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Lieve Wil,

Wat een eer dat ik de inleiding mag schrijven van dit speciale magazine. Een magazine 
dat alleen in het teken staat van jou, omdat je 17 jaren lang heel veel betekent hebt voor 
kinderen en ouders die bij Wippolder kwamen voetballen. Want kinderen en voetballen 

zijn je passie. 

Het is nu bijna een jaar geleden dat ik je een beetje zag worstelen. “Deze dagen wil ik wel 
training geven, deze dagen niet, dan wil ik naar mijn kleinkinderen en deze dagen wil ik 
bij ZON werken”. Het liefst zou je het allemaal tegelijk willen doen. Maar zoals dat voor 
iedereen in het leven geldt, niemand kan van alles tegelijk. Zelfs een veelzijdige vrouw 

als jij kan dat niet.

Weet je nog dat je de vraag mij kreeg: Wat staat er op 1, 2 en 3 in je leven? Daar was je 
eigenlijk meteen heel duidelijk in. Je zei meteen; “op 1 staan mijn kleinkinderen, en op 
2 staat mijn werk bij ZON en op 3 komt Wippolder”. Je bent vervolgens gaan nadenken 
en overleggen met Kees en tot de conclusie gekomen dat het na 17 jaar eigenlijk wel 
genoeg is geweest. En als ik het je nu vraag, dan zeg je dat je zo blij bent dat je deze 

keuze hebt gemaakt. Je hebt er een stukje rust en ander plezier voor teruggekregen. 

Ben je dan helemaal weg. Nee, dat gelukkig ook weer niet. Je bent nog steeds verbonden 
als ambassadeur van het meiden en vrouwen voetbal bij Wippolder. We mogen je bellen 
om bijvoorbeeld een gasttraining te geven bij de meiden, of om mee te denken. Want 
kinderen en voetbal zullen altijd je passie blijven. En wat leuk om te zien en horen dat je 
regelmatig om advies wordt gevraagd door trainers waaraan jij vroeger ook training hebt 

gegeven toen ze nog niet eens een tiener waren.

Er hebben heel wat mensen meegewerkt aan dit magazine. Alle namen zullen voorbij 
komen. En iedereen was meteen enthousiast om zijn of haar bijdrage te leveren.

Heel veel leesplezier en geniet van de waardering die we voor jou hebben als mens en al 
het werk wat je hebt verricht bij onze mooie vereniging Wippolder.

Met hartelijke groeten,
Ron Buijze
Bestuurslid Manager Voetbalzaken SV Wippolder
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Wil de Visser was een gedreven 
sportvrouw. Voetbal haar passie. 
Die gedrevenheid leverde haar 

het Oranjeshirt op. In een tijd, dat het 
vrouwenvoetbal het vaak ‘zwaar’ had. 
Het kreeg zeker niet zoveel aandacht als 
tegenwoordig. 

Wil de Visser blonk uit bij haar KFC’71. 
Kwam niet alleen uit voor Oranje, maar 
kwam met net zoveel plezier uit voor 
het vrouwenteam van de KNVB afdeling 
Den Haag, waar ik in die tijd coach van 
mocht zijn. Wil was de captain. En het 
was voor haar niet alleen het dragen 
van die aanvoerdersband. Wil was een 
echte aanvoerder, nam vaak in alles 
het voortouw. Op het veld, strijd, nooit 
opgeven, maar ook buiten het veld. 
Moest er iets geregeld of georganiseerd 
worden, Wil was ertoe bereid. Wil was een 
geweldig ‘verlengstuk’ van de coach in het 
veld. En als ze het ergens niet mee eens 
was, dan liet ze dat weten ook, maar wel 
gemotiveerd.

Het waren mooie duels tegen de andere 
selectieteams van toen nog de afdelingen 
Rotterdam, Dordrecht, Gouda en Leiden. 
Meer dan eens werd het team eerste 
in West II en mocht zodoende de strijd 
aanbinden in Zeist om het kampioenschap 
van Nederland. Meer dan eens mocht Wil 
als captain de felicitaties in ontvangst 
nemen, omdat de ‘Haagse’ (met veel 
Delftse inbreng) selectie weer eens als 
winnaar van het veld stapte.

Als Oranje in die tijd meer interlands had 
gespeeld, dan had Wil de Visser veel 
meer caps op haar naam staan, dan ze 
nu heeft. Dat weet ik zeker!

Maar na haar eigen voetballoopbaan is 
Wil niet stil gaan zitten. Haar motivatie en 
kennis bracht ze graag over op de jeugd. 
Met eenzelfde gedrevenheid als zij dat 
jaren als actief speelster had gedaan. 
En ze heeft dat heel lang vol gehouden, 
uiteraard altijd in de rug gesteund door 
Kees.

Na zoveel jaren activiteit in de voetbalsport, 
liefst 17 jaar bij Wippolder, als trainster, 
heeft Wil daar nu een punt achter gezet. 
Een voorbeeld voor velen: Wippolder zou 
wensen, dat eenieder op de Pauwmolen 
zich zolang en zo gedreven inzet voor de 
club. Hulde!
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‘Wil was een echte 
aanvoerder, nam vaak 
in alles het voortouw’

WIL BLONK UIT
Ton Beije | Voormalig coach vrouwen- & meidenselectie KNVB afdeling Den Haag



Er is een tijd van komen en een tijd 
van… Je kent het vast wel… Ook 
is het wel belangrijk om te beseffen 

dat jouw tijd van gaan in het voetballen 
nog lang niet is gekomen. Daarvoor ben je 
veel te veel voetbalmens. Voetballen blijft 
altijd wel een rol in je leven spelen. 

Op allerlei manieren heb ik je leren 
kennen. Lang voordat we samen op het 
voetbalveld bij KFC’71  stonden en ik 
nog bij DHC speelde, was je al in beeld. 
KFC’71 en spelen op hoog niveau. Het 
Nederlands vrouwenteam was niet zo 
heel bekend, maar jij was bekend genoeg 
om te weten dat je er speelde. KFC’71 
had naam in Delft dus ook de bekende 
speelsters uit die tijd. Jij vooraan… 
Spelen op het hoogst mogelijke niveau in 
Nederland. En internationaal… dat was 
niet voor velen weggelegd. 

Soms ging ik ook wel kijken… daar op 
het sportpark aan de Oudelaan. De 
houten kantine, de sfeer, de beleving 
van voetballen zoals voetballen hoort te 
zijn. Trainen was daar nog ‘ouderwets’ 
en de sfeer was ‘voetballen en nog eens 
voetballen’.

Later op dat nieuwe sportpark Tanthof 
Zuid werd het toch wat anders. Samen 
met andere clubs… soms passen en 
meten met trainen. Vechten voor het 
plekje. Langzaam maar zeker werd het 
voetballen van vrouwen toch ook meer 
bekend. 

Stukjes in de krant… soms nog klein 
en kort en met weinig ‘verstand’ van 
voetballen door vrouwen. Maar wel met 
regelmaat terug te vinden in de maandag 
editie van de Delftsche Courant. Soms 
met woordspelingen door journalisten die 
nu niet meer zo op hun plaats zouden zijn. 
Die sprak ik er dan wel op aan. 

Ik was als coach al een aantal jaren 
werkzaam en wilde een jaartje time-
out nemen. Dat lukte bijna, maar niet 
helemaal. Ergens stond ineens iemand 
van KFC’71 voor mijn neus met de vraag 
of ik coach wilde worden. Uiteindelijk is 
dat ook zo geworden. En kwam er een 
mooie samenwerking tot stand. Samen 
aan de slag met de 2 eerste teams. Een 
zwaar seizoen vanwege het spelen in 
de hoofdklasse op het hoogste niveau. 
Maar ook omdat er heel veel jeugdige 
speelsters waren en een paar ouderen. 
En veel onervarenheid nog bij veel 
jonkies. Wel veel JPN ervaring maar dat 
bleek nog geen ervaring te zijn waarmee 
je tegen teams kunt spelen die gemiddeld 
tussen de 25 en de 30 jaar oud zijn. 
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TIJD VAN KOMEN EN TIJD VAN GAAN 
Jan Reurings | Voormalig trainer/coach KFC’71



We verloren vaak maar ook vaak nipt met 
1 doelpunt verschil. Helaas ook wat zaken 
die het team niet hebben geholpen. Het 
wegvallen van enkele speelsters en wat 
gedoe hier en daar. Wel een mooi seizoen 
vanwege de beleving en de optimale 
opkomst op trainingen en het plezier 
waarmee gewerkt werd. 

Opvallende zaken… een uitwedstrijd in 
Groningen was een weekendje uit. Een 
mooie herinnering aan de vrijdagavonden 
met spelletjes en samenkomen een uur 
voor de training om dan een bespreking 
te hebben, omdat dat niet paste na afloop 
van de training voor een aantal vanwege 
hun jeugdige leeftijd. Een weekend weg 
in huisjes waarbij ik gelukkig in het goede 
huisje zat. De trainers overleggen met 
Henk, jou en mij. Het opknappen van de 
materiaalruimte. De vaste trainingsopzet 
en het mooie compliment van Bert van 
Lingen (die destijds nog veel bij Saestum 
kwam) over de wijze van spelen die er was 
in ons team. Die was herkenbaar en goed. 
Maar wel met al die jeugdige speelsters.
De bijeenkomsten in de winterstop 1x per 
week om met de groep te praten over wat 
het inhoudt om op het hoogste niveau 
te spelen. Dat ging tot aan de dubbele 
knoop in hun veters die ze op hun wreef 
knoopten maar ook over de houding om 
te presteren als het moeilijk was tegen die 
oudere teams. 

Mooiste uitspraak was op het moment 
dat er bepaalde zaken op tafel kwamen 
die typisch bij jongere meiden (rond de 
16/17/18 jaar) horen en waarbij oudere 
speelsters (rond de 40) zeiden dat ze niet 
wisten dat die jongere meiden zo dachten. 
Met als antwoord van een van de jongeren 
dat ze dat soort dingen ook niet aan haar 
moeder vertelde. Het harde werken in dat 
seizoen. En helaas ook de degradatie 
naar de 1e klasse. 

Samen werken werd stap voor stap ook 
steeds meer samenwerken. Er was echt 
een team als staf en dat werkte door in de 
groep speelsters. 

De tijd was nog niet in de verste 
verte vergelijkbaar met  wat nu 
prestatievoetballen is. Er is echt veel 
gebeurd in de afgelopen 30 jaren. Je 
bent altijd in het voetballen gebleven en 
hebt je steentje bijgedragen. Je hebt veel 
gekregen door het voetballen maar je 
hebt zeker ook veel terug gegeven aan 
het voetballen en de jeugd. Je had ook 
de kans om dat te doen. Het was echt 
heel leuk om te ontdekken hoe jij en Kees 
dat deden. Zeg maar in spiegelbeeld met 
gezinnen waar de man voetbalt en coach 
is. Heel mooi is dat. 

Het is lang geleden dat we samenwerkten, 
maar nooit vergeten. Dat gaat ook nooit 
meer vergeten worden. Ik vond het heel 
leuk om dit stukje voor je te schrijven voor 
dit moment in je leven. Het ga je goed 
naar de toekomst.
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‘Samen werken 
werd stap voor stap 

ook steeds meer 
samenwerken’



I k herinner het me nog goed: jij de 
gevestigde naam op het middenveld 
bij KFC ’71 en het Nederlands elftal, 

en ik een jong Haags broekie van 17 dat 
net kwam kijken en de overstap maakte 
naar KFC ’71. Ondanks dat we in zekere 
zin ook concurrenten waren - we waren 
immers beide middenvelder en ik moest 
m’n plekje zien te veroveren - is mij vooral 
bijgebleven hoe je me in die tijd met allerlei 
dingen op weg hebt geholpen. 

Of het nu koppen was – wat jij uren met 
me wilde oefenen en ik daarna meer 
kopduels won op het middenveld - of de 
manier waarop je je binnen en buiten het 
veld gedroeg… Je was daarnaast altijd 
positief, een echte leider, maar ook in 
voor een lolletje op z’n tijd. Als we echter 
het veld op gingen, dan was je serieus en 
ging je voorop in de strijd. 
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GEVESTIGDE NAAM OP HET MIDDENVELD
Sarina Wiegman | Bondscoach Nederlands Vrouwenelftal  

Allemaal dingen die mij als jonge speelster 
hebben gevormd en waar ik de rest van 
m’n carrière profijt van heb gehad. En tot 
op de dag van vandaag ben je nog volop 
betrokken bij het voetbal, je slaat volgens 
mij geen interland over en je bent nog 
altijd even positief en enthousiast. Nog 
steeds een voorbeeld voor velen!

Wil, geniet van de nieuwe fase die je in 
gaat, een tandje minder voetbal en meer 
familie, maar hopelijk treffen we elkaar 
nog wel op/rond de velden! 

‘Als we het veld op 
gingen, dan was je 
serieus en ging je 
voorop in de strijd’







Interview met Vera Pauw 
Vera Pauw wordt beschouwd als de 
grondlegster van het vrouwenvoetbal in 
Nederland, ze was onmisbaar voor de 
ontwikkeling daarvan. Ze kwam tussen 
1983 en 1998 89 keer uit voor het 
Nederlands vrouwenelftal. Van 2004 tot 
2010 was zij bondscoach van dit elftal. 
Nu is ze bondscoach voor het Ierse 
vrouwenteam. 

Waar ken je Wil van?
Van het vrouwenvoetbal op clubniveau, 
we kwamen elkaar helaas alleen op 
eindtoernooien tegen, omdat we in 
verschillende regio’s voetbalden. Wil 
kon enorm goed koppen, ze kwam bij 
mij tot aan mijn schouder maar ze won 
toch echt de meeste kopduels en dan 
moet je weten dat ik in het Ned XI altijd 
de verantwoordelijkheid had voor beste 
kopper! We hebben altijd een goede band 
gehad, veel respect gehad voor elkaars 
carrière. 

Wat zijn mooie momenten van jullie 
samen? 
We speelden een interland tegen 
Zwitserland (de 30e interland van Wil), 
het was mijn debuutwedstrijd, ik zat er net 
voor het eerst bij en speelde de laatste 
minuten. Wil was altijd een speler die 
voorop ging in de strijd, stond als een huis 
maar die eerste helft niet. Het ging niet, 
ze kwam niet vooruit en liep te puffen. Het 
leek wel of ze lijm aan haar schoenen had. 
In de rust werd de dokter erbij gehaald 
en die bepaalde dat ze niet verder kon. 
Later bleek er een reden te zijn voor het 
ongemak van Wil, ze was zwanger! 

Heb je nog een leuke anekdote?
Tijdens deze interland was er een 
afgevaardigde van de KNVB mee, Mw. 
Weyers. Zij verzamelde steentjes en had 
aan ons, de spelers, gevraagd of als 
we een steentje zagen, dit langs wilde 
brengen in het hotel waar zij verbleef. 
Nou, dat hebben we gedaan. Wil was de 
gangmaker en samen met nog 2 meiden 
hebben we een kei van zeker een halve 
meter hoog uit het plantsoen gepakt en 
die naar haar hotelkamer gesleept. Toen 
mevrouw Weyers opendeed zeiden we “u 
wilde toch een steentje?” en we hebben de 
enorme kei achter gelaten in haar kamer.  
We hebben hier zoveel lol om gehad. Wil 
was hier echt de motor in. 

Heb je een boodschap voor Wil?
ik wil haar bedanken voor alles wat ze voor 
mij persoonlijk en voor het vrouwenvoetbal 
betekend heeft. Ik mag dan misschien 
de grondlegger genoemd worden, zij is 
samen met vrouwen als Ria Vestjens, Bep 
Timmer, Loes Camper,  Janny Timisela, 
Marjoke de Bakker en nog verschillende 
anderen de werkelijke pionier geweest. 
Zij zijn het vuur geweest voor mij om 
van het vrouwenvoetbal mijn levenswerk 
te maken, om steeds door te zetten om 
het voor mijn volgende generatie beter 
te maken, zoals zij dat voor mij hebben 
gedaan. 
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‘Wil is samen met andere 
vrouwen de werkelijke 

pionier geweest’

DANKJEWEL
Vera Pauw | Bondscoach vrouwenelftal Ierland
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Interview met Bert van Lingen 
Bert van Lingen is een Nederlandse 
voetbalcoach met een rijke carrière. Hij 
was tussen 1979 en 1986 en tussen 1989 
en 1991 bondscoach  van het Nederlandse 
vrouwenvoetbalelftal. Daarnaast is hij 
assistent geweest van Kees Rijvers, Rinus 
Michels en Dick Advocaat. Met Rinus 
Michels pakte hij goud op het Europees 
Kampioenschap in 1988 in Duitsland. 

Wat is uw band met Wil?
Ik ben ook in Delft geboren dus dan heb 
je vanzelf al een band met elkaar. Ik was 
de eerste full-time bondscoach van het 
Nederlandse vrouwenteam en kreeg 
zodanig te maken met Wil. Een hele 
goede voetbalster die voorop ging in de 
strijd. Ze was een teambuilder pur sang, 
dat had ze van nature. Ze was dus ook 
mijn aanvoerder, een echte verbinder. 
Ze speelde bij KFC’71 (Kruikelientjes 
Football Club). Deze club is opgericht 
in het café van Louw den Dunnen. De 
mannen uit dat café speelden tegen 
andere caféteams, de vrouwen zeiden, 
“Dit willen wij ook”. Zo is de eerste 
voetbalclub uitsluitend voor vrouwen in 
Nederland opgericht. 

Wat zijn mooie momenten van jullie 
samen?
Naast de wedstrijd waar Vera het over had, 
ik was daar ook bij, kan ik mij herinneren 
dat ze veel gedaan heeft voor het 
vrouwenvoetbal in Nederland. Onderdeel 
van het jeugdplan NL wat ik heb opgestart 
was ook de regionale promotie van het 
vrouwenvoetbal. Wil deed dat in de regio 
Delft en omstreken. Zij had een drijfveer 
die je nog maar weinig tegenkomt 
tegenwoordig. Ze deed het vanuit haar 
hart, het ware gevoel had zij. 

Heeft u een leuke anekdote?
Naast dat Wil heel goed kon koppen, had 
ze ook een fantastische traptechniek. 
We speelden een wedstrijd uit tegen 
Zwitserland en kregen een vrije trap net 
buiten de zestien. Wil ging achter de 
bal staan en krulde hem langs de muur, 
perfect in de kruising, maar ... het doelpunt 
werd om nog steeds onduidelijke redenen 
afgekeurd en de vrije trap moest worden 
overgenomen. Wil ging weer achter de 
bal staan en schoot hem vol overtuiging... 
in precies dezelfde kruising! Nu telde hij 
wel maar in het TV fragment ervan leek 
het wel alsof het doelpunt in de herhaling 
kwam. 

Wat is uw boodschap voor Wil?
Wil, blijf altijd wie je bent en ik wens je nog 
veel gelukkige jaren met al je dierbaren.
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VOETBALCOACH MET RIJKE CARRIÈRE
Bert van Lingen | Voormalig bondscoach Nederlands vrouwenelftal 

‘Zij had een drijfveer 
die je nog maar 

weinig tegenkomt 
tegenwoordig’



Ze had ook zomaar de nationale 
ploeg met handballen kunnen halen. 
Maar Wil de Visser wilde voetballen. 

Dat was in de tijd dat ze jong was minder 
eenvoudig dan nu. Als een meisje nu de 
wens heeft om te voetballen, stapt ze het 
terrein van een club op en schrijft zich in. 
Wil de Visser moest wachten tot KFC in 
Delft werd opgericht.

De loopbaan in het handballen bij EDH 
werd aan de kant geschoven en De Visser 
ging voetballen. Slechts één jaar was er 
nodig om het tot het Nederlands elftal te 
schoppen. Een invitatie uit Zeist, zo snel. 
Het was alleszeggend over het talent dat 
De Visser had.

Waar er nu nog weleens ophef ontstaat 
of een vrouwelijke scheidsrechter wel 
geschikt is om Nederland-Letland te 
fluiten, groeide De Visser op in een meer 
conservatieve tijd. Langs de kant werd 
er van alles geroepen. En de opmerking 
of er nog shirtjes werden gewisseld na 
afloop, kwam de speelsters de neus uit. 
Maar De Visser trok zich nergens iets van 
aan speelde liefst tien jaar in Oranje. Als 
middenvelder speelde ze tussen 1973 
en 1985 dertig interlands bij elkaar. Ze 
vond haar ploeggenoten Bep Timmer 
als middenvelder en Ria Vestjens als 
linkerspits erg goed. Maar De Visser 
was zeker niet minder. Ze droeg de 
aanvoerdersband. En er zijn nog foto’s 
waarop De Visser trots naast Koning 
Beatrix staat, vlak voor een interland. 

INTERLANDCARRIÈRE MET EEN 
GROTE GLIMLACH
Mikos Gouka | Feyenoord en Oranje watcher 



Misschien zat de tijd niet mee. Pas tegen 
het einde van haar fraaie loopbaan 
speelde het Nederlands elftal bijvoorbeeld 
pas kwalificatiewedstrijden voor grote 
eindtoernooien. Haar carrière eindigde 
in en tegen Zwitserland. Hetzelfde 
Zwitserland waar ze zulke goede 
herinneringen aan bewaarde. Ooit viel 
ze tegen dat land in en in de allerlaatste 
minuut bezorgde ze Oranje een punt 
door de gelijkmaker voor haar rekening te 
nemen. Ze was blij en vol energie.

Maar bij deze ontmoeting met Zwitserland 
niet. De Visser voelde zich beroerd. 
Tijdens de warming-up al. Ze snapte er 
niets van. Het was 1984 en bondscoach 
Bert van Lingen was niet blij met het 
afhaken van de speelster. Ze liet haar urine 
onderzoeken en de volgende dag ging de 
telefoon in Delft. ‘Gefeliciteerd, je bent 
zwanger’. Er volgde een vreugdekreet. 
Maar het betekende wel meteen haar 
einde als speelster van Oranje. En daar 
misten ze niet alleen een prima speelster. 
De Visser wist ook de sfeer op te krikken. 
Nam ze zomaar een masker van een oud 
vrouwtje mee en tikte tijdens een diner 
wildvreemden aan. Het verhaal van de 
vrouw die gillend wegrende, terwijl haar 
man niet meer bijkwam van het lachen, ze 
heeft het nog vaak moeten vertellen

In Zeist zagen ze haar ook naar haar 
loopbaan het Nederlands elftal nog terug. 
In 1990 stopte ze en besloot ze haar kennis 
te gaan delen. De cursus Oefenmeester 
3 legde ze in sneltreinvaart af. De KNVB 
vroeg haar ook Oefenmeester 2 te 
gaan doen. Daar stonden allemaal oud-
internationals op het veld. Stanley Menzo 
bijvoorbeeld. En Pieter Huistra. Maar ook 
bekende namen als Ruud Heus, John Blok 
en Ricky Hoogendorp. De Visser paste er 
naadloos tussen. Ze was ervaren, hield 
van het spelletje, zag de details en ze was 
international geweest. 

Bij Wippolder plukten ze jarenlang de 
vruchten. Ze werd coördinator van de 
mini-F’jes tot de E’tjes. Jackie Groenen 
is haar favoriete speelster. Iemand die 
techniek koppelt aan werklust. Maar ook 
iemand die altijd lijkt te genieten van het 
spelletje. Zoals wij Wil de Visser al die 
jaren hebben gezien bij Wippolder.
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‘Het was alleszeggend 
over het talent dat De 

Visser had’
Bep Timmer (links) & Wil de Visser (rechts)



Als kleine jongen reed ik haar al met 
“Oom Kees” door heel Nederland 
achterna als zij wedstrijden moest 

spelen met KFC’71 en het Nederlands 
elftal. Beide teams speelden in het oranje, 
dus vaak begreep ik niet waarom zij 
telkens met andere teamgenoten speelde. 
Wat mij vooral opviel was dat ze zo hard 
kon schieten en een van de weinigen was 
die zelfs een hoge uittrap van de keepster 
durfde te koppen!

Rond mijn 18e werd ik jeugdtrainer bij 
BEC en Wil trainde de jeugd bij KFC’71. 
Na een paar jaar hield de jeugd bij BEC op 
te bestaan en ging ik helpen bij KFC’71. 
Alle kinderen spraken Wil aan met “Wil” 
terwijl ik nog net zo makkelijk “Tante Wil” 
tegen haar zei. Daar ben ik toen maar 
mee gestopt en sinds toen is het ook voor 
mij “Wil” geworden. 

Veel mensen kennen Wil als de oud-
international, als trainster in het meiden- 
en vrouwenvoetbal of als trainster van de 
jongste jeugd van Wippolder. In welke rol 
ze haar ook kennen; ze zullen, denk ik, 
allemaal zeggen dat ze haar kennen als 
een persoon die met passie voetbalde, 
trainde en coachte op hoog niveau, maar 
ook op het niveau van de allerkleinsten. 

Dat is voor mij typisch Wil: al snel bleek 
ze talent voor sporten te hebben, maar 
zoals bekend, vaak is alleen talent niet 
voldoende. Als we in de zomer met de 
familie naar Spanje gingen dan maakte 
ze altijd tijd vrij om te gaan tennissen en 
liep ze op het heetste moment van de dag 
hard om zo weer fit aan de start van het 
nieuwe seizoen te kunnen beginnen. 

Ook al was naar school gaan niet haar 
grootste hobby, toen ze trainer wilde 
worden ging ze ervoor en heeft ze flink wat 
uren moeten blokken. Maar uiteindelijk 
haalde ze wel haar TC3 en TC2! 

Naast al dat harde werken en presteren 
weet ze ook de lol en het plezier te brengen 
in wat ze doet. De perfecte combinatie om 
het overal zo lang en met zoveel plezier 
vol te houden. Een echte topper!
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WIL IS MIJN “TANTE WIL’
Henk Poortvliet | Neef van Wil

‘Als kleine jongen reed 
ik haar met Oom Kees 
door heel Nederland 

achterna’



Toen ik als klein meisje begon met 
voetballen bij KFC’71 had ik al snel 
door dat Wil de Visser één van de 

bepalende personen voor de vereniging 
en meiden- en vrouwenvoetbal was. Naast 
dat ze bij KFC’71 actief was maakte ik 
haar ook mee als coach voor destijds het 
Jeugd Plan Nederland met selectieteams 
in de regio. Altijd vol passie, energie en 
enthousiasme.

Ondanks het vele en mooie werk welke 
Wil en met haar anderen in KFC’71 
hebben gestoken hield de club in 2010 
op te bestaan. Zelf was ik inmiddels 
gestopt met voetballen, maar ben ik het 
voetbal wel altijd blijven volgen. Vanuit 
mijn eigen interesse en mijn werk als 
verenigingsadviseur bij de KNVB. Het blijft 
leuk om voor verenigingsbezoeken langs 
te gaan bij verenigingen waar je vroeger 
zelf (tegen) hebt gespeeld en om oude 
bekenden tegen te komen.
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SAMEN VOETBALLEN BIJ KFC’71
Louisse Vonk | Verenigingsadviseur KNVB

Zo ook met Wil bij SV Wippolder. Soms, 
omdat ze vanuit haar rol bij Wippolder 
aansloot bij een KNVB-bijeenkomst en 
soms omdat ik op bezoek bij Wippolder 
Wil ouderwets in actie zag op het veld. 
Mooi om te zien hoe Wil nog steeds 
met evenveel plezier, enthousiasme en 
betrokkenheid zich nu voor Wippolder 
inzet. Niet alleen voor meisjes, ook voor 
jongens. En dat sluit mooi aan hoe we 
daar vanuit de KNVB naar kijken. Het gaat 
namelijk om plezier en ontwikkeling van 
de (jeugd)voetballer.  

‘Altijd vol passie, 
energie en 

enthousiasme’



SV WIPPOLDER



I k ken Wil al een groot deel van mijn leven. 
Eigenlijk al vanaf haar tijd bij KFC’71 
op het complex aan de Oudelaan. 

Als B-junior speelde we regelmatig 
oefenwedstrijden tegen de dames 1. 
Ik had toen vooral bewondering voor 
haar leiderschap in het veld. Uiteindelijk 
onderstreepte ze dit ook met een grote 
hoeveelheid interlands. Toen we allen 
moesten verhuizen van het sportpark 
aan de Schoemakerstraat verwaterde het 
contact, maar zag ik haar regelmatig in 
de krant verschijnen over KFC’71 en de 
dames van SEP.

Toen ik circa 17 jaar geleden voor het 
eerst voorzitter werd, was het John 
Krassenburg die haar overtuigde om het 
trainerschap bij onze vereniging op te 
pakken. Wil werd verantwoordelijk voor de 
F-jeugd wat zij met veel plezier en passie 
deed. Later trad ze toe tot het kader van 
onze jeugdopleiding met Marc Rijneveen 
en in een periode erna met Frans vd Berg 
en Henk Poortvliet. Wil heeft enorm veel 
voor de vereniging gedaan en vele uren 
besteed aan onze jeugd. Niet alleen bij de 
F jeugd maar ook bij de andere afdelingen.
 
Ik heb Wil leren kennen als een bijzonder 
gedreven mens, evenals haar man Kees. 
Altijd bezig met onze jongste jeugd met als 
voornaamste doel om hen plezier te laten 
beleven. Uiteraard ook met leerdoelen, 
maar plezier was wel de basis. Dit 
vaandel heeft ze altijd voorop geplaatst in 
welke discussie dan ook. Wil is ook een 
emotioneel mens en soms kwam ze bij 
ons als bestuur ook duidelijk maken wat 
ze ergens van vond. Dat directe heb ik 
als prettig ervaren, ook als mensen om 
me heen ervan schrokken. Ik niet, omdat 
ik wist dat het altijd vanuit passie plaats 
vond.

Ruim 10 jaar geleden kwam Wil ook bij 
Kinderopvang ZON! werken, waar ook 
haar zoon en dochter actief zijn. Haar 
baan hield op te bestaan en Janneke zag 
in haar een mooi en gedreven mens wat 
luisterend en aandachtig met kinderen 
kon werken. Hiervoor moest ze wel een 
opleiding volgen, wat best pittig was voor 
haar. Maar vanuit haar gedrevenheid 
ronde ze dit succesvol af. Ondanks dat 
ze de pensioengerechtigde leeftijd reeds 
bereikt heeft werkt ze nog steeds een dag 
in de week voor ZON!, wat we als zeer 
prettig ervaren.
 

Wil is een mooi mens met een grote 
passie voor kinderen! 
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GROOT DEEL VAN MIJN LEVEN
Danny de Lee | Werkgever ZON! en voorzitter SV Wippolder 

‘Ik heb Wil leren 
kennen als een 

bijzonder gedreven 
mens’



Bianca van Zwieten, Ellen en Frans van 
den Berg en Dick van der Struif vinden 
het jammer dat Wil de Visser stopt 

als trainer, maar begrijpen dat ze meer tijd 
in haar kleinkinderen en Kees wil besteden. 
Het is een gemis voor Wippolder, maar na 
zoveel jaar en zo hard (en met het hart) voor 
Wippolder ingespannen, gaat ze van haar 
voetbalpensioen genieten.

Wil is Wil. Ze is heel eigen. Het glas is 
halfvol bij haar, en ze zegt altijd wat ze 
denkt en vindt. Ze is hierin altijd eerlijk en 
oprecht.

Wil de Visser bij SV Wippolder
Al decennialang staat Wil bekend als 
trainer van de club. Veel mensen weten 
zelfs niet wanneer ze bij Wippolder is 
begonnen, ook Dick, die ook al heel lang 
bij de club is, weet het niet meer. “Wil is een 
prima trainer, ze kende de basisprincipes 
van het voetbal, wist ze goed over te 
brengen en bleef daarbij altijd het belang 
van het kind in het oog houden” geeft Dick 
aan. “Wil zet altijd het kind centraal, lekker 
laten ontwikkelen en fouten maken mag 
(moet). Het plezier en ontwikkeling moet 
uit het kind zelf komen, niet pushen. Dit 
is haar motto, en deze strijd gaat zij ieder 
jaar weer met veel energie met alle ouders 
aan” vullen Ellen en Frans aan.

“In de Jeugdcommissie kwam ik Wil 
regelmatig tegen bij de vergaderingen 
met de hoofdtrainers. Zij vond het 
geweldig dat er weer een vrouw (samen 
met Ellen van den Berg) in het midden 
was, in die mannenwereld. Vooral met de 
teamindeling maken, het stukje sociale 
wat we meebrachten. Vriendjes bij elkaar, 
niet als enige uit een team in een ander 
team geplaatst worden” vertelt Bianca 
enthousiast.

De mens achter Wil de Visser
Samenwerken met Wil is altijd leuk en 
er is heel veel gelachen. Met uiteindelijk 
doel om ideeën te realiseren. Als er hulp 
nodig was dan was daar Kees, de steun 
en toeverlaat van Wil.
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CLUBJE OUDE TIJDEN 
Bianca van Zwieten, Ellen en Frans van den Berg en Dick van der Struif 
| Werkten samen op Wippolder aan de jeugdopleiding 

‘Wil zet altijd het kind 
centraal, lekker laten 
ontwikkelen en fouten 

maken mag’



Kan Wil de Visser voetballen?
Jazeker. Wil heeft van 1972 tot 1990 
als aanvaller gespeeld bij KFC ‘71. 
Ook heeft Wil 30 interlands gespeeld 
in het Nederlands elftal. Tijdens haar 
debuutwedstrijd tegen Zwitserland, op 26 
oktober 1974, maakte ze in de 71e minuut 
de gelijkmaker.

Wil kreeg altijd veel respect als ze haar 
visie vertelde aan trainers van alle 
groeperingen. Daarbij heeft Wil een 
duidelijke opvatting over voetbal, hoe het 
spel gespeeld moet worden, maar zeker 
ook hoe er getraind en gecoacht moet 
worden. De opleidingsstructuur is een 
belangrijke stap die met dank aan Wil is 
genomen. Zo zijn veel jonge spelers uit de 
eigen club opgeleid tot trainers. Ook kwam 
het voor dat Wil sommige jongens als 
pupil niet coachbaar vond, later werden 
het toptrainers.

Eens in de zoveel tijd gaat het groepje 
‘Oude Tijden’ gezellig samen eten waarbij 
Wil en Kees nooit ontbreken. Dit zijn hele 
mooie en gezellige top-avonden, waarbij 
veel oude koeien uit de sloot worden 
gehaald. 

18

Functies van Wil de Visser
Jeugdtrainer JO07, JO08, JO09, JO10, 
JO11, JO12, JO13 
Technisch Jeugd Coördinator Pupillen
Jeugdopleiding
Jeugdcommissie 
Op zaterdag langs de lijn bij de jeugd 
kijken en aanmoedigen
Avonden voor de jonge trainers 
organiseren
Boegbeeld voor het nieuwe kunstgrasveld 
Midweken
Ongemerkt deed ze nog veel meer zoals 
het bijhouden van de materialen, ballen, 
hesjes enzovoorts.

Dick van der Struif is trainer bij SV 
Wippolder. Daarnaast waren Wil en Dick 
technisch jeugd coördinator. Wil voor de 
pupillen en Dick voor de junioren.

Ellen en Frans van den Berg hebben 
samen met Henk Poortvliet en Wil in de 
organisatie van de jeugdopleiding gezeten. 
Daarvoor was Ellen jeugdcoördinator bij 
Wil.

Bianca van Zwieten begon als 
jeugdcoördinator en werd later 
hoofcoördinator en werkt veel samen met 
Wil in de Jeugdcommissie.

‘Wil kreeg altijd veel 
respect als ze haar 
visie vertelde aan 
trainers van alle 
groeperingen’



In 2004, 17 jaar geleden, kwam mijn 
oudste zoon bij SV Wippolder spelen. 
Wil was toen al trainer bij de F-jes 

(JO8-9) en ik werd snel assistent-trainer 
bij de mini’s (JO7). We deelden dezelfde 
visie en dat schepte gelijk een band. Onze 
visie was dat we altijd positief waren naar 
de kinderen toe. Vanaf toen ben ik altijd 
bij de JO7 blijven trainen en omdat Wil en 
ik naast elkaar trainden, zagen we elkaar 
veel. We zaten altijd op 1 lijn en waren 1 
team; als we op vakantie gingen vervingen 
we elkaar en op de zaterdagen gingen we 
naar de wedstrijdjes kijken bij Wippolder.

Hoe omschrijf je Wil?
Wil was áltijd op de club. Een vast gezicht 
die iedereen kende. Ook voor de kinderen 
is dat erg belangrijk, altijd een vertrouwd 
iemand op de club.

Wil stimuleerde de jeugd ook altijd om 
training te geven. Samen met Wil, Henk 
Poortvliet en Ellen van den Berg hebben 
we veel jeugd opgeleid om trainingen te 
geven. Soms waren er wel 30 jongens/
meisjes die de cursus kwamen volgen. 
En ook daar leerden we de jeugd: Altijd 
positief coachen!

Zo hebben we een keer meegemaakt dat 
een vader van de tegenpartij zo tekeer 
ging tegen zijn team, dat de spelers van 
Wippolder tegen ons zeiden: die hebben 
de cursus positief coachen niet gevolgd, 
die zou daar wel wat van kunnen leren… 
En dan wisten wij dat onze boodschap bij 
de jeugd was overgekomen!

Ook vond Wil het heel belangrijk dat de 
spelers het spel zelf leerden ontdekken en 
niet voorgezegd kregen wat ze moesten 
doen. Wil zou nooit zeggen: “jongens 
speel de bal over”, want ze wilde dat 
ze zelf de baas werden over de bal: ze 
adviseerde de kinderen thuis en op straat 
veel te oefenen en ze vond het geweldig 
als de jongens buiten schooltijd bij 
Wippolder een balletje kwamen trappen, 
want zo leer je voetballen: gewoon héél 
véél oefenen! Wel vond Wil het belangrijk 
dat de kinderen goed luisteren naar haar 
en geen rottigheid uithaalden. Per slot van 
rekening luisterde Wil ook heel goed naar 
de kinderen als zij iets te vertellen hadden, 
dus andersom ook; eerlijk is eerlijk!
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FOLKERT BLIKT TERUG
Folkert Schrok | Wippolder clubicoon

‘We deelden dezelfde 
visie en dat schepte 

gelijk een band’



Wat heeft Wil nog meer voor SV 
Wippolder betekend?
Toen Wippolder nog geen kunstgrasveld 
had, werden er veel wedstrijden afgelast 
en organiseerden we o.a. bingo’s. Heel 
gezellig! Maar Wil baalde wel van de 
vele afgelastingen, want de velden waren 
gewoon slecht. Dus Wil haalde van alles 
erbij om een kunstgrasveld voor elkaar 
te krijgen: SBS6, Omroep West, de 
Gemeente, noem maar op, alles deed Wil 
eraan om een kunstgrasveld te krijgen en 
dat lukte nog ook! Konden de kinderen 
weer lekker veel voetballen!
Ook maakte Wil gebruik van het feit dat 
ze iedereen kende. Langs het veld vroeg 
ze geregeld mensen om te helpen als 
vrijwilliger, trainer, etc.. Dat vroeg ze 
persoonlijk en daar durfde bijna niemand 
nee op te zeggen, dus we hadden altijd 
genoeg helpende handen!

Wat wil je tot slot nog zeggen?
Als ik Wil in één woord moet omschrijven 
is dat: Positiviteitsgoeroe; altijd positief!

En vaak denk ik nog terug aan die fijne 
tijd met Wil en dan denk ik: “Wat zou het 
mooi zijn als we, als Corona voorbij is, 
Wil weer vaak bij Wippolder op het veld 
zouden zien!”
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‘Wil haalde van 
alles erbij om een 
kunstgrasveld voor 
elkaar te krijgen’



Met veel plezier kijk ik terug op de 
jaren dat ik met Wil heb mogen 
samenwerken. Wil stond altijd 

voor alles en iedereen klaar, was de 
personificatie van positief coachen, stelde 
altijd het kind centraal en was daarbij ook 
nog eens heel bescheiden.

Om met dat laatste te beginnen: pas nadat 
ik al meer dan een jaar met Wil gewerkt 
had, kwam ik er achter wat voor imposant 
voetbalverleden ze had. En dat was omdat 
iemand anders erover begon. Volgens mij 
is Wil erg trots op wat ze bereikt heeft (en 
meer dan terecht!), maar wil ze zich er 
niet op voor laten staan. En dat siert haar. 
Maar wat een eer om met zo’n legende 
gewerkt te mogen hebben!

Maar deze vedette, die geen vedette wilde 
zijn, stond wel altijd voorop als er iets 
gedaan moest worden op Wippolder. Het 
is bijna gênant hoe vaak Wil het ballenhok 
heeft opgeruimd en het is indrukwekkend 
hoe vaak ze andere trainers uit de brand 
heeft geholpen door voor ze in te vallen of 
door ze van goede tips te voorzien. Dank 
daarvoor!

Wat Wil uniek maakt is dat ze als geen 
ander de belevingswereld van een kind 
begrijpt. Bij alles wat Wil deed was haar 
uitgangspunt wat het beste was voor de 
kinderen. Dat botste wel eens met de 
belangen van anderen (ouders, coaches), 
maar dat was dan jammer.  Wil ging altijd 
uit van positief coachen en benadrukte 
wat er allemaal goed was gegaan. 

Ook kwam ze niet met haar eigen 
analyses, maar liet ze altijd de kinderen 
zelf benoemen wat er goed ging en wat 
misschien nog iets beter kon. Wil heeft 
daarmee hele generaties Wippolder 
voetballers veel plezier in het spelletje en 
zelfvertrouwen geschonken. En dat is een 
mooi geschenk!

Tenslotte was Wil voor mij ook een soort 
geweten van de club. Als ik lastige keuzes 
moest maken, kon ik altijd bij haar terecht 
voor een goed advies. Dank voor alle 
wijsheid die je daarbij gedeeld hebt!

Lieve Wil, dank voor dit alles en heel veel 
plezier de komende jaren met alle dingen 
waarvoor je nu opeens veel meer tijd voor 
hebt. We gaan je missen en ik hoop dat 
we elkaar nog wel af en toe langs de lijn 
bij Wippolder (of op de Beestenmarkt of 
bij een bbq bij Folkert...) zullen treffen. 
Het ga je goed!
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WERKEN MET WIL IS EEN FEESTJE 
Hans Heijnen | Voormalig Hoofd Jeugdopleiding 

‘Wil heeft daarmee 
hele generaties 
voetballers veel 

plezier in het spelletje 
en zelfvertrouwen 

geschonken’



Het moet ergens in 2011  zijn geweest 
dat mijn zoontje aan mijn hand 
het voetbalcomplex van Wippolder 
opwandelde. Je kent het wel: nieuwe 
voetbalschoenen, gloednieuw trainingspak 
en een gespannen, onrustige blik. Bij de 
ingang van de kantine wees een voor ons 
onbekende vrouw richting het hoofdveld, 
waar aan de zijkant iemand de pupillen 
instrueerde. Daar moesten we zijn, dacht 
ze. Die kinderen die daar stonden, waren 
nogal aan de grote kant, vond ik zelf. En 
ik kreeg het idee dat het ventje aan mijn 
hand er niet veel anders over dacht. 

Wil de Visser onderbrak haar verhaal 
richting de pakweg veertig grote jongetjes 
en meisjes, die trappelend van ongeduld 
klaar stonden om het veld op te stormen. 
,,Kom je ook lekker voetballen knul?”, zei 
ze tegen mijn zoon. Die knikte instemmend.

Hij had bij de mini-pupillen moeten zijn, zei 
Wil de Visser tegen mij. Die waren al klaar. 
Ik wilde al rechtsomkeert maken richting, 
veilig terug naar Emerald. ,,Wat ga je 
doen? Naar huis? Nee, we gaan niet naar 
huis. Laat hem maar bij mij meetrainen”, 
zei Wil. ,,Kom maar jongen.”

En dus liep er een klein ventje tussen 
voor hem veel te grote jongens over veld 
één te rennen. Een uur lang. Ik vreesde 
dat zijn voetbalcarrière al voorbij zou zijn 
voor het goed en wel was begonnen. De 
grote jongens speelden hem letterlijk 
nooit aan, hij zag alles en iedereen voorbij 
rennen en raakte echt geen bal aan. Wat 
een start. Maar Wil de Visser gaf hem het 
gevoel dat het geweldig ging. Ze sprak 
met hem, legde dingen uit en wees hem 
de weg. Let wel: ondertussen vroegen er 
nog veertig kinderen om aandacht en lang 
niet allemaal op een geduldige manier. 

Na een uur klonk het eindsignaal. De 
kinderen ruimden keurig de spullen op en 
mijn zoon kwam met rode blossen naar de 
zijkant gesprint. Of hij het naar zijn zin had 
gehad, vroeg ik. Ik vreesde het antwoord. 
Hij knikte volmondig ja en voegde er aan 
toe dat ‘die ene mevrouw aardig was 
geweest’.

Een week later sloot hij aan bij Folkert 
Schrok, gewoon bij zijn leeftijdsgenoten. 
Wil de Visser bleven we echter tegenkomen. 
Op maandag. Op woensdag. Op zaterdag. 
In de stad. In Delfgauw. Overal. Voor ons 
werd ze een soort verpersoonlijking van 
Wippolder. Wil de Visser was voor ons 
Wippolder en andersom. Als ze ergens 
in Delft op haar scooter voorbij knalde, 
zeiden mijn kinderen: daar gaat Wil, naar 
Wippolder denk ik.

Wil vertelde mij ooit een verhaal. Ze was 
op weg naar haar werk en reed op haar 
scooter. Drie jongens reden op de fiets 
voor haar, met z’n drieën naast elkaar. Wil 
kon er niet langs. Toen ze daar iets van zei, 
riep eentje ‘ouwe kankerhoer’ tegen haar. 
Dat vond ze verschrikkelijk. En terecht.

Ik vertelde het vervelende verhaal thuis 
aan mijn vrouw. Mijn zoon bleek te hebben 
meegeluisterd. Hij zei: die jongens waren 
niet van Wippolder toch? En ik denk dat 
hij gelijk had. Wil de Visser heeft jarenlang 
kinderen geleerd om te voetballen, plezier 
te maken en vooral ook om zich te 
gedragen. 

Er was een tijd dat ik dacht dat de club 
niet verder kon zonder Wil de Visser en 
Folkert Schrok. Dat is natuurlijk niet zo, 
de club kan en moet altijd verder. Maar 
dat Wippolder niet snel meer iemand zal 
vinden als Wil de Visser, die de jeugd 
wegwijs maakt, dat is wel duidelijk. 
Overduidelijk zelfs.

Wippolder zal Wil de Visser missen. Maar 
ik denk dat het andersom ook het geval is.

Mikos Gouka 16



Het moet  ergens in  2011  zijn  
geweest dat mijn zoontje aan 
mijn hand het voetbalcomplex 

van Wippolder opwandelde. Je kent het 
wel: nieuwe voetbalschoenen, nieuw 
trainingspak en een gespannen, onrustige 
blik. Bij de ingang van de kantine wees 
een voor ons onbekende vrouw richting 
het hoofdveld, waar aan de zijkant iemand 
de pupillen instrueerde. Daar moesten 
we zijn, dacht ze. Die kinderen die daar 
stonden, waren nogal aan de grote kant, 
vond ik zelf. En ik kreeg het idee dat het 
ventje aan mijn hand er niet veel anders 
over dacht. 

Wil de Visser onderbrak haar verhaal 
richting de pakweg veertig grote jongetjes 
en meisjes, die trappelend van ongeduld 
klaar stonden om het veld op te stormen. 
“Kom je ook lekker voetballen knul?”, zei ze 
tegen mijn zoon. Die knikte instemmend.

Hij had bij de mini-pupillen moeten zijn, zei 
Wil de Visser tegen mij. Die waren al klaar. 
Ik wilde al rechtsomkeert maken richting, 
veilig terug naar Emerald. “Wat ga je 
doen? Naar huis? Nee, we gaan niet naar 
huis. Laat hem maar bij mij meetrainen” 
zei Wil. “Kom maar jongen.”

En dus liep er een klein ventje tussen 
voor hem veel te grote jongens over veld 
één te rennen. Een uur lang. Ik vreesde 
dat zijn voetbalcarrière al voorbij zou zijn 
voor het goed en wel was begonnen. De 
grote jongens speelden hem letterlijk 
nooit aan, hij zag alles en iedereen voorbij 
rennen en raakte echt geen bal aan. Wat 
een start. Maar Wil de Visser gaf hem het 
gevoel dat het geweldig ging. Ze sprak 
met hem, legde dingen uit en wees hem 
de weg. Let wel: ondertussen vroegen er 
nog veertig kinderen om aandacht en lang 
niet allemaal op een geduldige manier. 

Na een uur klonk het eindsignaal. De 
kinderen ruimden keurig de spullen op en 
mijn zoon kwam met rode blossen naar de 
zijkant gesprint. Of hij het naar zijn zin had 
gehad, vroeg ik. Ik vreesde het antwoord. 
Hij knikte volmondig ja en voegde er aan 
toe dat ‘die ene mevrouw aardig was 
geweest’.

Een week later sloot hij aan bij Folkert 
Schrok, gewoon bij zijn leeftijdsgenoten. Wil 
de Visser bleven we echter  tegenkomen. 
Op maandag. Op woensdag. Op zaterdag. 
In de stad. In Delfgauw. Overal. Voor ons 
werd ze een soort verpersoonlijking van 
Wippolder. Wil de Visser was voor ons 
Wippolder en andersom. Als ze ergens 
in Delft op haar scooter voorbij knalde, 
zeiden mijn kinderen: daar gaat Wil, naar 
Wippolder denk ik.
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VOOR ONS ONBEKENDE VROUW
Mikos Gouka | Feyenoord en Oranje watcher tevens clubgenoot

‘Voor ons is ze een 
soort vepersoonlijking 

van Wippolder’



Wil vertelde mij ooit een verhaal. Ze was 
op weg naar haar werk en reed op haar 
scooter. Drie jongens reden op de fiets 
voor haar, met z’n drieën naast elkaar. Wil 
kon er niet langs. Toen ze daar iets van zei, 
riep eentje ‘ouwe kankerhoer’ tegen haar. 
Dat vond ze verschrikkelijk. En terecht.

Ik vertelde het vervelende verhaal thuis 
aan mijn vrouw. Mijn zoon bleek te hebben 
meegeluisterd. Hij zei: die jongens waren 
niet van Wippolder toch? En ik denk dat 
hij gelijk had. Wil de Visser heeft jarenlang 
kinderen geleerd om te voetballen, plezier 
te maken en vooral ook om zich te 
gedragen. 

Er was een tijd dat ik dacht dat de club 
niet verder kon zonder Wil de Visser en 
Folkert Schrok. Dat is natuurlijk niet zo, de 
club kan en moet altijd verder. 

Maar dat Wippolder niet snel meer iemand 
zal vinden als Wil de Visser, die de jeugd 
wegwijs maakt, dat is wel duidelijk. 
Overduidelijk zelfs.

Wippolder zal Wil de Visser missen. Maar 
ik denk dat het andersom ook het geval is.
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‘Wil heeft jarenlang 
kinderen geleerd om 
te voetballen, plezier 
te maken en zich te 

gedragen’





Mij is gevraagd om iets over jou te 
schrijven. Het eerste wat bij mij 
naar boven komt als ik terugdenk 

aan de tijd dat jij mij nog training gaf was 
een bepaald trucje waarbij je een overstap 
combineerde met een kapbeweging. Dit 
is gelijk een voorbeeld wat laat zien dat 
jij een voetballende keeper belangrijk 
vond. Daarnaast keepte ik de ene helft en 
voetbalde ik de andere helft. Dit heeft mij 
heel veel geholpen in mijn carrière. Met 
als hoogtepunt de jaren bij Sparta die 
ik zeker mede dankzij jou heb weten te 
bereiken. Hier ben ik jou eeuwig dankbaar 
voor. Lieve Wil bedankt voor alles en veel 
plezier met je kleinkinderen!

OVERSTAP COMBINEREN MET KAPBEWEGING 
Koen Buijze | Voormalig jeugdspeler SV Wippolder

Mij werd gevraagd het stokje over 
te nemen als hoofdtrainer van 
iemand die het jaren heeft gedaan 

en binnen de voetballerij zo verschrikkelijk 
veel ervaring heeft. Dan denk je dus twee 
keer na voor je ‘ja’ zegt. Beter zal je het 
sowieso niet doen. 

Gelukkig ken ik Wil al een lange tijd en 
hier maak ik dan ook zeker gebruik van. 
“Hé Wil, hoe zou jij dit aanpakken? Hoe 
is jouw visie hierop?” Altijd komt er dan 
een antwoord waar ik zelf niet aan heb 
kunnen denken. Elk telefoontje is dus zo 
waardevol. 

En zoals vele andere voetballers binnen 
onze club heb ik training mogen krijgen 
van Wil. Ik ben blij dat ik de basis van Wil 
heb mogen leren!

HÉ WIL, HOE ZOU JIJ DIT DOEN?
Daley Uythof | Hoofdtrainer en selectiespeler SV Wippolder
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BEDANKT WIL!


