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EERSTE HALFJAAR 2019:
ISAK EN BEKERFINALE
Het eerste halfjaar van 2019,
dus deel twee van het seizoen
2018/2019, stond wat mij betreft
vooral in het teken van de stormachtige entree van
Alexander Isak in de Eredivisie én van de route van
Willem II op weg naar de bekerfinale tegen Ajax
in de Kuip. De toen nog onbekende Zweed Isak
deed de naar Dynamo Kiev vertrokken clubheld
Fran Sol sneller vergeten dan we hadden kunnen
denken door gemiddeld ongeveer 1 op 1 te lopen
met zijn doelpunten. Wat een geweldenaar was dat!
Ongekend voor Willem II-begrippen! Mede door
zijn toedoen en door de geweldige penaltystops
van Wellenreuther tegen AZ haalde Willem II de
finale onder het motto “En we zijn voor niemand
bang...”! Dat de finale uiteindelijk kansloos
verloren ging en eindigde in een anticlimax mocht
de pret van de geweldige ervaring die de Willem
II-supporters hadden niet eens meer drukken. Wat
een feestelijke rood-wit-blauwe stoet was dat die op
5 mei eensgezind vanuit Tilburg naar de Kuip trok!

ZEER SUCCESVOLLE SINTERKLAASVIERING, KERSTBINGO
EN EEN PRACHTIGE ENGELANDREIS
Voor de Supportersclub stond
de decembermaand in het teken van een aantal
mooie activiteiten. Allereerst was daar op 1
december jl. voor de allerkleinsten de traditionele Sinterklaasochtend. Er werd gezongen en
gedanst en uiteraard werd dat beloond met vele
pepernoten en aan het eind mochten de kinderen het langverwachte cadeautje uitpakken.

TWEEDE HALFJAAR 2019:
TEAMSPIRIT EN INHAKEN MET Z’N ALLEN
Het tweede halfjaar van 2019, dus de eerste helft
van het seizoen 2019/2020, stond in het teken van
het massaal inhaken op de Kingside en langzaamaan ook in de rest van het stadion en het gestaag
klimmen op de ranglijst, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de prachtige vierde plek waarmee we de
winterstop zijn ingegaan. Een prestatie van formaat
die vorm kreeg door met name de teamspirit en
de onvoorwaardelijke steun van het supporterslegioen zowel uit als thuis! In het kalenderjaar 2019
wonnen we bovendien van de traditionele top drie,
Ajax, PSV en Feyenoord, én van AZ, een prestatie
die nog nauwelijks te overtreffen is! Ik ben benieuwd wat 2020 gaat brengen maar het zal vooral
de teamgeest en eensgezindheid moeten zijn die
kan reiken naar nog grotere hoogtes. De playoffs
voor Europees voetbal moeten toch minimaal
haalbaar zijn, zou je zeggen. Laten we het hopen
en met z’n allen achter onze jongens blijven staan,
ook al zullen we wellicht ook weleens met mindere

Ten slotte hadden we op 28 en 29 december
de elfde Engelandreis van de Supportersclub
die ons deze keer niet naar Londen maar naar
Brighton bracht voor de wedstrijd in de Premier
League tussen Brighton & Hove Albion en
Bournemouth. Het werd na een vermakelijke
wedstrijd 2-0 voor de thuisclub. De rest van de
dag en de volgende ochtend vermaakten de Willem II-supporters zich ook prima in het gezellige
Brighton dat zowel badplaats als studentenstad
is en daardoor uit z’n voegen barst van de
gezelligheid.

De Kerstbingo op 20 december werd opnieuw
door een dikke driehonderd belangstellenden
bezocht. Vol concentratie werden er maar
liefst tien bingorondes gespeeld alsmede drie
superrondes. Een racefiets, een Willem II-fiets
en een vliegreis naar Barcelona waren de mooie
hoofdprijzen. Dat het alleen dames waren die
met die hoofdprijzen aan de haal gingen, was
niet zo verwonderlijk gezien het groot aantal
deelnemers van het vrouwelijk geslacht.

Van alle bovengenoemde activiteiten treft u
foto’s aan in deze editie van de Willem II’er.
Ten slotte wens ik de leden van de Supportersclub en alle overige Willem II-supporters een
prachtig 2020 toe met veel sportieve hoogtepunten en vooral veel gezondheid.
Jan van den Dries, voorzitter Supportersclub Willem II
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MAAK KENNIS MET
CHÉ NUNNELY
Tekst: Sanne van Herp, Foto’s: Geert van Erven
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Naam: Ché Nunnely
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Tilburg
Geboorteplaats: Almere
Clubs: FC Omniworld (Almere City), FC Utrecht,
Ajax en Willem II
Positie: Rechtsbuiten
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Daags na de gewonnen wedstrijd tegen
Sparta (4-0) tref ik Ché Nunnely in het
Koning Willem II stadion. Hij is vrolijk en
als ik hem feliciteer met de overwinning
vertelt hij enthousiast over de wedstrijd,
waarin hij al in de 5e minuut een doelpunt
maakte. Al snel is duidelijk dat Ché
beschikt over een echte spitsenmentaliteit:
scoren telt. Dat dat in het eerste deel van
dit seizoen uitbleef, knaagde aan hem.
Hij speelde goed, aanvallend en noemt
zichzelf “best snel” maar het lukte hem
maar niet om het gewenste doelpunt te
maken. Tot de wedstrijd tegen PSV thuis.
Voelde dat als een bevrijding?
Jazeker. Ik wist dat ik goed speelde maar
als het dan niet lukt om te scoren of
assists te geven dan heb je daar niks aan.
Uiteindelijk tellen alleen de statistieken.
Als ik op den duur hogerop wil komen,
moet ik wel goede statistieken kunnen
neerleggen.
Het toeval wilde dat juist bij die wedstrijd
tegen PSV zijn familie, vrienden en zijn
vriendin op de tribune zaten.

Dat maakte het extra bijzonder en mooi.
Mijn familie is belangrijk voor me. Je wilt
jezelf toch laten zien, laten zien wat je
kunt. Dat het dan lukt tegen een topclub
als PSV is extra mooi. Dat voelde wel echt
lekker. Veel voetballiefhebbers hebben
toen kennis gemaakt met Ché Nunnely.
Daar doe ik het toch ook voor.
Was voetballen een jongensdroom?
Ja. Ik begon met mijn 4 of 5 jaar met
voetballen en heb nooit iets anders
gewild. Ik ging al op mijn 13e naar Jong
Ajax. Daar droomde ik als jongetje van. Ik
wilde zo graag in de ArenA spelen. Mijn
moeder vond het belangrijk dat ik wel een
opleiding zou doen, terwijl ik zelf alleen
maar wilde voetballen. Bij Ajax kon ik
mijn VMBO-T afmaken en daarna kon ik
de opleiding Sport en Bewegen versneld
(niveau 3 en 4) afronden. Dan trainden
we de hele week en op vrijdag moest ik
een hele dag naar school. Op mijn 18e
heb ik dat allemaal af kunnen ronden. Ik
heb nooit gedacht dat ik iets anders zou
gaan doen.

Ché vindt de band met zijn familie en
vrienden heel belangrijk. Tijdens vrije
momenten rijdt hij van Tilburg naar Almere
om tijd door te brengen met hen. Met
zijn vrienden heeft hij ook veel contact via
WhatsApp en Facetime. Het vraagt een
behoorlijke investering om de contacten
goed te houden, maar Ché heeft het er
graag voor over. Toch ziet hij ook voordelen
van het wonen in Tilburg. “Ik woon nu
alleen, dus ik heb veel meer rust. Ik ben
jong en er zijn heel erg veel verleidingen. Je
moet als profvoetballer sterk zijn om daar
niet voor te vallen. Daarom zorg ik voor
voldoende rust en moet ik soms dingen
laten. Ik moet gezond eten en genoeg
bewegen. Ik kan wel naar fastfoodketens
gaan maar daar heb ik niet al die jaren voor
getraind en dingen voor gelaten.”
Word je daarin begeleid?
Andere mensen kunnen wel zeggen dat je
het zus of zo moet doen maar uiteindelijk
moet je het toch zelf doen. Mijn moeder
vindt gezond eten wel heel belangrijk, dus
daar heb ik veel van geleerd. Ik moet toch
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zelf de keuze maken en niet in de verkeerde
verleidingen trappen. Ik weet waar ik het
voor doe.
Is er momenteel dan wel tijd voor liefde in
je leven?
Ik heb een vriendin. Ze woont en studeert
in Amsterdam, heeft pas haar propedeuse
gehaald en ze is dus nog wel even bezig.
We proberen elkaar zoveel mogelijk te
zien maar we zijn allebei druk. Ze vindt
de afstand Amsterdam - Tilburg al best
ver. Gelukkig voor haar speel ik niet in het
buitenland. Ik kan mijn carrièrekansen niet
af laten hangen van mijn vriendin maar ik
zou haar zeker ook niet willen belemmeren
in haar studie. Het is belangrijk dat ze
die gewoon afmaakt. Dat zijn wel lastige
dingen als voetballer.
Kun je vertellen wat je doelen zijn?
Ik wil graag voor een grote club voetballen,
waarbij het me niet zoveel uitmaakt welke
club dat is. Ik hoef niet perse terug naar
Ajax. Het was als kleine jongen echt mijn
droom maar nu maakt het me eigenlijk niet
uit welke club. Als het maar bij mijn manier
van voetballen past.
En als Feyenoord zich meldt?
Bij Ajax wordt er wel echt een soort van
ingestampt dat Feyenoord ‘not done’
is. Maar als die club op dat moment de
juiste stap voor mijn carrière is... Ik kan bij
voorbaat geen ja of nee zeggen. Het is denk
ik wat Willem II’ers met NAC hebben.
Ché benoemt dat hij het jammer vindt dat
Willem II dit seizoen NAC niet tegenkomt,
omdat hij heel benieuwd is naar de sfeer
tijdens die wedstrijd en hoopt op een
mogelijk bekertreffen tussen de twee rivalen.
Was de overgang naar Willem II voor jou
een logische stap?
Ja. Ik had bij Jong Ajax al heel goed contact
met Gery Vink (huidig assistent-trainer
Willem II). Hij en ik hadden een heel goede
klik samen en hij begreep mij heel goed.
We hebben aan een half woord genoeg. Ik
wilde graag speelminuten maken en zat
al zo lang bij Ajax. Bij Willem II wist ik dat
ik kansen zou krijgen. Het aanvallende
voetbal dat we spelen past heel erg goed bij
mij. Het is een mooie kans om mijzelf te
laten zien en nog verder te ontwikkelen.

Hoe is het contact met de spelersgroep?
Ik heb veel contact met Justin Ogenia
en Damil Dankerlui. Dat zijn echt mijn
maatjes maar sowieso gaat het met de
hele spelersgroep heel goed onderling.
Doordat we aan het begin van het seizoen
maar met een klein clubje waren, raakten
we al heel snel goed op elkaar ingespeeld.
Dat zie je zowel op het veld als daarbuiten
terug. Dat is bij Ajax wel heel anders. Daar
zijn de grote spelers toch het middelpunt
en heb je je als jonge gast maar aan te
passen. Bij Willem II is dat helemaal niet
zo. Iedereen is gelijk, ook de spelers die
al ouder zijn of al lang hier spelen. Er is
echt gelijkwaardigheid en dat is fijn. We
zijn een hechte groep geworden en dat is
terug te zien in de resultaten.
Hoe is Adrie Koster als trainer?
Hij is een relaxte man. Hij is duidelijk
maar niet heel streng. Hij maakt mij wel
echt sterker als speler en persoon. Ik kan
nog weleens dromen en dan haalt hij me
terug bij de les. Hij knipt een keer met
zijn vingers of roept een keer hard en
dan weet ik: ‘O ja, erbij blijven Ché.’ Ook
helpt hij me goed bij mijn ontwikkeling
op het veld. Ik wilde altijd alleen maar
aanvallen maar het is belangrijk dat ik
ook mee verdedig als dat nodig is. Mijn
spelomschakelingen moesten sneller. Dat
lukt me nu steeds beter. Hij kan heel goed
met de jonge spelers omgaan, doordat hij
duidelijk, maar meegaand is. Hij wil mij
ècht beter maken.

Je bent een aanvallende rechtsbuiten maar
maakt heel wat meters op het veld. Past dat
in die ontwikkeling?
Ja. Ik vind het belangrijk om overal te zijn. Dus
de ene keer ben ik op rechts, dan weer meer
naar links. Ik probeer zoveel mogelijk om de
bal naar voren te krijgen om toch die assists te
kunnen geven of doelpunten te maken. Omdat
ik best snel ben, steek ik makkelijk het veld
over. En soms vind ik het dan te ver om meteen
weer terug te lopen dus dan blijf ik even
hangen. Binnen dit team kan dat ook, omdat
we zo goed op elkaar ingespeeld zijn. Soms
kan ik vanaf rechts steeds weer naar voren en
soms is het nodig dat ik extra meters maak de
andere kant op om de verdediging bij te staan.
Daardoor kan ik mezelf echt laten zien.
Als het erover gaat wie zijn voorbeelden zijn,
of zijn geweest, hoeft Ché niet lang na te
denken.
Mijn grote voorbeeld was altijd Ronaldo.
Hoe hij is als speler maar ook als mens.
Zijn toewijding en inzet. Ik dacht als kleine
jongen: zo wil ik ook worden. Ik speelde bij
Ajax met Justin Kluivert. Zijn vader Patrick
was toen ik klein was echt mijn held. Dan
sta je ineens met zijn zoon te voetballen en
staat Patrick hem aan te moedigen. Dat vond
ik echt wel cool. En Steven Bergwijn (PSV) is
ook een vriend van mij.
Zelf speelde je al twee keer de halve finale
van een EK (onder 17 en onder 19) en zat je
onlangs bij de voorselectie van Jong Oranje.
What’s next?
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Krijg je mee wat er op de tribunes
gezongen wordt?
Zeker. Natuurlijk niet woord voor woord
want mijn focus ligt op het spel, niet op
de tribune, maar ik hoor zeker wel dat er
gezongen wordt en dat de sfeer positief
is. Het is ook niet te missen, zoveel
geluid dat jullie maken! Het komt overal
bovenuit en dat 90 minuten lang. In de
kleedkamer hebben we het er onderling
ook over. Pol Llonch heeft een eigen liedje
en daar plagen we hem weleens mee door
het steeds weer te zingen. Dat is leuk. Het
lied dat jullie aan het einde zingen, “niet
de beste, maar wel de gekste” blijft ook
heel erg hangen. Als we na de wedstrijd
voor de Kingside staan, is dat echt heel
gaaf.

Het was heel bijzonder om die toernooien
te spelen. Je komt uit voor je land en
komt jongens tegen die je later in de grote
elftallen ziet spelen. Ik hoop dat ik, zoals
ik nu bezig ben, snel met Jong Oranje
mee mag doen en wie weet waar dat me
brengt.
In ons team hebben we het er wel
over. Jongens mogen meedoen met de
nationale (jeugd)elftallen. We praten
weleens over hoe de ervaringen zijn en
we hopen dan dat we tegen elkaar komen
te spelen. Vangelis Pavlidis en Marios
Vrousai werden eerst opgeroepen voor
Jong Griekenland en ineens maken ze de
stap naar het grote elftal. Het kan snel
gaan, je weet het niet. Hopelijk mag ik
over een tijd ook voor Oranje spelen.
Ché straalt als hij erover vertelt. Hij krijgt
de pretogen van een jonge jongen die zijn
droom leeft.
Willem II bezet op het moment van het
interview de 4e plaats in de competitie.
Dat betekent dat Europees voetbal
mogelijk zou kunnen zijn. Ben je daar als
speler ook mee bezig?
Niet echt. We kunnen op dit moment
iedere wedstrijd winnen en op die manier
gaan we ze ook in. Het maakt ons niet
uit tegen wie we spelen: we gaan om te
winnen en zijn voor niemand bang, maar
we denken ook niet “dat doen we even”.

We moeten uitgaan van onze eigen kracht
en vanaf de eerste minuut voor de aanval
gaan. Dan kunnen we heel ver komen.
Maar de competitie is nog lang.

Sinds kort heb jij ook een eigen liedje.
Hoe is dat?
Dat is bizar. Het is gek dat er ineens voor
mij gezongen wordt maar het geeft wel
zelfvertrouwen. Het is voor mij een bewijs
dat ik goed bezig ben en op de goede weg
ben. Dus dank jullie wel.

Is het leuk om in Tilburg te spelen?
Ja! De stad is leuk. Veel rustiger dan
Amsterdam, dat is wel echt een verschil.
De mensen zijn aardig en gemoedelijk,
de sfeer is goed. En de supporters
zijn geweldig. Het is elke week (bijna)
uitverkocht en er wordt van begin tot eind
gezongen. Je merkt aan alles dat Willem II
leeft en dat geeft spelers extra vertrouwen
en een drive om er voor te gaan.

Heb je tot slot nog een boodschap voor de
supporters?
Het is fijn dat jullie altijd achter de club
staan. Zowel thuis als uit zijn jullie altijd
goed te horen en ook als jullie er niet bij
zijn (zoals bij Ajax-uit) dan nemen we de
support in gedachten mee, omdat het
zo’n positieve energie geeft. Dank jullie
wel voor die oneindige steun. Het doet
me echt heel erg goed!
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in combinatie met andere acties, niet geldig voor fleet en (private) lease orders en niet inwisselbaar tegen contanten. Verkoopprijzen inclusief BTW/BPM en bijkomende
kosten, exclusief metallic- of pearl lak. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardspecificaties. Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en
mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 12-19
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Brandstofverbruik:
1,8 l/100km (NEDC 2.0) 2,0 l/100km (WLTP)
CO2-uitstoot: 40 g/km (NEDC 2.0)
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Laten we de kunstnier
klein maken. En de wereld
van Willem weer groot.
Draag bij aan de draagbare kunstnier.
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Draag bij aan de
oplossing voor Parkinson.
Steun het
wetenschappelijk
onderzoek.
IBAN: NL10ABNA0504201530

De Nederlandse Zorg Bemiddelaar:

Kwaliteit van zorg, gemak
en persoonlijk contact!
Twan van Brussel, kantoorhoudend in Medisch Centrum
Oisterwijk (MCO), is de (zorg)ondernemer van De Nederlandse
Zorg Bemiddelaar (DNZB). Samen met de DNZB binnendienst
(24/7), draagt Twan zorg voor het effectief en efficiënt oplossen
van openstaande dienstroosters van (thuis)zorginstellingen en
ziekenhuizen. Dit door de juiste zelfstandige zorgprofessional
(begeleider, helpende, verzorgende, (specialistisch) verpleegkundige) korte of langdurige zorgopdrachten in te laten vullen.
Flexibele slagkracht
DNZB biedt flexibele zorgkracht wanneer het nodig is. Via een
online beschikbaarheidssysteem kan de opdrachtgever 24 uur
per dag, 7 dagen per week, openstaande diensten plaatsen en
beschikbare zelfstandige zorgprofessionals voor deze diensten
benaderen.
‘Kwaliteit van zorg, gemak en persoonlijk contact’
‘Uw zorg is ook onze zorg. Wij streven naar een optimale match
tussen vraag en aanbod, waarbij kwaliteit van zorg, gemak en
persoonlijk contact het uitgangspunt zijn. Alles is erop gericht
om zorginstellingen en ziekenhuizen meer flexibele slagkracht

te geven. Of het nu gaat om een structureel tekort aan capaciteit
of het opvullen van ziekte van personeel of (onverwachte)
piekdruktes. Tevens biedt DNZB de ZZP zorgprofessional
afwisselende zorgopdrachten!’, aldus Twan.
Interesse?
Wilt u meer weten? Of bent u zelfstandig zorgprofessional?
Maak dan vrijblijvend een afspraak. In het brede aanbod
van onze opdrachtgevers zit altijd een dienst die bij u past.
Heeft u vergevorderde plannen om te starten als ZZP
zorgprofessional? Neem ook dan met DNZB Midden
en Zuid-Oost Brabant contact op.

Contact
U kunt ons bereiken via 06 – 801 827 36 | 06 – 800 501 57 of stuur een e-mail
naar eindhoven@dnzb.nl. Kijk voor meer informatie op www.dnzb.nl.
0236454.indd 1
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ENGELANDREIS

TERUGBLIK ENGELANDREIS
NAAR BRIGHTON
Het weekend van zaterdag
28 december en zondag
29 december 2019 stond in
het teken van de jaarlijkse
Engelandreis waar 50 leden
van de Supportersclub
Willem II dit jaar neerstreken
in het Zuid-Engelse Brighton.
Tekst: Jeroen van den Assem,
Foto’s: Enrico van den Elshout

Na een nachtelijke busrit via Gent - Calais
en Dover werd er uiteindelijk gestopt in
Brighton. Daar stond om 12.30 uur de
Premier League wedstrijd tussen Brighton
& Hove Albion en Bournemouth op het
programma. Door doelpunten van Alireza
Jahanbakhsh en Aaron Mooy resulteerde
dit in een 2-0 thuisoverwinning voor ‘The
Seagulls’. Na de wedstrijd was er volop
ruimte om de stad te ontdekken waarbij
de Pier, de schaatsbaan en enkele pubs
werden bezocht. Op zondagmiddag 13.00
uur werd weer begonnen aan de terugreis
naar het mooie Tilburg. De Supportersclub
dankt Sabeh Tours en de meegereisde
leden voor het zeer geslaagde weekend!

Tijdens iedere jaarlijkse Engelandreis
van de Supportersclub wordt er een
groeps WhatsApp aangemaakt om
met elkaar te kunnen communiceren.
Dat was ook dit jaar het geval en
middels enkele quotes van de
meegereisde leden blikken we terug
op het weekend:
Frans Leenaerts: ‘Fish & chips
tegenover de pier; lekker’
Paul Sterke: ‘We waren op TV!’
Chrétien Robben: ‘Mooie wedstrijd met
spannende derde helft in de pub.’
Enrico van den Elshout: ‘En natuurlijk
werd er ingehaakt bij het begin van de
wedstrijd. Net als in de Eurotunnel: niet
de beste, maar wel de gekste.’
Gerben van Asten: ‘Iedereen bedankt
voor de gezelligheid, kletspraat,
organisatie en alle dropjes. Tot de
volgende Engelandreis!’
Bas Robben: ‘Het weekend in een
aantal woorden en korte zinnen
samengevat: weinig slaap, beetje brak,
ongelooflijk gezellig, mooie en sfeervolle
wedstrijd gezien, positieve energie in de
stad, vriendelijke mensen in Brighton,
heel veel plezier en ontzettend veel
gelachen.’
Maar de meest terugkomende quote
was:
‘What’s happened in The Black Lion,
stays in The Black Lion.’
The Black Lion was onder de
meegereisde supporters een populair
bezochte pub in Brighton.
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Kunststof
Aluminium

Ramen
Deuren
Schuifpuien
Serres
Oisterwijkplantsoen 1 Riel
tel: 013-5181550 / 06-53868539
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Interactieve pubquiz met vragen over van alles zoals:
showbizz, actualiteit, sport of muziek.
Je kunt diverse leuke prijzen winnen.
Entree: €5,- inclusief 1 consumptie

Aansluitend is er een feestavond met
DJ Coenio en zanger Alex

Supportersclub Willem II
Supportersclub
Willem II
Kaarten
koop je via: www.willem2.org/shop
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FREEK
HEERKENS
AL ZEVEN
SEIZOENEN
TROUW AAN
HET ROODWIT-BLAUW
Ruim zes jaar geleden, op 13 juni 2013 om precies te zijn, zette Freek Heerkens zijn
handtekening onder een tweejarig contract bij Willem II. Nu, in 2020, is hij er nog altijd en hij
is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbare schakel. We kijken samen met Freek terug op de
afgelopen zeven seizoenen in dienst van Willem II. Dit doen we aan de hand van stellingen,
die per seizoen zijn opgesteld.
Tekst: Jeroen van den Assem en Joris Gemen, Foto’s: Geert van Erven

Allereerst beginnen we met het seizoen dat
Freek zich verbond aan de Tricolores, 20132014. Willem II was dat seizoen actief in de
Jupiler League. Dat Willem II tot de clubs
behoorde die hoge ogen konden gooien in de
Eerste Divisie, had iedereen wel verwacht.
Dat we daadwerkelijk ook kampioen werden,
was enigszins verrassend te noemen.
IN MIJN EERSTE SEIZOEN MET
WILLEM II KAMPIOEN WORDEN
VAN DE JUPILER LEAGUE HEEFT MIJ
VERRAST.
‘’Het is natuurlijk zo dat de degradanten
uit de Eredivisie het jaar daarop tot de
kampioenskandidaten in de Eerste Divisie
behoren. Ik kan me herinneren dat we
toen de doelstelling uitspraken om in de

top-vijf of top-drie mee te spelen. Intern
was toen wel de wens uitgesproken om
kampioen te worden. Daar moest alles
voor wijken. Ik meen dat we na een tijdje
tien punten achter stonden op koploper
FC Dordrecht en dat maakten we toch nog
helemaal goed.’’
TERUGKEREN NAAR NOORDBRABANT WAS ÉÉN VAN DE
REDENEN OM IN DE ZOMER VAN
2013 VOOR WILLEM II TE TEKENEN.
‘’Ja, één van de redenen wel. Het zat
namelijk zo: ik had tweeënhalfjaar alles
gespeeld bij Go Ahead Eagles. In het
laatste seizoen (2012/2013) kwam Erik Ten
Hag bij de club. Op voetbalgebied was hij
misschien wel één van de beste trainers

die ik gehad heb, maar op menselijk vlak
hadden wij geen goede klik. In de tweede
seizoenshelft belandde ik op de bank.
Jurgen Streppel, toenmalig trainer van
Willem II, meldde zich al in februari 2013.
Op dat moment stond Willem II al zo’n
beetje op degraderen in de Eredivisie. Ik
wilde uitzicht hebben op speeltijd en koos
voor de Tricolores. Vóór de promotie van
Go Ahead Eagles had ik overigens al een
mondeling akkoord bereikt met Willem II.
Ik vond de overstap naar Willem II ook
praktisch. Ik ben in mijn tijd bij Go Ahead
Eagles nooit verhuisd naar Deventer. Ik heb
dus altijd op en neer moeten rijden.’’
Willem II was dus, waar het volgens velen ook
thuishoort, weer terug in de Eredivisie (2014-
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2015). De grote vraag dat seizoen was hoe
de Tricolores het zouden doen op het hoogste
niveau in Nederland. De Tilburgers verrasten
vriend en vijand door na 34 speelrondes de
negende plaats in te nemen op de ranglijst.
MET WILLEM II HET JAAR NA DE
PROMOTIE ALS 9E EINDIGEN IS DE
KNAPSTE PRESTATIE DIE IK MET DIT
WILLEM II HEB MEEGEMAAKT.
‘’Ik denk dat het voor iedereen onverwacht
kwam. De club had net een aantal moeilijke
jaren achter de rug en was herstellende.
Normaal gesproken is het seizoen prima
verlopen als je je direct handhaaft.
Uiteindelijk werden we negende en het
was een goede prestatie maar het is er
niet eentje die in mijn geheugen gegrift
staat. Dat komt misschien ook wel door
het feit dat ik toen niet alles speelde. Voor
je gevoel is je eigen bijdrage dan niet zo
groot.’’
Het is inmiddels algemeen bekend; een
promovendus krijgt het in het tweede seizoen
op het hoogste niveau vaak erg lastig. Het is
voornamelijk een gevecht tegen degradatie.
Zo ook bij Willem II, dat in het seizoen
2015-2016 op de zestiende plaats eindigde
en dus veroordeeld was tot het spelen van de
play-offs voor promotie/degradatie. Met een
absolute climax tegen aartsrivaal NAC Breda
bleven de Tricolores in de Eredivisie.
HET SEIZOEN 2015/2016 IS VOOR MIJ
HET ZWAARSTE SEIZOEN TOT OP
HEDEN GEWEEST BIJ DE TRICOLORES
‘’Misschien wel ja. Ik denk dat we een
heel matig seizoen hadden en eigenlijk de
hele tijd rond die degradatiestreep hebben
gebivakkeerd. Soms net erboven en dan
weer net eronder. Dan dacht je dat we eruit
zouden komen, omdat het programma
perspectief bood, maar vervolgens
verzilverden we de punten niet. Het was
geen gemakkelijk seizoen. Ik heb het er
nog wel eens met Jordens Peters over. Het
is gewoon keihard werken en iedere dag
probeer je jezelf te verbeteren.
Voor elke wedstrijd in de play-offs gingen
we met zijn allen naar een hotel. De
wedstrijden volgden elkaar heel snel op.
Daartussen was ik misschien een nacht
thuis en daarna was je weer met de groep
samen. Dat zorgde ervoor dat we er als

team naar toe konden leven. Om terug te
komen op de stelling: ja, dat was toch wel
het zwaarste seizoen dat ik bij Willem II
heb meegemaakt.”

niet aan moeten denken dat we die finale
hadden verloren. Deze wedstrijd staat
daarnaast wel in de top-drie van mooiste
wedstrijden.’’

DE PLAY-OFFS TEGEN NAC WINNEN,
WAS UITEINDELIJK MOOIER DAN
RECHTSTREEKS HANDHAVEN.
‘’Uiteindelijk wel, maar dat komt eigenlijk
alleen maar omdat wij aan de goede kant
stonden van die finale. Bekijk het eens
vanuit Bredaas perspectief: je strijdt een
heel seizoen in de Jupiler League, maakt
de doelstelling van het kampioenschap
niet waar en dan verlies je in de finale van
aartsrivaal Willem II. Dan zit je wel in zak
en as, zowel de spelers als de supporters.
Voor ons was het andersom en fantastisch
om mee te maken. Ik zou er overigens

Met hangen en wurgen bleef Willem II in de
Eredivisie. In het seizoen 2017-2018 maakten
we voor het eerst kennis met de Spaanse
spits Fran Sol. Hij zou later uitgroeien tot
een absolute publiekslieveling in Tilburg. Dat
seizoen stond ook in het teken van de eerste
uitoverwinning bij Ajax én Freek die zich
ontpopte als een manusje van alles.
FREEK HEERKENS KUN JE OVERAL IN
HET VELD POSITIONEREN.
‘’De trainer destijds, Erwin van de Looi,
wist veel posities in de verdediging neer
te zetten. Dat viel ook samen met het
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Wij repareren alle merken wasmachines, drogers,
vaatwassers, koelkast, vriezers, oven en kookplaten. Dim’s
Witgoed Service Tilburg is een eenmanszaak met meer dan
10 jaar ervaring op het gebied van witgoedreparatie en
verkoop. Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke
service gerichte aanpak en scherpeprijzen.

Wat betekent de nieuwe
wet (WAB) voor uw
horecaonderneming?

Mr. Einstein helpt!
T: 040-7370303
E: info@mreinstein.nl
Kijk voor meer info op: WWW.DIMSWITGOEDSERVICETILBURG.NL
Dim's witgoed service Tilburg
Hasseltstraat 240

5094 EB Tilburg
013-3020320

www.mreinstein.nl
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Scoor
ook
thuis!

Vanuit het Koning Willem II Stadion of vanaf de bank: u wilt geen doelpunt missen van Fran Sol!
Nu én in de toekomst. Maar denkt u wel eens na over de toekomst van uw woning? Of het nu
om een inloopdouche, domoticasysteem of zonne-energie gaat. De Thuiscomfort-specialist
denkt graag mee om uw woning comfortabel, slim of zelfs duurzaam te maken.
Voor ideeën en meer informatie, ga naar thuiscomfort.nl
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systeem dat hij hanteerde. Onder Jurgen
Streppel had ik overigens ook al op veel
verschillende posities gespeeld. Vaak
geeft een trainer ook aan dat hij niet te
veel gaat schuiven met jou als speler.
Uiteindelijk is dan de nood aan de man
en dan wordt er tóch geschoven. Ik ga
hier altijd mee akkoord, maar ik geef
daarnaast ook aan hoe ik erover denk.
Onder Erwin van de Looi speelden we op
een gegeven moment met vijf verdedigers.
Toen was het een beetje zoeken welke
positie in de verdediging voor mij was.
Ik heb uiteindelijk op veel plekken in die
verdediging gespeeld en ook nog een keer
als verdedigende middenvelder.
DE 1-2 OVERWINNING OP BEZOEK BIJ
AJAX ZAG IK NIET AANKOMEN.
‘’Ik heb nog wel een anekdote over
deze wedstrijd. Voorafgaand werden we
door Erwin van de Looi op het volgende
gewezen: als Anwar El Ghazi op de
rechterflank speelt, dan geeft hij een vroege
voorzet. Hou er dan altijd rekening mee
dat Davy Klaassen voor de goal te vinden
is. En toen voltrok zich exact hetzelfde
scenario na 22 seconden. Ik zat toen op de
bank en je hoort het stadion dan ook het
welbekende ’10, 10, 10!’ scanderen. Gek
genoeg denk ik dat het juist in die wedstrijd
tegen Ajax niet zo slecht was om zo snel
achter te komen. Bij die ploeg was toen
namelijk de druk weg en het hoge tempo
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nam af. Gaandeweg de wedstrijd raakte
wij steeds minder in de problemen en
konden we kleine speldenprikjes uitdelen.
Uiteindelijk maken wij die twee goals,
maar was het daarna wel meer een kwestie
van overleven. Dat Ajax was toen ook niet
zo goed als nu en vorig seizoen. Je moet
natuurlijk ook wel een beetje geluk hebben
in zo’n wedstrijd. Voor hetzelfde geld
verzilvert Ajax de kansen die ze krijgen wel
en verlies je alsnog met 4-2.’’

Willem II eindigde in het seizoen 2017-2018
op de dertiende plaats. Het was een turbulent
seizoen. Zo stapte hoofdtrainer Erwin van
de Looi op, omdat de situatie na een tijd
onhoudbaar was geworden. De wedstrijd
na zijn vertrek won Willem II met 5-0 van
de latere landskampioen PSV. Daarnaast
bereikte Willem II de halve finale van het
KNVB Beker toernooi.
DE 5-0 THUISOVERWINNING TEGEN
PSV IN HET SEIZOEN 2017/2018 IS DE
MEEST BIZARRE WEDSTRIJD DIE IK
VOOR DE CLUB HEB GESPEELD.
‘’Deze staat wel weer in de top-drie, haha.
Het is gek hoe het kan lopen af en toe en
ik moet wel eerlijk toegeven dat Erwin van
de Looi eerder die week al had aangegeven
terug te willen naar een 4-3-3-systeem.
Uiteindelijk werd de situatie onhoudbaar
en stapte hij op. Een dag later zijn we op
kantoor samen gaan zitten met interimtrainer Reinier Robbemond. We hebben
toen gezegd: wat gebeurd is, is gebeurd
en we moeten verder. Vervolgens spelen
we een wedstrijd tegen PSV alsof we
bevrijd waren. Zo leek het in ieder geval
en dan win je met 5-0. Dat kon je wel de
ommekeer noemen, maar als ik dan kijk
na de thuisoverwinning op FC Utrecht,
dan is die misschien nog wel belangrijker
geweest. Je wilt het goede gevoel van die
5-0 overwinning vasthouden, maar voor

Allround in nieuwbouw,
renovatie en verbouw
Van der Pol Bouw uit Tilburg heeft met 2 man sterk
(vader & zoon) al een halve eeuw ervaring in de
bouw. Wij zijn allround bouwers, van (kleinschalige)
nieuwbouw tot renovatie, van verbouw tot afbouw tot
onderhoud. Het vak is van vader op zoon overgedragen
en samen bieden wij een dienstenpakket van A tot Z, of
het nu gaat om een nieuwbouwwoning, de renovatie
van een vervallen pand of een klein klusje als het
vervangen van een kozijn. Wij kunnen elk bouwproject
voor u organiseren en realiseren, waarbij we zo nodig
ook vakkundige collega’s inschakelen.

Wij wensen
Willem II heel
veel succes!

Wij werken voor particulieren en bedrijven in een straal
van 125 km rondom Tilburg, op verzoek ook verder weg.
Denk vooral aan Tilburg, Breda, Den Bosch, Eindhoven
en omgeving.

√ Verbouwingen √ Nieuwbouw
√ Onderhoudswerk √ Mach. Timmerwerk
Smalbroekstraat 1 | 5035 HC Tilburg |

 06-45439905

| vanderpolbouw@gmail.com | WWW.VANDERPOLBOUW.NL
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Ons assortiment bestaat voor een groot deel uit
slijtageonderdelen, banden, wielen, gereedschappen,
plaatwerk, verlichting en oliën. Ook maken wij zelf
kentekenplaten en zijn wij RDW erkend.
Wij voeren naast een brede lijn A-merken een
uitgebreide stock Requal. Het merk Requal is ons
huismerk waarmee wij zeer prijsconcurrerend kunnen
zijn en waardoor vooral het oudere wagenpark tegen
een vriendelijke prijs weer gerepareerd kan worden.
Met behulp van ons online bestelsysteem en
ondersteuning van ons verkoopteam heeft u snel het
juiste product in uw werkplaats beschikbaar.

Lovense kanaaldijk 3A
5046 AV Tilburg
Telefoon 013 - 582 05 05
info@maromax.nl

www.maromax.nl

Onderdelen
Accessoires
Gereedschappen
Autoplaatwerk
en nog veel meer!
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die uitschieter was het spel echt niet
goed. Tegen Utrecht kwamen we op een
modderveld met 0-2 achter en speelde we
geen puike pot. Dan denk je bij jezelf van
‘jeetje, het zal toch niet bij een opleving
blijven?’. We zaten helemaal niet in die
wedstrijd en winnen uiteindelijk alsnog.
Toen hadden we ineens zes punten uit twee
thuiswedstrijden en wellicht was er toch
een last van de schouders van de spelers
afgevallen.’’
PENALTY’S MOETEN ALTIJD BENUT
WORDEN.
‘’Ik heb een keer in de jeugd meegemaakt
dat ik geen penalty nam. Het was toen
een finale en uiteindelijk verloren we die
door twee mislukte panenka’s. Kijk, ik
vind het prima dat je een panenka doet,
maar dan moet die bal er wel ingaan. Toen
ik dat zag gebeuren, voelde ik me meer
schuldig en terneergeslagen vanwege het
feit dat ik geen penalty had genomen,
dan dat ik een penalty zou hebben gemist
in die serie. Vanaf dat moment heb ik
voor mezelf besloten dat ik bij iedere
strafschoppenserie een penalty neem.
Als ik een strafschop neem, dan doe ik dat
met een plan. Zodra ik die bal neerleg, dan
weet ik waar ik wil schieten en daar gaat de
bal ook komen. Daarnaast heb ik ook nog
wel een andere techniek: niet direct gaan
op het fluitje van de scheidsrechter. Ik zie
wel eens spelers naar de stip lopen en die
leggen vervolgens de bal neer, die kijken

naar de scheidsrechter en lopen meteen
op het moment dat er wordt gefloten. Om
er dan maar vanaf te zijn. Ik denk dat de
keeper ook een bepaald spanningsveld
heeft. Die moet namelijk ook wachten, net
als de speler, op dat fluitje. Op het moment
dat het fluitje dan komt, denk de keeper dat
de bal meteen gaat komen. Ik kan dan voor
mezelf zeggen dat ik bepaal wanneer ik
aanloop. Als je dan twee of drie seconden
wacht, breng je de keeper wellicht in
verwarring.’’
Met het aanstellen van Adrie Koster moesten
er in het seizoen 2018-2019 stappen gemaakt
worden. De eerste seizoenshelft was er eentje
met ups en downs, maar de tweede was
een stuk beter. Willem II zou uiteindelijk
twee punten tekort komen voor de play-offs
voor Europees voetbal. Het hoogtepunt dat
seizoen: het bereiken van de bekerfinale.

DE BEKERFINALE WILLEM II – AJAX
IN HET SEIZOEN 2018/2019 IS DE
MEEST BIJZONDERE WEDSTRIJD
DIE IK VOOR WILLEM II HEB
GESPEELD.
‘’Ik denk dat de bekerfinale een beetje
een combinatie is van de mooiste en
bizarste wedstrijd. Je speelt daarvoor
een halve finale waar echt alles in zat.
Je komt achter, maakt gelijk, krijgt
kansen om het duel te beslissen en wint
uiteindelijk via strafschoppen. Je zag ook
wat het losmaakte in het stadion. Met de
pitchinvasion bijvoorbeeld. Ik stond in
de hoek en op een gegeven kijk ik over
mijn schouder en zie ik een paar honderd
man op me afstormen. Daarna krijgen
we de hele volksverhuizing naar De Kuip
in Rotterdam. We speelden tegen het
beste Ajax sinds tijden, dus het was heel
moeilijk. We gingen ervoor en hebben ze
het in ieder geval lastig kunnen maken.’’
Freek ligt nog tot medio 2021 vast bij de
club en heeft aangegeven het erg naar zin
te hebben bij Willem II.
MIJN CARRIÈRE MAAK IK SAMEN
MET MAATJE JORDENS PETERS AF
BIJ WILLEM II.
‘’Ik lig nog vast tot het jaar 2021 en ik
ben net dertig geworden. Bij Willem II
mijn carrière afsluiten zou ik heel mooi
vinden. Ik voel me op dit moment topfit
en ik heb nu het gevoel dat ik nog zes á
zeven jaar kan voetballen. Tegenwoordig
ben je in Nederland echter al een
routinier als je de dertig bent gepasseerd
en in Italië ben je net rijp. Ik zou het
prachtig vinden, maar het moet wel van
twee kanten komen.”
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‘Ik blijf
me graag
ontwikkelen.’
Fontys Pro
VOOR VOORUITDENKERS

WERKEN AAN JE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING, JE VAKKENNIS VERGROTEN,
INSPIRATIE OPDOEN OF JE NETWERK UITBREIDEN, DAT KAN BIJ FONTYS PRO!
 ALLES SAMEN OP ÉÉN PLEK VOOR PROFESSIONALS. FONTYS.NL/PRO
0237052.pdf 1
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Kijk voor meer informatie op;
WWW.BAKKERFLOORVANLIESHOUT.NL

Samen gaan we voor
het beste resultaat!

Covebo stimuleert jongeren en volwassenen hun talenten te benutten en te doen
waar ze goed in zijn. In het werk, maar zeker ook op het voetbalveld! Als succesvolle
uitzendorganisatie verbinden wij dagelijks werkzoekenden en bedrijven. U kunt bij ons
terecht voor flexibel personeel in de bouw, techniek, industrie en logistiek.
Covebo Tilburg | Marga Klompeweg 11 | 5032 MP Tilburg | 013 762 0950

Met liefde &
vakmanschap
voor u bereid
Bakkerij Floor van Lieshout
Heraclesstraat 22
5014 CG Tilburg
013 542 65 76
info@bakkerﬂoorvanlieshout.nl
www.bakkerﬂoorvanlieshout.nl

TERUGBLIK

SINTERKLAAS IN HET
KONING WILLEM II STADION
De decembermaand ligt ondertussen alweer even achter ons, maar ook in 2019 kwam
Sinterklaas met zijn Pietermannen weer naar het Koning Willem II stadion. Ruim honderd
kinderen, en bijna twee keer zoveel (groot)ouders, kwamen op zondag 1 december 2019 met
hun ouders in de Co Adriaanse-zaal samen om de goedheiligman te begroeten.
Foto’s: Geert van Erven
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Wij zijn een bedrijf met zeer interessante occasions op voorraad. Al onze auto's worden grondig nagekeken,
alvorens ze u worden aangeboden. Kom gerust eens bij ons langs, of kijk alvast op onze website.

Kapitein Hatterasstraat 32 A | 5015BB Tilburg
Tel: 06-14 37 96 26 | E-mail: info@autobedrijfjanvanriemsdijk.nl

www.autobedrijfjanvanriemsdijk.nl
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OVERWINTEREN

OP SCHERPTE
STOOM AFBLAZEN
De selectie van Willem II en de technische staf overwinterden opnieuw in de Spaanse zon in
Marbella. Daar werd dagelijks tweemaal scherp getraind voor het nieuwe seizoen. Toch werd
er ook af en toe een ontspannen training voor de teambuilding gegeven.
Zoals hieronder is te zien werd ook af en toe stoom afgeblazen…
Foto’s: SoccratesImages/Peter Lous
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DOELTREFFEND
INCASSEREN?

Ronald Vissers

Hans Vissers

Luc Sliphorst

Toegevoegd
gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarder

Toegevoegd
gerechtsdeurwaarder

Benieuwd naar de meerwaarde
van onze dienstverlening?

info@vissersgerechtsdeurwaarders.nl

+31 (0)13 - 22 011 09
Edisonstraat 6-03, 5051 DS Goirle

WWW.VISSERSGERECHTSDEURWAARDERS.NL
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dakwerk • zinkwerk • sanitair
cv-installatie • airco’s • zonnepanelen
Zwaanstraat, 1C Berkel-Enschot
T 013 5333517, M 06 83771659
www.loodgietersbedrijf-weijters.nl
info@loodgietersbedrijf-weijters.nl

0236941.pdf 1
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Bijna jarig? Vraag geen
kado maar een donatie.
Kijk op kadoneren.nl

Q&A

QUESTION & ANSWER
Vrouwen en voetbal: een combinatie die er altijd al is geweest en die we de laatste tijd steeds
vaker tegenkomen, ook bij Willem II. Naast de bekende Oranje-leeuwinnen hebben wij onze
eigen rood-wit-blauwe vrouwen die in alle vakken in ons Koning Willem ll stadion aanwezig
zijn. In deze Q&A een interview met een van de vrouwelijke supporters die de Kingside
tegenwoordig rijk is. We reisden af naar het pittoreske Biest-Houtakker voor een interview
met de vrouw des huizes van een echt Willem ll-gezin.
Tekst: Rianne van de Sande, Foto: Geert van Erven

allemaal fan van die ene club. Met z’n
allen trouw aan het rood-wit-blauw!
Op dit moment maken we als club een
mooie tijd door. Er zijn natuurlijk ook
minder mooie tijden geweest. Wat is
jouw slechtste herinnering?
Dat is de eerste keer dat ik meeging
naar een uitwedstrijd. Ajax-uit in het jaar
2014. We verloren met 5-0... Het liefst
wil je dan meteen weg maar je moet
wachten tot je weg mag uit het uitvak.
Dat werd een lange terugreis...
Priscilla, wil je jezelf kort even
voorstellen?
Ik ben Priscilla Soetens, 24 jaar en
werkzaam bij Jumbo Supermarkten in
Bladel. Samen met Roel Bertens en onze
zoon Yari van 1,5 jaar woon ik in BiestHoutakker.
Wat is voor jou de beste plaats in het
stadion om de wedstrijd te volgen?
Dat is voor mij op de Kingside: vak B!
Altijd gezellig, even buurten maar vooral
als een blok achter onze club staan.
Waarom ben je Willem ll-supporter
geworden?
De reden waarom is mijn vriend Roel.
Zijn enthousiasme en zijn trouw aan de
club werkte aanstekelijk. Toen ik eenmaal
meeging, ben ik mee blijven gaan.
Wat was je eerste Willem ll-wedstrijd?
Dat was ongeveer 7 jaar geleden de
wedstrijd Willem ll - PEC Zwolle. Door
een misverstand met kaartjes was dat
een gedenkwaardige wedstrijd voor ons.
Wat vind je bijzonder aan Willem ll?
De saamhorigheid onder elkaar; maakt
niet uit wat of wie je bent. We zijn

Je bent lid van de Supportersclub Willem
ll. Wat vind je van de activiteiten die
georganiseerd worden?
De activiteiten zijn prima en altijd
gezellig. Vooral de bowlingavond,
de kerstbingo, de uitwedstrijden, de
stadionmarkt en de Londenreis. Tijdens
mijn laatste Londenreis in 2017 stond
de wedstrijd tussen Millwall en Watford
op het programma. Millwall won toen de
(FA Cup) wedstrijd door een doelpunt
in de laatste minuut. Ook vond ik het
altijd gezellig op de spelletjesavond.
Deze spelletjesavond wordt helaas niet
meer georganiseerd. Helaas wordt het
wat lastiger om overal aan mee te doen
na de geboorte van onze zoon Yari. Maar
als het even kan dan ben ik van de partij.
Heb je ooit een Willem ll-speler
ontmoet?
Ja, meerdere spelers zelfs: Donny de
Groot, Ricardo Ippel en Jordens Peters.
Welk moment uit de Willem llgeschiedenis, dat je niet hebt
meegemaakt, zou je graag hebben
meegemaakt?
Het kampioenschap in de Jupiler

League en de promotie naar de
Eredivisie in het seizoen 2013/2014.
Wat was ik er graag bij geweest op den
Heuvel. Dat was één groot feest!
Wat doe je als Willem ll heeft verloren?
Dan baal ik natuurlijk. Maar het is niet
zo dat ik daar dan dagen last van heb.
En wat doe je als ze winnen?
Uiteraard ben ik dan blij. Nu ik na de
komst van onze zoon Yari wat minder
vaak naar de wedstrijden ga, volg ik het
thuis tot op de seconde via een app.
Welk rugnummer moet er op jouw
Willem ll-shirt staan?
Mijn lievelingsnummer is nummer
10 en daar hoort Vangelis Pavlidis dit
seizoen bij. Prima speler! Maar Jordens
Peters met rugnummer 4 is ook wel
favoriet.
Wordt jullie zoon Yari ook “besmet”
met het Willem ll-virus?
Ik, maar zeker ook mijn vriend Roel,
zouden het leuk vinden als hij net zo’n
fanatieke supporter wordt als zijn papa
en mama. We proberen dan ook het
rood-wit-blauwe gevoel regelmatig op
hem over te brengen.
We is je favoriete Willem ll’er en
waarom?
Dat is Ricardo Ippel. Tijdens
activiteiten van de Supportersclub
maakte hij altijd een praatje en hij was
sympathiek en gezellig in de omgang.
Tot slot: maak de zin af: Willem ll
betekent voor mij...
Gezelligheid en saamhorigheid,
kortom een prachtclub!
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KERSTBINGO
Op vrijdagavond 20 december 2019 was het Koning Willem II stadion weer het decor van
de jaarlijkse kerstbingo van de Supportersclub Willem II. Om 20:00 uur werd het startsein
gegeven voor deze gezellige avond. Er werden 10 rondes gespeeld met als slot ook nog
eens 3 superrondes. Als hoofdprijzen stonden er een racefiets, een vliegreis naar Barcelona
en een Willem II-fiets op het spel. Per ronde waren er drie prijswinnaars, dus in totaal
waren er 39 winnaars deze avond. De prijzen varieerden van waardebonnen tot gevulde
boodschappentassen en van leesboeken tot huis-tuin-en-keuken gereedschap.
De Supportersclub dankt de sponsoren heel hartelijk voor het beschikbaar stellen
van de prijzen.
Foto’s: Ruud Rovers
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SPONSOREN KERSTBINGO BEDANKT
Bid Food
Schrobbelèr
Pondres
Autobedrijf Jan Strijbosch
Club Pelikaan
Sportcity
Mitra Slijterij Berry Peek
Bonheur Horeca Groep
Willem II
Cool Water Service
Guill Vd Ven
Verbunt & Verlinden
Vuurwerk Tilburg
Brabant Sport En Spelverhuur
Skish
Slagerij Fons Pessers
La Moustache
Bossers Slagerij
Auto Avenue Tilburg
Cheaque
Tuinadvies Ruud

Wartmann
Van Meerendonk
Drankenhandel
Medinella Bloemsierkunst
Bakkerij Kriellaars
Boerke Mutsaers
Q-Promotions
Jose Van Helden Massage
Van Mossel OPC
Linfosys
BLZ Boekhandel Goirle
Wijffels Tilburg
Rijwielhandel Van Huijgevoort
Bodyformance Personal
Training Centrum
Kapsalon Schuurkes
Perron 3
Scholengemeenschap
De Rooi Pannen
Capi
Van Der Valk Gilze Rijen

Rank Sport
T Schouwke Hilvarenbeek
Wout Monseurs Breda
Yanga Sportswear
Brussels Airport
Joorre Accountants Tilburg
Kapsalon Louis Van Buren
Cinecitta
Destil
Restaurant Minos Pallas
Primera
Avec BV
Blicon Beveiliging
Aangenaam Evenementen
Hamers @Home
Kastenbouwers
Focus Werkt
Kristels Fashion
Vuurkorfgigant.Nl
Stad Parijs
AB Inbev Breda

Jumbo Boschdijk Eindhoven
TA Nederland
DHL Nederland
Domino’s Tilburg Helmond
Kokkys Kappers
Leijs Subsidie Advies
Kolsteren Projecten
Avia
Fysio Binnenstad
Lunchroom De Katterug
D-Drinks
Stadsbrouwerij Tilburg
Aardnet BV
Blokvoort Stucadoors
Robey Sportswear
Vadobag
Bruinsma Olie
Hotel Roots
Villa Pastorie

Maak kennis met het uitgebreide assortiment van Unilin

ISOLERENDE DAKELEMENTEN
& ISOLATIEPLATEN VOOR
SPOUW EN PLATDAK
Als opdrachtgever of ontwerper stelt u hoge
eisen aan de gebouwschil. UNILIN heeft het
meest uitgebreide assortiment aan isolerende
dakelementen en isolatieplaten. Denk daarbij
aan duurzaamheid, maatwerkoplossingen
en een zeer ruime keuze aan afwerkingen en
toepassingsmogelijkheden. UNILIN heeft de
technische kennis en jarenlange ervaring om
samen met u de optimale gebouwschil te
ontwerpen en te realiseren.

Unilin Insulation bv - Beneluxstraat 1 - Oisterwijk - Tel. 013 523 13 13

unilininsulation.nl
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Sonos Move Draadloze luidspreker
Move Draadloze
Sonosluidspreker
Move Draadloze luidspreker
€ 399,00 /stuk
€ 399,00 /stuk
€ 399,00 /stuk

op vertoon van je
Willem II clubcard *
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* Looptijd actie t/m 30-04-2020
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“ ‘t Hoofd steeds koel, voor het doel.
Dan kan je niets gebeuren.
Leev’ hoezee, voor Willem II.
Horen wij overal!”

Bluesound POWERNODE 2i (HDMI) +
B&W 707
S2 Muziekinstallatie
met
Bluesound
POWERNODE
Bluesound
2i (HDMI)
POWERNODE
+ streaming
2i (HDMI) +
€
1.897,00
/set
B&W 707 S2 Muziekinstallatie
B&W 707 S2met
Muziekinstallatie
streaming
met streaming
€ 1.897,00 /set
€ 1.897,00 /set

HiFi Klubben Tilburg wenst Willem II een succesvol en sportief seizoen toe!
HiFi Klubben
HiFiTilburg
Klubben
wenst
Tilburg
Willem
wenst
II een
Willem
succesvol
II een en
succesvol
sportiefen
seizoen
sportief
toe!
seizoen toe!
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