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Al vijfenzeventig jaar wordt er fanatiek gevoetbald in het karakteristieke oranje-zwart door de spelers van Tuldania. De grootste 
club van Esbeek viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum en kijkt terug op vele mooie en zeker ook sportieve perioden. In gesprek met 
Esbekenaren Adrie van de Wouw en Guus Buijlinckx die oranje-zwart in hun bloed hebben stromen. Zij weten veel over hun club, 
waaronder de geschiedenis, te vertellen in dit artikel.

Tuldania

-

grensrechter te vinden bij de wedstrijden 
van Tuldania 1. Beide heren hebben hun 

Tuldania dan ook dubbel en dwars ver-
diend. Guus: “Tuldania telt op dit moment 
meer dan driehonderd leden, waaronder 
tachtig jeugdleden. Door Corona liggen 
ook bij ons alle wedstrijden al meer dan 
en jaar stil. De trainingen voor de leden 

-

start gegaan.”

Jubileumjaar
Guus vervolgt: “Op 5 maart 2021 hadden 

-
-

nen met een grote gala-avond en doorlo-
pen met allerlei evenementen tot en met 

naar 2022 en hopelijk kunnen we dan ons 

Door Toine van Balkom

Adrie van de Wouw (links) en Guus Buijlinckx op sportpark 
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Het jubileumcadeau hebben we geluk-
kig wel kunnen presenteren. Dat is een 
prachtig ontworpen oranje shirt speciaal 
voor ons 75-jarig jubileum en waarin alle 

kunnen gaan spelen. Dit shirt werd via 

de jubileumdag op 5 maart met daarbij 

Maarten Hesselmans die het jubileum 
doornam en ons een hart onder de riem 

Pastoor en paardenwei

na de tweede wereldoorlog, toen er 
meer vrijheid beschikbaar was voor de 

partijen. Het eerste voetbalveld van Tuldania werd gerealiseerd op een paardenwei op Landgoed de Utrecht. 
Daar was in 1958 het sportieve hoogtepunt behaald door kampioen te worden en te promoveren naar de 1e 

plaatsvinden.”

Kampioenschap
Adrie vervolgt: “Nog een hoogtepunt wat me heel goed bijstaat, is het topjaar 2008, waarin Tuldania 1 na een bloedstol-

-

Prachtig jubileumshirt 75 jaar Tuldania Esbeek voor alle teams beschikbaar

Foto: commissie Tuldania 75 jaar


