knieën zwaar geblesseerd
geraakt. Bij Willem II was de aanvallende middenvelder semi-prof. Voor halve dagen werkte hij als electroautomonteur in de Ford-garage van de familie Knegtel. Bovendien reed hij Willem II-voorzitter dokter
Schuerman regelmatig in diens auto naar patiënten. Ook in Tilburg speelden zijn zwakke knieën hem vaak
parten. Na twee seizoenen vertrok hij naar het Bossche Wilhelmina. In 1967 stond bij garage Knegtel
plotseling zijn idool op de stoep: de grote Ferenc Puskás. Die was toentertijd trainer in Canada en kwam
Gabor polsen voor een overstap. Het zou voor Gabor een droomtransfer zijn, maar hij vertelde Puskás eerlijk
over zijn knie-problemen. Hij vond dat hij moreel gezien niet kon ingaan op diens aanbod. Na zijn carrière
als speler werd Gabor trainer. Met name bij het Tilburgse SC ’t Zand was hij zeer succesvol. Anno 2015
duikt zijn naam nog regelmatig op in de media. Het betreft de gelijknamige zanger. Inderdaad: de zoon van!
GABOR KERESZTES MET PUSKAS

WILLEM II TEAM IN 60-ER JAREN

GABOR KERESZTES IN ACTIE

CHRIS FEIJT, WILLEM II'S DOELMAN VAN DE 20E EEUW

Als opvolger van Cees Botermans trok Willem II in 1954 Chris Feijt aan, de 19 jarige talentvolle keeper van
SC Woerden, de club die een paar maanden eerder kampioen was geworden van de 4e Klasse D. Chris had
al overschrijving aangevraagd naar DOS, toen Willem II aanklopte. Twee keer van aanvraag veranderen
mocht niet van de KNVB. Iemand heeft hem toen aangemeld bij de profclub Utrecht van de Beroeps
Voetbal Bond en toen mocht hij wel naar Willem II. Chris verdedigde vanaf de eerste wedstrijd van het
seizoen 1954-1955 het doel van Willem II en behaalde met de Tricolores meteen de landstitel. Voor zijn
overgang naar Tilburg was hij al gekozen in het Nederlands jeugdelftal, maar als keeper van Willem II
begon zijn talent pas goed tot de voetbalgemeenschap door te dringen. Hij werd gekozen in het Militair
elftal, het Nederlands B-elftal en was regelmatig reserve-doelman van het Nederlands A-elftal. Jammer
genoeg had hij in zijn beste jaren concurrentie van De Munck, Pieters Graafland en Landman. Bij Willem II
was hij vanaf 1954 wel de eerste doelman. Chris was een geweldige lijnkeeper, lenig met prima reflexen. Hij
was zowel technisch als tactisch goed en zijn uittrappen waren bijzonder. Hij beheerste de dropkick, mede
vanwege de stalen neus van zijn schoenen. Chris hield ook van een sierlijke zweefduik. Hij was altijd keurig
gesoigneerd en was – hoewel niet ijdel - op elftalfoto’s graag geheel in beeld, dus meestal staand aan de
zijkant. In het seizoen 1960-1961 won hij glansrijk de door het sportblad “Sportkroniek” georganiseerde
verkiezing “Voetballer van het Jaar”. Na 289 officiële wedstrijden beëindigde hij in 1963 zijn carrière bij
Willem II. Hij vertrok naar Feyenoord, waar hij tweede keeper werd achter Pieters Graafland. In december
1999 werd hij gekozen als keeper van het Willem II-elftal van de 20e eeuw. Daarmee werd nog eens
onderstreept hoezeer de supporters de prestaties van deze - bij Willem II tot nu toe ongeëvenaarde topkeeper waardeerden

JAN VAN ROESSEL ZEGT NEE TEGEN SAMPDORIA

Op 10 juli 1952 meldt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport dat Jan van Roessel, midvoor van de
Nederlandse kampioen Willem II, niet ingaat op een aanbod van Sampdoria uit Genua. De Italiaanse topclub
bood hem maar liefst 25.000.000 lires (= 62.850 euro) als handgeld. Een voor die tijd gigantisch bedrag en
dat voor een speler die in eigen land te boek stond als amateur. Het betaalde voetbal deed in Nederland
immers pas in 1954 zijn intrede. Jan was naar Genua gereisd, was daar als een koning behandeld, maar
zwichtte niet voor het aanbod. Waarom niet vertelde hij in 1992 aan Voetbal International-redacteur Theo
Reitsma. 'Op de kampioensreceptie van Willem II in hotel Riche zei het bestuur: "Kom mee naar boven,
laten we eens praten". Ik vond het aanbod van Willem II perfect. Want amateur, dat ben ik nooit geweest.
Willem II heeft het met mij altijd heel goed voor gehad. Ik ben een echte Tilburgse jongen en ik had er goeie
aard. Waarom zou ik naar Italië gaan als ik in Tilburg bij wijze van spreken miljonair kon worden. Ik was
een tevreden mens en dat ben ik altijd gebleven.' Op 17 december 1999 werd Jan van Roessel door de
Willem II-supporters gekozen tot ‘Speler van de eeuw.’
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