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Willem was een man van zijn woord en wars van 
enige poespas. Een knokker en doorzetter. Hij hield 
van duidelijkheid en niet van, zoals hij zelf omschreef, 
'achter de feiten aanlopen'. In veel gevallen liep hij al 
op de situatie(s) vooruit. Het is alleen jammer dat hij 
niet in alle kringen de erkenning kreeg die hij 
verdiende. Als hij zich ergens voor inzette dan was dat 
voor ruim meer dan honderd procent. Willem was 
daarbij kritisch naar anderen, maar bovenal naar 
zichzelf. 
Bijzonder trots was hij op Linda en Rick, die wij 
samen, zoals hij het uitdrukte 'op de rails hebben 
gezet'. Bijzonder ingenomen was hij ook met Saskia, 
de vriendin van Rick. 
We hebben samen veel genoten, veel ondernomen 
en veel gezien. Meer dan 33 jaar samenzijn met 
Willem is een tijd om met dankbaarheid op terug te 
blikken. 
Willem was een markante persoonlijkheid en wij 
hopen dat velen aan hem even fijne herinneringen 
zullen bewaren. Hij voelde zich op zijn plek in 'Soasel' 
en bij zijn club w Saasveld ia. 
Hij heeft geleefd zoals hij wilde leven, als een integer 
en oprecht mens. 

Jij was het liefste dat ik bezat 
Netje 

Je leerde mij voetballen, je leerde mij verantwoor
dingen dragen, je leerde mij lief te hebben, maar 
vooral om eerlijk en oprecht te zijn, daar ben ik je 
eeuwig dankbaar voor lieve pap. Je ging te vroeg 
van ons weg. Ik wou nog zo graag zo vaak over 

voetbal met je praten en advies aan je vragen, het 
mocht niet zo zijn, maar ik ben supertrots dat jij 

mijn vader bent en ik hoop dat je het fijn hebt, want 
dat heb je verdiend. 

Ik hou van je mijn lieve papa 
Rick 

Iets bijzonders hoefde ik niet te doen om je trots op 
mij te laten zijn, al was ik er des te blijer mee als ik 
je een reden kon geven. Want je was gewoon mijn 
pap. Naarmate ik iets ouder werd was ik ook om 

andere redenen trots op jou, en niet alleen maar om 
het feit dat je mijn vader bent. Al ben ik bij lange na 
niet je evenbeeld, ik heb ook van jou eigenschap
pen leren kennen, die ik altijd bij me zal houden. 
Ik wou dat je me kon vertellen dat het een boze 

droom is. 
Lieve papa, ik mis je zo 

Linda 

Dankbaar zijn wij voor alle steun en medeleven die 
wij -en ook Willem zelf tijdens zijn ziekte- mochten 
ontvangen. Hieruit putten wij de moed en kracht, die 
we zonder hem zo hard nodig hebben. 

Netty, Linda, Rick en Saskia 




