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Een goede vriend is heengegaan 

Jaren terug zat er op de hoek van de Brinkstraat, tegenover Hotel Prakken de woninginrichtingzaak van Kats 

Woninginrichting. De familie Kats bestond uit vijf personen. Eën van die vijf was Michel Kats. In mijn jonge jaren 

behoorde hij tot een van mijn beste vrienden. We trokken heel veel op met elkaar in de mooie ontdekkingsjaren van ons 

leven. Michel was humor. Wat hebben we wat afgelachen met hem. Michel ging in Harderwijk wonen met zijn Anneke en 

later met zijn twee dochters er bij. Soms kwam hij weer even naar Beilen en kwam hij even in de Cerck. Nog steeds 

dezelfde Michel en nog steeds dezelfde humor. Totdat hij op18 november stierf. Het volgende interview uit zijn 

voetbaljaren wil ik u niet onthouden.  

Dat er niet alleen grote talenten bij de VV Beilen rondliepen bewijst dit interview uit 1978 van Bert Oldenburger met 

Michel Kats. Michel had zowaar twee doelpunten gemaakt in de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Zorgvlied.  

1.En Michel, hoe lang voetbal je reeds? Vanaf mijn zesde jaar, in totaal reeds zeventien jaar. Ik kan dus bogen op een 

behoorlijk stuk praktijkervaring. 

2. Met wisselend succes gespeeld, neem ik aan? JA, ja, dat kun je wel stellen ja. Beetje tegenslag gehad en zo. 

3. Hoe is, vanaf de jeugd je carrière verlopen Michel? Ik ben begonnen in pupillen 4. Daarna B5 en A3 en 

vervolgens ben ik in één keer doorgestroomd naar het zevende , nu dus zes jaar geleden.  

4. En sinds wanneer opereer je in de basis Michel?  Sinds vorige week zondag en ik mag wel zeggen tot ieders 

tevredenheid. In Jaap Oosterloo heb ik eindelijk een coach getroffen die mijn kwaliteiten naar waarde weet te 

schatten en het resultaat zie je.  

5. Dus als ik het goed begrijp, eigenlijk altijd een beetje gebrek aan zelfvertrouwen? Of niet soms?  Eh, ja, nou 

nee, ja, ja  

6. Hoeveel doelpunten heb je gescoord in je carrière, Michel?  Op de training, herinner ik mij, kwam het wel eens 

voor natuurlijk., maar de laatste veertien dagen ben ik eigenlijk pas tot bloei gekomen met een drietal 

doelpunten. De eerste in mijn carrière.  

7. Waaraan heb je een hekel Michel? Op tijd naar bed, spruitjes en ruw spel. 

8. Waar doe je de inspiratie op om de laatste tijd frequent te scoren Michel?  Op Markt 5 uiteraard. De ambiance 

hè 

9. Heb je toekomstplannen Michel?  Ja. 

10. Hoe voelt het om vedette van de week te zijn Michel?  Ontzettend feestelijk, jammer dat de straten niet versierd 

zijn. 

11. Heb je al aanbiedingen gehad Michel?.  Ja, ja, Winkelopeningen en zo, voornamelijk van 9.00 uur tot 18.00 uur. 

Trouwens, waardering voor deze intelligente vraag. Humoristisch en toch leuk.   

12. Tot slot. Wat is je hartewens Michel?  Dat is zonder twijfel het aanvoerderschap. Als ik zo doorspeel kunnen ze 

niet meer om me heen.  

                                                   Michel wordt bedankt voor zijn medewerking aan dit interview. 

Nogmaals bedankt Michel.  

 

Vanavond vanaf 21.30 uur live muziek met Bag of Bones. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


