Tinus Bosselaar Voetbalprof.
Geboren; 16-01-1936 overleden; 16-06-1918
Geboren in de Pleretstraat Crooswijk.
Leerde het voetbal op straat en het koolas van
het Schuttersveld, waar Kees Kornneef, beter
bekend als Pijpie of Bruine Kees, de jonge
gasten uit de buurt bezig hield en voor hun
wedstrijdjes organiseerde.
Tinus wilde dolgraag bij
Excelsior voetballen maar
daar werd hij afgewezen!
Zijn Vader nam hem toen
mee naar Sparta. Tinus
speelde zijn allereerste
wedstrijd tegen St Lodewijk ( dat was mijn club waar ik maar 5 jaar heb
gevoetbald daarna ± 25 gehonkt en gesoftbald, na 2 x fuseren is de naam
veranderd, in Vv. Hillegersberg en The Saints.) Deze wedstrijd verloor
Tinus met 10 – 0. Een leuke bijkomstigheid, waar de geschiedenis toch
goed voor is! Bosselaar was toen tien. En ik ben pas in 1964 lid
geworden. Bosselaar maakte snel naam als talentvolle speler. Als 17
jarige speelde Tinus zijn 1e wedstrijd voor het Nederlandse Jeugdelftal en
het Nederlandse B team. Mijn vader lette goed op mij dat ik me geheel
concerteerde op mijn voetbal carrière. Toen ik werd geselecteerd voor
jong oranje snapte hij mij dat ik een partijtje met mijn vrienden deed op
het Schuttersveld. Dat mocht niet van hem, dus gooide ik mijn schoenen
stiekem uit het raam, naar de buurjongens en ging toch voetballen.
Mijn vader had dat in de gaten en kwam kijken op het Schuttersveld, hij
zag mij en riep D’r UIT! Ik direct naar huis huis want ik had veel respect
voor mijn vader. Hij had gelijk, als viel, op dat KOOLAS, had je de rest
van leven er last van.
In 1954 kreeg Tinus Bosselaar onenigheid met Sparta, die weigerde hem
om met de Nederlandse jeugdselectie mee te laten gaan naar Turkije.

Sparta was bang dat Tinus te veel Kapsones zou krijgen en naast zijn
schoenen zou gaan lopen! Hij werd zo kwaad dat hij tegen zijn vader riep

ik stop er mee, ik wil hier nooit meer voetballen! Pa Bosselaar liet het er
niet bijzitten, hij biljartte regelmatig in het café van Henk van der Bijl, de
oud keeper van Feijenoord. Die hoorde het verhaal van Pa Bosselaar en
had een goede raad voor hem, waarom laat je hem niet naar Feijenoord
komen. Zo ging Tinus bij de club op Zuid spelen! Hij kreeg veel over hem
heen werd Overloper genoemd en “DE Verse
Waar van Bosselaar” werd in Spangen haast
niet meer verkocht. ( hier kom ik nog op terug).
Zijn overgang kon, volgens de regels, niet
midden in het seizoen dus speelde Bosselaar
een paar maanden niet. In het nieuwe seizoen
werd de 20 jarige Tinus Bosselaar eindelijk
Feijenoorder.
Tinus had het naar zijn zin en het ging zo goed dat hij in 1955 voor het
grote Nederlandse elftal werd uitgenodigd. Tegen België. In zijn tweede
interland maakte Tinus twee van de drie doelpunten.

Hij speelde tot 1962 in totaal 17 interlands.
Ondanks de successen had hij heimwee en toen zijn toenmalige Coach
van Sparta Dennis Neville hem overhaalde om toch weer voor Sparta te

komen spelen, was hij direct bereid om definitief terug te keren naar
Sparta. Maar dat ging niet zo maar er kwamen een hoop hobbeltjes op
zijn pad naar Sparta! De KNVB gaf hem geen toestemming voordat er
een transferbedrag aan Feijenoord betaald zou worden! In 1956 kwam hij
weer terug bij zijn Cluppie waar hij in 1958 de KNVB beker won en in
1959 kampioen van Nederland werd. Tot zijn 33ste was hij te bewonderen
als de dribbelkoning van Sparta. Na zijn professionele carrière speelde hij
nog een poosje bij de amateurs van Leonidas.
Terug naar het normale leven zij hij altijd, want als 16 jarige werkte hij ook
al voor het bedrijf van zijn vader, Wie kent de leuze niet “Verse waar
van Bosselaar” ’s Ochtens om 4 uur beginnen om pens en dierenvoer
klaar te maken en met de bakfiets rond te brengen. Dus na zijn Voetbal
tijd nam hij de zaak over toen zijn vader overleed en kreeg hij het druk.

Piet Nap, een
werknemer, bracht toen
nog de pens bij de klant,
met een motorcarrier.

Tinus had nog een bijzondere hobby, hij heeft in zijn vrije tijd de
Nachtwacht geschilderd.

Zingen was ook een hobby van Tinus Bosselaar,. hij verteld graag dat zijn
lievelingslied was- “Geef mij maar Amsterdam “ En Rood Wit zijn onze
kleuren, Rood wit zit in ons bloed.
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