
 
 
“Mister TOB”: NOL HILGERS (16-10-1939 - 8-9-2011) 

51 jaar T.O.B-lid 

 

 
 
  



Nol Hilgers 70 jaar en 50 jaar lid van T.O.B. 

Vijftig jaar geleden kwam Nol, na een goed gesprek met Piet van de Veur, bij T.O.B 

voetballen waar hij al snel als aanvaller een plaats in het team van trainer Aantjes 

veroverde. Jarenlang was hij een vaste waarde voor dit team. Na zijn actieve periode 

als voetballer heeft Nol verschillende leiderfuncties gehad, o.a. bij de senioren 1 van 

trainer Chris Sloep, later werd hij leider van het tweede elftal waar hij toen al met Piet 

de Roo, de huidige jeugdvoorzitter, goed kon samenwerken. Nog niet zolang geleden 

was hij elftalleider bij een van onze veteranenteams en zou hij dit seizoen co-leider 

zijn bij de zaterdag senioren 2. 

Nol was en is nog altijd zeer betrokken 
bij onze vereniging, zo was hij 
jarenlang zeer actief op de donderdag  
met “Harte Vijf”, om de oudere 
T.O.B’ers een leuke kaartmiddag te 
bezorgen. Sinds enige tijd is deze dag 
een “Shelldag” en ook hier is hij een 
vaste medewerker.  
Als wedstrijdsecretaris en speler is hij 
eveneens actief bij onze Biljartafdeling 
waar hij samen met Louis van Hoof  
de kar trekt. Zij zorgen ervoor dat de 

mannen van het groenenlaken aan niets ontbreekt en dat het wedstrijdverloop  
volgens de regels gaat. Ook is Nol niet meer weg te denken bij de Omhoog-ploeg, 
om de week staat hij maandagochtend aan de machine om te zorgen dat het 
clubblad goed leesbaar afgedrukt wordt, een bezigheid waar veel leden geen weet 
van hebben maar een taak die vaak door oudere leden volbracht wordt.  
 
Veel leden zullen Nol ook kennen als barmedewerker, scheidsrechter, vlagger en 
klusjesman want waar geholpen of assistentie verleend moest worden daar sprong 
hij in. De prachtig opgeknapte tribune is o.a. door het initiatief van Nol tot stand 
gekomen. Na een aantal jaren de functie van 2e Voetbalvoorzitter vervuld te hebben 
is hij na het aftreden van Marcel Stam al weer enige tijd voorzitter van deze afdeling. 
Al met al is het duidelijk dat Nol Hilgers een echte T.O.B’er is die niet alleen een 
actief voetbal- of biljartlid is (geweest) maar vooral ook een zeer actieve medewerker 
en meedenker. 
 
Wij zijn dan ook zeer trots op Nol en wij wensen hem, ondanks dat hij 
momenteel te maken heeft met gezondheidsproblemen, een mooie 70-ste ver-
jaardag toe (vrijdag 16 oktober).Wij bedanken en feliciteren Nol met zijn 50-jaar 
lidmaatschap en hopen de komende jaren, in goede gezondheid, nog veel 
plezier aan en met hem te beleven.  
 
Het Bestuur  
  



 
 
 
 
 

  

Bij dezen wil ik het bestuur, medewerkers, spelers en 
supporters hartelijk bedanken voor alles wat jullie op de 
afgelopen zaterdag voor mij hebben gedaan.  
Het was een onvergetelijk middag voor mij en zeker een grote 
stimulans om nog heel lang door te gaan. Uiteindelijk doen we 
het toch met z'n allen en dat maakt dat je altijd een TOBer blijft. 
Nogmaals hartelijk bedankt en we drinken er nog wel eens een 
pintje op. 
Vriendelijke groet Nol. 
 



Nol Hilgers overleden 

Donderdagochtend 8 september is op 71-jarige 
leeftijd Nol Hilgers overleden! Erelid van rksv 
T.O.B. en meer dan 50 jaar lid van onze omni-
sportvereniging. Afgelopen zaterdag had onze 
'Mister T.O.B.' nog de dag van zijn leven toen hij 
op een zonovergoten Melkweg met volle teugen 
genoot van 'zijn' blauwwitte cluppie. Gezeten in 
zijn rolstoel had hij nog één keer contact met 
vele TOB-ers en nam hij op zijn manier afscheid 
van dé club (én vrienden!) van zijn leven...  
 
De op 16 oktober 1939 geboren Nol Hilgers  
(hij was het nakomertje uit een gezin van 11 
kinderen) kwam bijna 52 jaar geleden van DWV 
naar T.O.B. 'na een goed gesprek' met good-old 
Piet van der Veur. De behendige aanvaller wist 
zich al snel een basisplaats in het vlaggenschip 
van trainer Ruth Aantjes te verwerven en 
speelde jarenlang in de Zondag-1. Hoogtepunt 
was zonder twijfel de promotiewedstrijd in 1967 
op het neutrale terrein van DWV tegen DEC. 
TOB wint met 3-2 na verlenging en promoveert  
voor het eerst in de historie van de AVB naar de 

grote KNVB.  
 
Echter, niet alleen als voetballer heeft Nol zijn sporen verdiend bij TOB. Zo was hij 
onder meer jarenlang leider van diverse teams (van Zondag-1 tot Veteranen-3) en 
leidde hij de klaverjasafdeling Harten Vijf met ijzeren vuist. Ook op de Shell-dagen 
was hij onmisbaar. Vlagger, scheidsrechter, wat heeft Nol eigenlijk niet gedaan bij 
TOB. Als wedstrijdsecretaris en speler van de Biljartafdeling trok hij samen met Louis 
van Hoof jarenlang de kar en was hij de regelneef bij uitstek. Het clubblad Omhoog 
werd jarenlang op maandagochtend door Nol gedraaid terwijl vele leden Nol ook 
zullen herkennen als barmedewerker, klusjesman en manusje-van-alles. Na het 
aftreden van Marcel Stam was Nol de laatste jaren ook nog eens Voetbalvoorzitter. 
Al met al was Nol niet alleen een 'echte' TOB-er die actief was op de voetbal- en 
biljart-mat, maar bovenal een zeer actieve medewerker en méédenker! Twee jaar 
geleden begonnen de eerste gezondheidsproblemen bij Nol zich te openbaren 
waarna het de laatste tijd 'wel erg snel ging'.  
 
De laatste maanden in het Eduard Douwes Dekkerhuis hebben nog vele TOB’ers Nol 
een bezoek gebracht al dan niet na overhandiging van een harinkje, brood tartaar 
(mét uitjes!), makreel, gehaktballetjes, Voetbal International én het clubblad waar hij 
zo naar uit zag! Tientallen kaarten sierden zijn muur en wat was hij trots op al die 
belangstelling! 
 
De vereniging TOB is er trots op Nol Hilgers in ons midden gehad te hebben!  
 



Wij zijn hem ontzettend veel dank 
verschuldigd! Wij wensen Ron, 
José, Jordy en de naaste familie de 
komende periode alle sterkte toe bij 
het verwerken van dit grote verlies. 
 

Maandagavond 12 september 
tussen 19.30 en 20.15 uur is er 
gelegenheid om afscheid te nemen 
van Nol in Crematorium Zaanstad 
en dinsdagochtend om 10.00 uur is 
de crematieplechtigheid. Dag lieve 
Nol, wat zullen we je gaan missen! 

 
Dat Hij Ruste In Vrede! 

 

Op verzoek van TOB, en uit respect voor Nol heeft de KNVB voor zaterdag 10 
september ALLE voetbalwedstrijden van TOB-teams uit het programma gehaald!  

 
 

  



 

 
 
 

 


