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√  Verbouwingen     √  Nieuwbouw

√  Onderhoudswerk   √  Mach. Timmerwerk

Smalbroekstraat 1  |  5035 HC Tilburg  |   06-45439905  |  vanderpolbouw@gmail.com  |  WWW.VANDERPOLBOUW.NL

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 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.

Wij wensen 
Willem II heel
veel succes!
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Handmade in Holland 
Shimano 3 of 7 
versnellingen met 
terugtraprem  
Afneembare stevige 
frame voordrager
Azor Bike Design
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VOORWOORD

dat Kevin Hofland ontslagen is! Dat was helaas onvermijdelijk 
na die verschrikkelijke tweede helft tegen NAC die totaal geen 
perspectief meer bood. 

SELECTIE AANPASSEN NOODZAKELIJK
Maar goed, na De Graafschap komt er een korte winterstop en 
een transferperiode aan. Wellicht dat dat nog soelaas biedt en dat 
de verantwoordelijken bij Willem II gaan inzien dat het zo niet 
langer kan en dat het aanmodderen blijft als er niets gebeurt, 
want met deze selectie hebben we sowieso niks te zoeken in de 
Eredivisie. Met alleen een nieuwe trainer voor de groep ga je 
dit niet oplossen, denk ik. En met wedstrijden tegen clubs als 
Roda JC, Almere City en FC Eindhoven moet Willem II in januari 
meteen weer flink aan de bak. Als die serie niks oplevert, is het 
echt over en sluiten voor dit seizoen!

Wat betreft de Supportersclub zelf is mijn stemming een stuk 
positiever. De samenstelling van het bestuur is, na twee ALV’s, 
hetzelfde gebleven en dat is prima voor de continuïteit van de 
vereniging. We zijn dit seizoen gelukkig verstoken gebleven van 
‘coronagedoe’ en kunnen dus weer activiteiten organiseren.

WEER VOLOP ACTIVITEITEN
We hebben, naast het organiseren van, allemaal snel 
uitverkochte, busreizen naar alle uitwedstrijden, inmiddels 
een zeer druk bezochte en geslaagde bowlingavond achter de 
rug op vrijdag 18 november jl. en een dag later, op zaterdag 19 
november, was er voor de kleintjes en hun ouders weer een 
ouderwetse Sinterklaasviering. Ook is er elke thuiswedstrijd 
weer een jeugdige fan die verkozen wordt tot Supporter van de 
Week, een populaire activiteit die helaas wegens Corona een 
tijdje niet kon doorgaan maar nu weer onverminderd populair 
is: het hele seizoen is namelijk al volgeboekt!

Op 23 december is er weer de traditionele Kerstbingo die altijd 
succesvol is en in januari en februari zijn activiteiten gepland 
als de Kinderbingo, een ‘technische avond’ en een reis naar 
een wedstrijd in Duitsland of Engeland. Houd onze website, de 
nieuwsbrief en social media in de gaten voor meer info over al 
die activiteiten! Van alles in het verschiet dus en met Willem II 
komt het uiteindelijk ooit ook wel weer goed, dat heeft de 
geschiedenis ons immers meerdere keren geleerd. Maar 2022 
moeten we snel vergeten! 

Ten slotte wens ik al onze leden en overige Willem II-supporters 
gezellige feestdagen, een rustige jaarwisseling en een vooral 
gezond en gelukkig 2023 toe.

Jan van den Dries, 
voorzitter Supportersclub Willem II

We naderen 2023 en 
2022 zit er weer bijna 

op. Dat is maar goed 
ook, zou ik willen 
zeggen. En dan 
bedoel ik dat niet 
alleen op politiek 
en economisch 
gebied met de 
oorlog in Oekraïne 

en de energiecrisis als 
negatieve uitschieters! 

Ook voor Willem II was 2022 
namelijk zonder twijfel een rampjaar 

te noemen met degradatie uit de Eredivisie als markant 
dieptepunt. En dat gebeurde dan nota bene ook nog allemaal 
in het seizoen waarin we ons 125-jarig bestaan op grandioze 
wijze zouden hebben moeten vieren. Dat kwam er om andere 
redenen (Corona) ook niet zo van!

Zoals gezegd: 2022 is geen jaar waar Willem II-supporters 
met veel plezier en gepaste trots op terug zullen kijken. De 
resultaten waren matig tot zeer matig en het onvermijdelijke 
gebeurde in het vroege voorjaar: Fred Grim kreeg het niet 
meer op de rails en kon na een aantal zeer tegenvallende 
prestaties zijn biezen pakken, evenals technisch manager 
Joris Mathijsen trouwens. Kevin Hofland werd uiteindelijk 
zijn opvolger en er kwam weer spirit, vechtlust en vertrouwen 
in het team dat behoorlijk was afgezakt op de ranglijst en 
inmiddels tegen degradatie vocht. Wat helaas tegenzat, was 
het feit dat concurrenten als Sparta en Fortuna Sittard opeens 
ook volop punten begonnen te halen, waardoor we alsnog de 
pineut waren en degradatie naar de KKD volgde. Maar het 
was een degradatie met de borst vooruit en niet met gebogen 
hoofd. De sfeer rondom en de resultaten van de laatste 
competitiewedstrijden in de Eredivisie hadden de supporters 
toch weer trots gemaakt!

SLECHTE PRESTATIES LUIDDEN ONTSLAG HOFLAND IN 
Hofland mocht blijven en iedereen was blij dat de competitie 
begon in augustus. Het was echter voor Willem II, zoals ik in 
de vorige Willem II’er al schreef, erg wennen in de KKD en 
de achterstand op de mededegradanten Heracles Almelo en 
PEC Zwolle, die wél goed en overtuigend startten, werd groter 
en groter. En nu ik dit voorwoord schrijf, is het de maandag 
na de afgang thuis tegen NAC (1-2) en wordt het steeds 
moeilijker om positief te blijven over Willem II en vertrouwen 
te houden in verbetering. En terwijl ik dit voorwoord aan het 
schrijven was, kwam het niet onverwachte bericht binnen 

2022: EEN JAAR OM SNEL TE VERGETEN!



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.

Onderdelen
Accessoires
Gereedschappen
Autoplaatwerk
en nog veel meer!

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

www.maromax.nl
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dakwerk • zinkwerk • sanitair
cv-installatie • airco’s • warmtepompen

Zwaanstraat, 1C Berkel-Enschot
T 013 5333517, M 06 83771659

www.loodgietersbedrijf-weijters.nl
info@loodgietersbedrijf-weijters.nl
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www.paksoft.eu

www.paksoft.eu

Kundig en Klantvriendelijk in Engineering

 013 – 205 0 105
 info@paksoft.eu

Dr. Hub van Doorneweg 167
   5026 RC Tilburg
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BESTUURSMEDEDELINGEN

GEEF AAN ONS S.V.P. WIJZIGINGEN 
DOOR IN JE GEGEVENS!
Nog altijd krijgen wij bladen (Willem II’ers) of 
e-mails terug, omdat mensen hebben vergeten 
hun juiste gegevens aan ons door te geven! Dus 
ga je verhuizen of heb je een ander e-mailadres of 
telefoonnummer gekregen, geef het ons dan door 
via info@scwillemii.nl.

FIJNE FEESTDAGEN
Het bestuur van de Supportersclub Willem 
II wenst alle leden, en andere lezers van 
de Willem II’er, gezellige feestdagen, een 
rustige jaarwisseling en een gezond en 
sportief 2023.

AANMELDING SUPPORTER 
VAN DE WEEK ZIT VOL!
Er hebben zich zoveel kinderen gemeld als 
potentiële Supporter van de Week, dat we voor 
dit seizoen 2022/2023 vol zitten. Enkele kinderen 
zullen zelfs pas in het volgende seizoen aan de beurt 
zijn. Opgeven heeft voorlopig nu dus geen zin meer.

LOTENVERKOPERS GEZOCHT
Ook dit seizoen is er rondom thuiswedstrijden 
van Willem II een loterij. De Supportersclub 
zoekt vrijwilligers die bereid om zijn om rondom 
thuiswedstrijden loten te verkopen. Je dient 
een uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn en je 
verkoopt loten tot ongeveer een kwartier voor 
aanvang van de wedstrijd. Je krijgt een mooie 
vergoeding voor deze werkzaamheden die afhankelijk is van het aantal door jou verkochte loten. Voor 
meer informatie: stuur een mail naar info@scwillemii.nl 

BESTUUR SUPPORTERSCLUB 
WILLEM II 2022-2023

De Supportersclub Willem II heeft op maandag 
14 november 2022 een extra Algemene 
Ledenvergadering (ALV) gehouden. Deze was 
formeel noodzakelijk omdat de herverkiezing 
van Fons de Kok bij de reguliere ALV op 12 
september niet geagendeerd was. 

Fons werd met algemene stemmen herkozen, 
dus is ons bestuur, ook officieel, nu weer 
compleet en als volgt samengesteld voor het 
seizoen 2022/2023:

- Jan van den Dries, voorzitter
- Fons de Kok, secretaris
- Erwin van Broekhoven, penningmeester 
- Arvid van den Dries, bestuurslid busreizen
- Jeroen van den Assem, bestuurslid 
mediazaken



BROODSPECIALIST � 
BART VAN IERSEL � 

Wij wensen iedereen gezellige 
kerstdagen en een sportief nieuwjaar!
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Wij repareren alle merken wasmachines, drogers, vaatwassers, 

koelkast, vriezers, ovens 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.

Dim's witgoed service Tilburg | Hasseltstraat 240 | 5094 EB Tilburg | 013-3020320 | info@dimswitgoedservice.nl

Kijk voor meer info op: WWW.DIMSWITGOEDSERVICETILBURG.NL
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JAARLIJKSE BOWLINGAVOND

Op vrijdag 18 november jl. mochten de leden van Supportersclub Willem II weer 
onderling uitmaken wie de beste bowler is van de Supportersclub. Met maar liefst 
(0)13 afgehuurde bowlingbanen en tientallen aanmeldingen werd voor één avond de 
Dolfijn Bowling aan de Ringbaan-Oost overgenomen door Willem II-supporters.
 
Tekst: Jelle Verschuuren, Foto’s: Toin Damen

GESLAAGDE EDITIE VAN DE 
JAARLIJKSE BOWLINGAVOND 
VAN DE SUPPORTERSCLUB



Koninklijke Drukkerij Em. de Jong. Eén van de meest 
omvangrijke drukwerk-specialisten van Europa voor 
de retail. Van digitaal drukken tot vellen-offset op klein  
en groot formaat, daarnaast rotatie-offset: heatset- èn 
kranten-rotatie. Betrouwbaar, snel en hoge kwaliteit 
tegen de scherpst mogelijke prijs. 
Een succesvolle filosofie.
Ook online drukwerk: www.emdejongdirect.nl

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong. Eén van de meest 
omvangrijke drukwerk-specialisten van Europa voor 
de retail. Van digitaal drukken tot vellen-offset op klein  
en groot formaat, daarnaast rotatie-offset: heatset- èn 
kranten-rotatie. Betrouwbaar, snel en hoge kwaliteit 
tegen de scherpst mogelijke prijs. 
Een succesvolle filosofie.
Ook online drukwerk: www.emdejongdirect.nl

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong. 
Eén van de meest omvangrijke 
drukwerk-specialisten van 
Europa voor de retail. Van digitaal 
drukken tot vellen-offset op klein 
en groot formaat, daarnaast 
rotatie-offset: heatset- èn 
kranten-rotatie. Betrouwbaar, 
snel en hoge kwaliteit tegen de 
scherpst mogelijke prijs. Een 
succesvolle filosofie.

Ook online drukwerk: 
www.emdejongdirect.nl
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TIEN UNIEKE LOCATIES IN 
TILBURG EN OMSTREKEN

ONTMOETEN | VIEREN | ZAKENDOEN

BONHEURHORECAGROEP.NL
@BONHEURHORECAGROEP

Succes met het nieuwe seizoen!

0270186.pdf   10270186.pdf   1 8-12-2022   09:35:378-12-2022   09:35:37

ONZE FLEXKRACHTEN 
MAKEN HET VERSCHIL

Boogschutterstraat 5, 5015 BX Tilburg  |  T: 013 464 89 50  |  E: info@sbaf lex.nl

Kijk voor meer infomatie op: WWW.SBAFLEX.COM
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Het was een avond vol gezelschap, ontmoetingen, spares 
en strikes. Buiten was het de hele dag al donker, grijs en 
nat: dé succesformule voor een geslaagde bowlingavond! 
De sfeer zat er goed in en iedereen zat lekker warm binnen 
de muren van Dolfijn Bowling. Tijdens de avond werd 
iedereen goed voorzien van het benodigde gerstenat, 
wijn en fris. Des te dichter de bowlingavond bij zijn einde 
kwam, des te meer ballen hun lot in de goot vonden. En 
uiteraard moest er ook goed gegeten worden van de bruine 
fruitschaal. Een verdiende hap, want we moeten natuurlijk 
niet vergeten dat er gewoon keihard gesport is tijdens deze 
avond. 

Afijn, er werd ook nog gewoon gebowld. En niet zomaar 
voor de lol, maar er werd nota bene gestreden om de eer en 
de felbegeerde Bol.com tegoedbonnen van € 30, € 20 en € 
10. De spanning was om te snijden tijdens de puntentelling 
die gedaan werd door de strenge, doch rechtvaardige jury. 

Uiteindelijk was bij de heren Johan van Dijk de gelukkige 
winnaar met 284 punten, gevolgd door Stefan Martens 
(268 punten) en Timo van Gils (263 punten). De competitie 
bij de vrouwen was misschien wel nog spannender dan bij 
de mannen. Lotte Sterks mocht zich bekronen tot de beste 
bowlster van Supportersclub Willem II met een score van 
maar liefst 225 punten. Sandy van Gestel (222 punten) en 
Petra van Dijk (220 punten) deden een goede gooi naar de 
titel maar uiteindelijk kregen deze dames zilver en brons. 

Na de prijsuitreiking moest de avond natuurlijk goed 
gevierd worden met een hapje en een drankje, want 
uiteindelijk was iedereen een beetje winnaar deze 
avond. Al met al kijken we graag terug op een geslaagde 
bowlingavond. De Supportersclub bedankt iedereen die 
erbij was en we zien jullie graag weer bij de volgende 
bowlingavond in 2023!
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Hij was onder meer actief bij RSC Anderlecht, Club 
Brugge, Manchester City en doelman van de Rode 
Duivels, maar hij kende zijn beste periode toch écht 
tussen 1999 en 2004 bij Willem II. We reizen af naar 
Lokeren, waar we oud-doelman Geert de Vlieger (51) 
treffen in een voor hem rustigere periode. Voor de 
gelegenheid heeft hij één van zijn oude keeperstenues uit 
zijn Willem II-tijd meegenomen. De goedlachse Vlaming 
is tegenwoordig vaste tv-presentator bij de Belgische 
sportzender PlaySports en hij neemt wekelijks de Premier 
League onder zijn hoede. 

In 2011, nadat de Vlieger bij Club Brugge zijn 
keepershandschoenen in de kast legde, werd in België 
het nieuwe voetbalcontract toebedeeld aan Telenet, dat 
daarmee de nieuwe rechtenhouder was. De Vlieger had 
dan wel zijn trainerspapieren gehaald, maar vanuit 
Telenet kwam de vraag of hij analist wilde worden. 
Met zijn capaciteiten en contacten uit de voetbalwereld 
vond de zender al snel dat De Vlieger meer moest 
doen in de televisiewereld en ging hij reportages 

De uitschakeling van België in de eerste 
ronde van het Wereldkampioenschap 
Voetbal 2022 in Qatar betekende het einde 
van een gouden generatie bij de Rode 
Duivels. Waar Real Madrid-doelman 
Thibaut Courtois de onbetwiste nummer 
1 is bij onze zuiderburen, was oud-Willem 
II doelman Geert de Vlieger dat op het WK 
2002 in Japan en Zuid-Korea. In de winter 
van 1999 maakte de Vlieger de overstap van 
RSC Anderlecht naar Willem II, waar hij zijn 
beste jaren kende: “Het WK mogen keepen 
was het hoogtepunt in mijn carrière en dat 
viel samen met mijn Willem II-periode.”
 
Tekst: Jeroen van den Assem
Foto’s: Toin Damen

GEERT DE VLIEGER: 
“ALS JE HET BIJ “ALS JE HET BIJ 
WILLEM II NIET REDT, WILLEM II NIET REDT, 
RED JE HET NERGENS”RED JE HET NERGENS”
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maken van Belgische topsporters, zoals 
o.a. Romelu Lukaku, Toby Alderweireld en 
Jan Vertonghen. Hierna kwam de vraag 
of hij voetbalprogramma’s wilde gaan 
presenteren rondom wedstrijden, waardoor 
hij nu wekelijks op de buis te zien is. Onlangs 
verlengde hij zijn contract bij de zender voor 
drie jaar en leeft hij een leven waar hij zich 
prettig bij voelt: “Het gaat om levenskwaliteit, 
de dingen doen die je leuk vindt. Nu heb ik iets 
meer vrije tijd, omdat het clubvoetbal even 
stilligt door het WK.” 

WILLEM II
RSC Anderlecht-doelmannen Geert de Vlieger 
en Filip de Wilde waren in de periode tussen 
1995 en 2000 één van de betere doelmannen 
in België. Echter had De Vlieger in het seizoen 
1998/1999 de pech dat De Wilde in de piek van 
zijn carrière zat en hij hem bij RSC Anderlecht 
en in de nationale ploeg vóór zich moest 
dulden. In de zomer van 1999 kwam daar bijna 
verandering in, maar ondanks een persoonlijk 
akkoord met Club Brugge kwamen beide clubs 
er niet uit en ketste de transfer naar de andere 
Belgische topclub af. Door de blessure van De 
Wilde startte De Vlieger het seizoen 1999/2000 
als eerste doelman van RSC Anderlecht, maar 
hij wist dat het een zware strijd ging worden 
zodra De Wilde weer fit zou zijn. Anders 
dan nu kon je in die tijd nog halverwege een 
seizoen een transfer maken: “Tegen mijn 
zaakwaarnemer heb ik toen gezegd: Houd de 
markt maar in de gaten.” Toen kwam Willem 
II voorbij. “Mijn landgenoot Tom Caluwé zat 
toen al bij Willem II en de Tricolores zochten 
op dat moment naar een ervaren doelman.”

Jimmy van Fessem en Chris Mampaey 
werden zijn concurrenten bij Willem II, maar 
De Vlieger tekende een contract voor vier 
seizoenen dat hij uitdiende. Willem II was op 
het moment van zijn komst net uitgeschakeld 
in de groepsfase van de Champions League, 
maar de Nederlandse competitie in combinatie 
met de mogelijkheden die Willem II had te 
bieden waren interessant genoeg om de 
transfer te maken: “Achteraf gezien is het een 
goede deal gebleken voor beide partijen. De 
manier waarop Willem II mij heeft ontvangen, 
vergeet ik nooit. Je kunt niet presteren als 
de omstandigheden niet goed zijn. Als je het 
bij Willem II niet redt, red je het nergens. 
Er zitten duidelijke verschillen tussen de 

Belgische- en Nederlandse voetbalcultuur. 
Nederlanders zijn wat directer en je wordt 
meer geconfronteerd met wat wel of niet goed 
gaat. En in Nederland wordt dan met name 
de focus gelegd op hetgeen niet goed gaat. 
Willem II is zo’n warme, uitgesproken club met 
fijne mensen waar je zo inrolt. Daar mag je je 
als speler echt wel van bewust zijn. Willem II 
staat nog steeds in mijn lijstje van favorieten 
op de computer en ik kijk nog regelmatig naar 
het laatste nieuws bij de club. Ik las dat het 
stadion terug is in handen van de club, dat is 
goed nieuws. En er mogen geen uitsupporters 
aanwezig zijn bij de wedstrijden tussen Willem 
II en NAC. Dat is dan weer minder!”

De voormalig sluitpost refereert vervolgens 
aan de editie van NAC - Willem II uit 2001, 
een treffen tussen beide clubs dat hij niet 
snel zal vergeten. Na twintig minuten werd 
het duel gestaakt nadat er golfballen richting 
de keeper werden gegooid. Allereerst dacht 
hij, aan de plofjes op het veld te horen, dat 
er mandarijnen op het veld neerkwamen. 
De doelman ging hierna met een golfbal 
richting scheidsrechter René Temmink om 
te laten zien wat er daadwerkelijk richting 
hem werd gegooid. Uiteindelijk bood NAC-
captain Alfred Schreuder hulp aan uit 
onverwachte hoek, iets wat hij niet snel meer 
zal vergeten: ”Het duel was gestaakt en ik 
moest met de aanvoerder van NAC naar de 
scheidsrechterskamer komen”. Temmink 
zei: “Het is allemaal rustig buiten, dus we 
kunnen gaan voetballen. Wat denk je ervan?” 
Ik zeg: “Als jij de verantwoordelijkheid neemt, 
als ik in het restant van het duel een golfbal 
richting mijn hoofd krijg, want ik zie die ballen 
niet aankomen.” Toen zei Alfred: “Weet je 
wat scheidsrechter, we gaan er gewoon mee 
stoppen en hiermee duidelijk maken dat dit 
gewoonweg niet kan!” Toen dacht ik: “Dat is 
sterk!” 

De Vlieger keepte 151 wedstrijden in het shirt 
van de Tricolores en beleefde zijn absolute 
hoogtepunt in die periode op het WK van 
2002, waar hij viermaal het keeperstenue aan 
mocht trekken. In de achtste finales werden 
de Rode Duivels met 2-0 uitgeschakeld door 
de latere wereldkampioen Brazilië en werd De 
Vlieger in dat duel gepasseerd door Rivaldo 
en Ronaldo, twee van de grotere Braziliaanse 
aanvallers uit hun geschiedenis. 
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Willem II speelde in zijn jaren in de middenmoot, want na 
het Champions League-avontuur ging het met de Tricolores 
een stuk minder en slonken de mogelijkheden: “Toen mijn 
contract afliep, wilde Willem II mij wel behouden, maar 
ze zeiden ook eerlijk dat de club richting de toekomst niet 
meer de middelen had in vergelijking met de Champions 
League-periode. De cirkel was rond en het was voor beide 
partijen goed om verder te gaan. Ik ben toen op zoek 
gegaan naar een andere club en dat is Manchester City 
geworden, ook niet slecht.”

Manchester City zocht een doelman met internationale 
ervaring die zich kon vinden in een mogelijke reserverol, 
want de Engelsman David James was de eerste doelman 
bij de Cityzens. De Vlieger wilde de Premier League 
meemaken en herinnert zich nog goed zijn eerste bezoek 
aan Manchester: “Ik weet nog dat ik op het punt stond in 
het vliegtuig te stappen om met Manchester City te gaan 
onderhandelen. Ik kreeg toen een sms’je van Gerard 
Wielaert (technisch directeur en hoofd scouting van Willem 
II in 2004, red.): “Nou, dat ziet er niet slecht uit.” Niemand 
wist van die gesprekken, want ik was ook transfervrij. 
Ik dacht: “Hoe kan hij dat nu weten?” Wat bleek later: 
Manchester City had die ochtend bij Willem II gecheckt 
of er geen schorsing van mij openstond met het oog op het 
nieuwe seizoen. Dat vond ik goed en netjes van de club.”

ECONOMIE
De Vlieger heeft in zijn 22-jarige keeperscarrière 
van SK Beveren (1989) tot Club Brugge (2011) gestaag 
kunnen groeien, zo ook op financieel gebied. Zijn ouders 
zijn z’n grootste voorbeelden die als ondernemers 
verstandig met hun geld omgingen. Als keeper kwam 
hij bij de grote clubs ook in aanraking met het kapitaal 
en werd hij benaderd voor lucratieve projecten, zoals 
o.a. vastgoedprojecten. Verstandig als hij is, is hij daar 
nooit ingestapt, ondanks het fiscaal voordeel: “Ik heb 
jongens gekend die veel meer geld verdienden dan 
dat ik heb gedaan en wel eens geïnvesteerd hebben in 
een dergelijk project, maar wat uiteindelijk totaal niet 
bestond. Als je zo’n aanbieding ziet, zie je ook dat je 
daarmee geld kunt wegzetten in Luxemburg, Andorra 
of Zwitserland, maar je denkt ook meteen: als dat fout 
gaat, zijn de gevolgen niet te overzien.” De Vlieger is van 
mening dat het belangrijk is te overwegen wat je met 
je geld doet als je ermee stopt. Zekerheid qua gemoed 
boven het avontuur, maar vooral doen wat je leuk vindt 
in zowel het privé-bestaan als op werkgebied. 

SPORT, POLITIEK EN MAATSCHAPPIJ
Met het omstreden WK in Qatar, waar je de nodige 
twijfels bij mag plaatsen als het gaat om het naleven 
van mensenrechten, wilde het gastland het imago flink 
oppoetsen; een flink staaltje ‘sportswashing’. De Vlieger 
zag in zijn carrière het voetbal enorm veranderen en 
sport en politiek kunnen vandaag de dag niet meer 
los van elkaar gezien worden. Waar voetballers in 
zijn beginjaren beroemde voetballers waren, zijn 
het nu bekende mensen geworden met een grote 
maatschappelijke impact. Daarnaast zijn de bedragen 
in de absolute top compleet uit de hand gelopen: “Als 
je ziet hoeveel geld voetballers zoals Kevin de Bruyne 
verdienen, dat is abnormaal. Dat komt dan door gelden 
uit bijvoorbeeld Saoedi-Arabië of Qatar. En als je dan 
hoort dat voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini 
betrokken zou zijn bij omkoping voor zijn stem in de 
toewijzing van het WK in Qatar in het nationaal belang 
van Frankrijk, dan gaat het tegenwoordig wel heel ver.”
 
De Vlieger keepte het WK in 2002 en zat als 
reservekeeper op de bank tijdens het EK 2000 dat in 
Nederland en België werd georganiseerd: “De UEFA en 
de FIFA hadden tijdens dat toernooi alles in de hand. 
Als je nu dan merkt hoe de FIFA tijdens het afgelopen 
WK niks in de hand heeft, is dat bizar. In voetbal gaat 
zoveel geld om, maar dan pas zie je echt hoeveel geld 
er omgaat in de hoogste rangordes van het voetbal. 
Dan kunnen wij wel denken dat een voetballer met een 
regenboogarmband dat kan veranderen, maar dat is 
toch écht te naïef gedacht.”
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De Feestpiet had eigenlijk een Sint Quiz 
voorbereid maar die ging snel terug op de plank 
toen bleek dat Sinterklaas al in aantocht was.

Na een enthousiast onthaal waren er liedjes en 
werd er gedanst met de Pieten. Ondertussen 
bleek Sinterklaas geheime Quiz-knoppen 
geregeld te hebben om het spel toch door te 
laten gaan. Quizmaster Meneer John stelde de 
vragen, terwijl zowel Sint als de Pieten samen 
met de kinderen fanatiek aan de slag gingen.

Na een spannende ontknoping was Sinterklaas 
de grote winnaar. Dat betekende cadeaus 
voor iedereen! Er werd nog lang gedanst en 
geknuffeld met de Pieten en Sinterklaas nam 
de tijd voor een foto met ieder kind. Met buikjes 
vol pepernoten gingen jong en oud uiteindelijk 
huiswaarts.

Na twee jaren van aangepaste 
Sinterklaasvieringen door Corona, 
konden Sinterklaas en zijn Pieten op 
zaterdagochtend 19 november jl. weer eens 
echt een groot feest geven. Samen met ca. 
85 kinderen, Kingo, de Supportersclub en 
Willem II Kings pakte de Goedheiligman dit 
jaar groots uit.
 
Tekst: Sanne van Herp, Foto’s: Toin Damen

SINTERKLAAS BRACHT EEN 
BEZOEK AAN 
WILLEM II
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Kun je iets vertellen over het begin van je 
carrière?
“Mijn liefde voor voetballen is geboren bij 
SV De Lutte, de lokale voetbalclub van mijn 
woonplaats. Net als veel kinderen mocht 
ik pas gaan voetballen toen ik klaar was 
met zwemles. Ik heb daar van mijn zesde 
tot mijn tiende jaar gevoetbald, tot op het 
moment dat er een brief van FC Twente 
op de mat viel. Net als bij de meeste clubs 
moest ik een soort stageperiode doorlopen 
en ik kwam steeds verder en verder. Toen 
ik de stage goed had afgerond, mocht ik 
gaan voetballen bij de D2. Sindsdien heb ik 
altijd rondgelopen bij FC Twente, todat ik 
afgelopen zomer de overstap naar Willem II 
maakte.”

Jesse Bosch, de 22-jarige Luttenaar, versterkt de Tricolores sinds de zomer. Hij 
is de stille kracht op het middenveld die zich steeds meer in de schijnwerpers 
weet te spelen. Een harde werker die een ‘niet lullen, maar poetsen’-mentaliteit 
heeft. Kortom: een speler die elke club in zijn selectie moet hebben. Jesse Bosch 
over het begin van zijn carrière, zijn overstap naar Willem II, het contact met 
oud-Willem II’ers, het WK en over zijn toekomstplannen.
 
Tekst: Jelle Verschuuren, Foto’s: Toin Damen

“TILBURG IS EEN PERFECTE 
STAD VOOR MIJ”

Je bent begonnen in de D2 bij FC Twente 
en je hebt je in de basis gespeeld. Hoe gaat 
dat eigenlijk als je een hele jeugdopleiding 
doorloopt?
“Ik ben dus begonnen in de D2 van FC Twente 
en ik heb me in de jeugdopleiding steeds 
verder kunnen ontwikkelen. Toen ik oud 
genoeg was, heb ik mijn eerste training mee 
mogen doen met de selectie onder leiding van 
Gert-Jan Verbeek. Dat ging toen vooral over 
ervaring opdoen, meetrainen en het proeven 
van het hoogste niveau. Uiteindelijk is FC 
Twente dat jaar gedegradeerd en werd ik in 
dat jaar klaargestoomd om het volgende jaar 
volledig mee te draaien met de selectie. Dat 
was toen gelukt en ik kreeg de kans om in het 
eerste elftal te spelen van FC Twente.”

JESSE BOSCH: 
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Je hebt de mooie overstap gemaakt naar 
Willem II. Heb je tijdens die keuze nog 
contact gehad met oud-Willem II spelers 
Virgil Misidjan, Lindon Selahi of Godfried 
Roemeratoe?
“Ja, met Godfried heb ik altijd goed op 
kunnen schieten. We zaten samen op de 
Johan Cruijff-school in Twente. Godfried 
vertelde heel veel goede verhalen 
over Willem II. En Virgil en ik gaan 
zelfs volgende week samen iets leuks 
ondernemen. Virgil en ik hadden een goede 
band bij Twente en hij vindt Willem II een 
hele mooie club, zo vertelde hij altijd leuke 
verhalen over de stad Tilburg en over zijn 
tijd bij Willem II.”

Wat vinden je ouders van je overstap naar 
Willem II?
“Mijn ouders zien dat Willem II een 
professionele club is met fijne mensen 
in een fijne stad. Mijn ouders waren heel 
benieuwd naar welke club ik zou gaan. Toen 
ze hoorden dat ik naar Willem II zou gaan, 
waren ze erg blij. Willem II is een mooie 
club waar ik veel minuten kan maken. En ik 
ben er ook heel blij mee dat ik de overstap 
naar Willem II heb gemaakt. Ik kon ook uit 
andere clubs kiezen, zowel in de Eredivisie, 
de KKD en zelfs clubs in het buitenland. 
Maar ik heb de juiste keuze gemaakt.”

Hoe is de sfeer in de selectie?
“In het begin is het natuurlijk altijd wennen 
aan een nieuwe selectie. Zeker voor mij, 
want ik heb nog nooit bij een andere club 
gespeeld dan FC Twente. Dus dat is ook een 
goede ervaring voor mij. Ik vind dat we echt 
een leuke selectie hebben, het is zeldzaam 
in de voetballerij dat je een team hebt met 
alleen maar leuke mensen. Ik kan met 
iedereen goed opschieten en maak graag 
met iedereen een babbeltje. Natuurlijk heb 
je met de een meer dan met de ander, maar 
ik kan met iedereen door één deur.”

Hoe zullen andere spelers jou omschrijven, 
zowel als persoon en als voetballer?
“Ik denk dat de meeste spelers mij zullen 
omschrijven als een rustig persoon die ook 
zijn gekke momenten kan hebben. Zo zitten 
ze me vaak voor de gek te houden, omdat ik 

op zoek ben naar een vriendin. Bijvoorbeeld 
als ik op Instagram zit, dan maken ze daar 
grapjes over, haha. In de basis ben ik best 
rustig, maar ik vind gezelligheid ook heel 
erg belangrijk. Op het veld zullen ze me 
omschrijven als een harde werker met een 
hart voor het team. Zowel aan de bal als 
zonder bal.”

Ben je al een keertje in Tilburg op stap 
geweest?
“Ja! Twee keer. Een keertje met een paar 
jongens van het team en een andere keer 
met een goede vriend van mij. De mensen 
die ik hier tegenkom zijn altijd heel aardig 
en gezellig, dus daar kun je wel een leuke 
avond mee hebben.”

Eventjes terug naar het veld. Het is best 
druk op het middenveld bij Willem II met 
veel concurrentie. Hoe ga je daarmee om als 
voetballer?
“Zo hard mogelijk werken en aan de trainer 
laten zien dat jij hoort te spelen. Natuurlijk 
heb je ook concurrentie, maar dat houdt je 
ook scherp en gefocust. Zo presteer je als 
team en als individu gewoon het beste vind 
ik.”

Woon je nu ook in Tilburg?
“Ja, ik huur een appartementje nabij het 
centrum en het bevalt me echt goed om hier 
te wonen. Tilburg is een perfecte stad voor 
mij. Zo heb je veel lekkere lunchrooms en er 
hangt een leuke sfeer.”

Hoe zou jij Willem II omschrijven tegenover 
een buitenstaander?
“Willem II is vooral een gemoedelijke club 
met erg fanatieke supporters. En oh ja, ze 
hebben ook heel mooie shirts. Daarnaast 
is Willem II een hele professionele club 
met veel verschillende faciliteiten. Willem 
II is ook een grote club als je kijkt naar de 
geschiedenis van de club en de namen die 
bij Willem II hebben gespeeld.”

Wat zijn je ambities voor dit seizoen?
“Op persoonlijk gebied wil ik sowieso een 
vaste basisspeler worden van Willem II. 
Daarnaast wil ik belangrijk zijn voor de 
club met veel goals en assists. En natuurlijk 
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liever over. Het liefste ga ik naar een lekker warm 
land waar veel te beleven is.”

Wat verwachtte je van de derby Willem II – NAC?
“Eerlijk gezegd had ik nog nooit een wedstrijd 
tussen Willem II en NAC gezien. Maar ik 
heb er al veel verhalen over gehoord. Dat 
zijn wel de wedstrijden die extra beladen 
zijn. Bij FC Twente heb je natuurlijk de derby 
tegen Heracles Almelo. Ik heb die derby vier 
keer gespeeld, met daarvan 
waren er helaas twee 
wedstrijden zonder 
publiek wegens de 
coronamaatregelen.”

hebben wij met zijn allen maar één doel 
voor ogen: promotie! Iedereen binnen de 
club is erop gebrand om terug te gaan naar 
het hoogste niveau. Dat is gewoon een must, 
want een club als Willem II hoort gewoon in 
de Eredivisie.”

Kijk je zelf ook veel voetbal?
“Ja, vroeger keek ik heel erg veel voetbal, 
maar de laatste tijd steeds minder. Ik vind 
de sport af en toe ook minder aantrekkelijk 
om naar te kijken. Soms zit ik me wel 
eens te ergeren aan de VAR en hoe het 
hedendaagse voetbal af en toe in elkaar zit. 
Ik volg vooral veel Spaans voetbal, dat vind 
ik altijd leuk om te zien.”

Wat vond je van het WK?
“Ik was in het begin een beetje sceptisch 
over Oranje. Daarnaast vond ik het ook 
leuk om Spanje en Argentinië te volgen. Het 
is natuurlijk een beetje gek om een WK in 
de winter te hebben. Ik vind zelf ook dat het 
WK gewoon in de zomer thuishoort.”

Ik hoor je veel over Spanje vertellen. Ligt 
daar misschien de toekomst van je carrière?
“Dat zou echt een droom zijn voor mij. Het 
leven daar spreekt me heel erg aan en 
daarnaast vind ik het voetbal in Spanje 
heel erg mooi. Wie weet wat de toekomst 
brengt.”

Was je dan meer voor Spanje dan 
voor Nederland tijdens het WK?
“Dat is een lastige, haha. Nee mij 
maakte het niet zoveel uit. Ik 
hoopte dat Nederland het goed 
zou doen, evenals Spanje.”

Heb je nog plannen voor de 
Kerst?
“Ik ben in november 
een weekje naar 
Madrid geweest. En 
in december wil ik ook 
nog ergens heen, ik weet 
alleen nog niet waar 
naartoe. Mijn ouders 
gaan volgens mij skiën, 
maar daar ben ik niet 
zo goed in. Dus dat sla ik 
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ONTSTAAN VAN KINGSIDE CLOTHING
Na enig speurwerk blijkt dat KingSide Clothing al zo’n 15 jaar 
bestaat. Dirk-Jan: “Dat klopt inderdaad. Ik ben er 15 jaar geleden 
ingerold, doordat ik de vraag kreeg van een paar jongens van 
de KingSide of ik hen wilde helpen met het ontwerpen van een 
website met een logo. We kenden elkaar al van de KingSide, 
maar ook van mijn artwork dat ik voor Tilbo.com, KingZine en 
Tilburg Tifosi maakte. Dus hielp ik die jongens met hun website 
en het logo. Het logo dat ik ontwierp viel in de smaak en zo werd 
het idee geboren om met het logo ook kleding te maken. Het 
eerste kledingstuk dat we maakten was een hooded vest en dat 
sloeg heel goed aan. Vanuit mijn appartementje werden die 
vesten verkocht. In die tijd zat ik nog op school en volgde ik de 
opleiding tot grafisch ontwerper. Toen vond ik het al leuk om met 
de kleding en het ontwerpen daarvan bezig te zijn.”

VAN LOGO TOT MERK
“Sinds de afgelopen 3 jaar is net zoals veel binnen Willem 
II op supportersgebied ook KingSide Clothing in een 
stroomversnelling geraakt. We zijn momenteel met 3 man die 
alles samen verzorgen, van het ontwikkelen van de designs, 

Het zal de oplettende kijker in en rond 
ons Koning Willem ll stadion vast niet 
ontgaan zijn: de hoedjes, caps, hoodies 
en T-shirts van KingSide Clothing. Zelf 
zag ik al verschillende uitvoeringen 
langskomen en nieuwsgierig geworden 
ging ik op zoek naar de oprichter(s) van 
KingSide Clothing. 
 
Tekst: Rianne van de Sande, Foto’s: Toin Damen

HET MERK 
VOOR 
FANATIEKE 
SUPPORTERS 
VAN WILLEM II!

beheer van de website, productie van de 
artikelen tot social media. Daarbij krijgen 
we hulp van veel jongens van de KingSide die 
bijvoorbeeld helpen met de fotoshoots of het 
maken van promotie. We proberen ook goed te 
luisteren naar de wensen van de supporters. 
Als er bijvoorbeeld een actie is met een oproep 
dat iedereen in het rood-wit-blauw naar het 
stadion moet komen dan proberen we daarop 
in te spelen. Het is ons doel om zoveel mogelijk 
mensen de trots voor de club uit te laten 
dragen.”

KINGSIDE CLOTHING 
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AMBITIES
“Wat we graag nog zouden willen is een eigen plek om onze 
spullen te verkopen: een winkel. Toen ik net begon, lagen de 
artikelen (T-shirts etc.) in de fanshop van Willem ll. Dat kan 
nu helaas niet meer, dus als het er enigszins inzit willen we 
heel graag kunnen verkopen vanuit een ruimte in het stadion; 
een beetje vergelijkbaar als de fanshop. Dat zou echt te gek 
zijn!”

Ook nieuwsgierig geworden naar de kleding van KingSide 
Clothing? Neem dan een kijkje op hun website: 
www.kingsideclothing.nl

COLLECTIES 
“We proberen een collectie uit te brengen die aansluit bij onze 
achterban. We brengen o.a. T- shirts, poloshirts, maar ook hooded 
sweaters voor de koudere periode. En vergeet vooral niet de 
caps en de inmiddels welbekende vissershoedjes. Wat we wel 
gemeen hebben met een modemerk is dat we vooruitkijken naar 
wat we graag uit willen brengen. Al is dat in deze tijd best lastig 
vanwege de forse prijsstijgingen. We willen de kleding wel voor 
iedereen betaalbaar houden. Omdat we een stichting zijn zonder 
winstoogmerk kunnen we de prijzen zo laag mogelijk houden. 
Het geld dat we overhouden gebruiken we om nieuwe dingen te 
ontwikkelen en om o.a. Tilburg Tifosi te ondersteunen.”
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CLUBHISTORIE
“We zijn mentaal door het ijs gezakt”, “We 
moeten met het mes tussen de tanden spelen”, 
“Wil je winnen, dan moeten er kerels op het 
veld staan”. Hoe clichématig de uitspraken van 
Kevin Hofland ook waren, als de resultaten op 
het veld tegenvallen, dan is de trainer de kop 
van Jut. Daags na de derbynederlaag tegen NAC 
Breda werd Hofland als derde hoofdtrainer 
in twee jaar tijd ontslagen bij Willem II. 
Onder de leiding van de overige stafleden, 
waaronder Reinier Robbemond, bereidden de 
Tricolores zich voor op de uitwedstrijd tegen 
De Graafschap en Willem II beraadt zich in 
de komende weken op de invulling van een 
nieuwe hoofdtrainer. En hoe frappant wil je 
het hebben? Robbemond werd in maart ’22 
ontslagen als hoofdtrainer bij De Graafschap en 
gaf recent, op bezoek in de Vijverberg, leiding 
aan Willem II: “Ja, dat is een scenario dat echt 
krankzinnig is.”  
 
Als profvoetballer speelde Reinier Robbemond 
ook bij de Superboeren, evenals Dordrecht ‘90, 
FC Utrecht en AZ. Bij de Alkmaarders liep hij 
een ernstige blessure op met als gevolg dat hij 
maanden was uitgeschakeld en een intensief 
revalidatietraject moest volgen. De kans op een 
rentree op het hoogste niveau was uiterst klein, 

maar de wil om te voetballen was zo groot dat 
hij daarna een overstap naar De Graafschap 
maakte. In 2009 eindigde zijn voetbalcarrière, 
waarna hij besloot zijn trainerspapieren te 
halen. Co Adriaanse was gastdocent bij de 
KNVB, toen Reinier zijn cursus volgde en hij 
sprak vol lof over ‘zijn student’ die altijd keurig 
zijn zaakjes op orde had. 

Robbemond trainde en assisteerde diverse 
teams, het meest bij Willem II. Op de vraag 
wat het hoogtepunt van zijn trainerscarrière 
tot nu toe is, moet hij lachen: “Uiteraard de 
overwinning op PSV met 5-0.” Hij wordt daar 
nog heel regelmatig aan herinnerd. Daarnaast 
was het voor hem een feestje om assistent te 
zijn bij PSV toen het team Champions League 
speelde: “De groep waarin we waren ingedeeld 
was loodzwaar (Inter, Barcelona en Tottenham 
Hotspur), maar de ervaring des te mooier.”

FUNCTIE ASSISTENT-TRAINER/HOOFDTRAINER
Het begrip assistent-trainer, wat Robbemond 
zijn hoofdtaak was tot het ontslag van Hofland, 
is moeilijker te omschrijven dan je op het 
eerste gezicht zou denken. Wat doet je eigenlijk 
als je zo’n functie bekleedt? “Dat is per club 
verschillend, elke hoofdtrainer heeft andere 
wensen en eisen.” 

Reinier Robbemond waagde vorig seizoen de sprong om te vechten voor 
en met het rood-wit-blauwe leger. Waar aan het begin van het seizoen de 
zon flink scheen, immers de oefenwedstrijd tegen Lyon was een groot 
succes, is de situatie nu een stuk minder rooskleurig. Willem II kent 
een forse achterstand op de topposities in de Keuken Kampioen Divisie, 
de verdediging kraakt steeds vaker en de creativiteit in de voorhoede 
ontbreekt. Valt er van dit seizoen nog iets te maken? 
 
Tekst: Amy Hartevelt, Foto’s: Toin Damen

“HET GEVOEL WORDT 
VERSTERKT DOOR 
HET RESULTAAT”

REINIER ROBBEMOND: 
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Robbemond is onder andere werkzaam geweest 
als assistent bij het nationale jeugdteam dat 
begeleid werd door twee bondscoaches. Bij de 
een hielp hij vooral in de situatie, zoals hij het 
zelf omschrijft. “Alle trainingen waren al tot in 
de puntjes voorbereid en het zwaartepunt lag 
op het begeleiden van en het contact maken 
met spelers. De ander wilde juist graag hulp 
met het voorbereiden en geven van trainingen 
en het analyseren van wedstrijden van de 
tegenstander.” Een beetje een omgekeerde 
wereld dus. 

Toen Robbemond bij PSV aan de slag ging als 
assistent van Mark van Bommel, was zijn eerste 
werkweek in dienst van de Eindhovenaren 
nogal bijzonder te noemen. Van Bommel was 
die week elders en Robbemond had de leiding 
over spelers en staf die hij niet kende: “Niet dat 
dat een probleem was, na een week was daar 
vrijwel niets meer van te merken, maar op zo’n 
moment word je wel in het diepe gegooid.” Bij 
Willem II verzorgt Robbemond onder andere 
bepaalde delen van de training en hij doet de 
tegenstanderanalyse. Ieder heeft zijn eigen 
taken. 

De oplettende kijker/toeschouwer heeft 
dit seizoen misschien gezien dat Reinier 
regelmatig een oortje draagt tijdens de 
wedstrijd. Op deze manier staat hij in direct 
contact met de videoanalist: “Diegene zit hoger 
en codeert de wedstrijd, het is namelijk niet 
altijd mogelijk om alles even goed te zien. Het 
kan bijvoorbeeld voorkomen dat bepaalde 
situaties uit de eerste helft bekeken moeten 
worden in de rust. Dan kan dat, omdat je 
contact hebt met de analist. Daarnaast worden 
er onder andere overtredingen als gele kaarten 
doorgegeven, maar ook mededelingen of er 
bepaalde dingen kunnen worden klaargezet 
voor spelers.”

VERWACHTINGEN
Een nieuwe trainer heeft tijd nodig om een 
bepaalde visie te bewerkstelligen, daar heeft 
hij mensen voor nodig die die visie delen en 
die de uitdaging aan durven te gaan. Vandaar 
dat sommige trainers die van club wisselen 
het liefst hun eigen staf meenemen. Zo hoef 
je minder mensen te overtuigen van jouw 
manier van werken. Reinier beaamt dat het 
op het moment nog steeds niet zo gaat als 
het zou moeten: “Aan het einde van het vorig 
seizoen hebben we een prima serie wedstrijden 
neergezet en het is heel zuur dat het toen 
net niet gelukt is om erin te blijven. Het was 
overigens fantastisch om te zien en te voelen 
dat het gehele stadion achter de jongens bleef 
staan na die enorme teleurstelling, sterker nog, 
het was bijna mooi om te zien. Een ontzettend 
intense en emotionele dag. Het is nu dan ook 
frustrerend om te zien dat nog niet alles loopt 
zoals we willen.” 

Robbemond vindt dat het team heel veel dingen 
wel goed doet, zeker als je de statistieken 
erbij pakt: “Verdedigend zijn we als team zeer 
solide en het hoog druk zetten gaat ook prima, 
maar wat er daarna gebeurt, is vooralsnog 
ondermaats.” Robbemond geeft aan dat er 
meer kwaliteit geleverd moet worden in de 
zestien meter. Hij doelt onder andere op het 
geven van voorzetten, het beter afwerken en 
het beter timen van in positie komen: “Je blijft 
vanzelfsprekend de wedstrijden analyseren 
en dan is het grootste gedeelte echt niet slecht, 
maar je mist een beslissende pass of schot en 
daar draait het uiteindelijk wel om: scoren. 
Vorig seizoen streden we om lijfsbehoud, 
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niemand verwachtte meer iets van ons, je bent 
als het ware al afgeschreven, dat is totaal iets 
anders dan strijden om promotie. Het schept 
totaal andere verwachtingen. Natuurlijk spelen 
we met de intentie om elke wedstrijd te winnen 
maar dat lukt helaas nog niet. Dat levert een 
bepaald gevoel op en dat gevoel wordt versterkt 
door het resultaat. Iedereen, dus spelers, staf 
en supporters, moet realistisch blijven. Emmen, 
ADO en VVV degradeerden het jaar voor ons 
en alleen Emmen ging linea recta terug de 
Eredivisie in. Het is allemaal veel lastiger dan 
dat het lijkt. Wedstrijden worden op details en 
door juiste keuzes op juiste momenten beslist.”

VRIJE TIJD
Robbemond is woonachtig in Heerhugowaard, 
zo’n goede anderhalf uur reistijd naar Tilburg. 
Ook toen hij in Eindhoven en Doetinchem 
werkte, was dat zijn thuisbasis; immers, 
zijn gezin heeft ook doelen, wensen en 
verplichtingen. Hij heeft ervoor gekozen om 
heen en weer te rijden. Wel verblijft hij met 
grote regelmaat in een hotel in de buurt van 
het stadion. Als hij niet in Tilburg te vinden 
is, heb je grote kans dat je hem aantreft bij de 
handbalclub Tornado waar zijn dochter speelt 
of hij staat aan de zijlijn bij AZ waar zijn zoon 

speelt bij JO17. Overigens zijn vader en zoon de 
uitzonderingen in de familie als het om sport 
gaat. De meeste familieleden zijn actief in het 
handbal. 

Reinier vindt het geweldig om te zien hoeveel 
passie beide kinderen voor de sport hebben, 
dat doet wat met hem. Zelf, zegt hij, dat hij te 
weinig heeft kunnen genieten van zijn tijd als 
voetballer: “Ik had meer willen genieten van 
de stadions, de sfeer en het spel, dat gebeurde 
later in mijn carrière juist wel.” Als hij niet 
op het veld of in de sporthal te vinden is, kun 
je hem aantreffen op het strand, in het bos of 
in het park, samen met de hond. Sinds kort 
wordt huize Robbemond ook bewoond door 
een Golden Retriever: “Met de hond wandelen 
is pure ontspanning. Je wordt gedwongen om 
alles los te laten.” Als hij dat niet zou doen, is 
het voetbal wat de klok slaat en je zinnen even 
op iets anders zetten, heeft een gunstig effect 
op iedereen.

Of de Heuvel nog steeds haalbaar is, is een 
vraag die pas later in het seizoen kan worden 
beantwoord. Voor nu is het afwachten hoe 
Willem II invulling gaat geven aan het 
trainerschap op korte en lange termijn.
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HOE HET ALLEMAAL BEGON
Ron ging als kleine jongen al met zijn opa mee naar de wedstrijden van Willem II. Zijn 
vader gaf niet zo veel om voetbal maar opa vond in Ron een goed gezelschap. Ergens is 
hij vele jaren later gestopt met het bezoeken van wedstrijden. Het waren arme jaren, 
zowel voor Willem II als voor de supporters. Totdat hij zelf vader werd en Marvin met 
groep 6/7 tijdens de rust een wedstrijdje mocht spelen. Vader en zoon raakten allebei 
enthousiast over de club en het voetbal. Samen met de jongste zoon Allard namen zij 
toen seizoenkaarten en sindsdien hebben zij geen seizoen meer overgeslagen. 

Tekst: Sanne van Herp, Foto’s: Toin Damen

DE SUPPORTER
Naam: Ron Massuger

Leeftijd: 66

Woonplaats: Berkel-Enschot

Naam: Marvin Massuger

Leeftijd: 34

Woonplaats: Helmond
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NU
Vader en zonen zitten nu op vak N. Tegenwoordig 
zijn het vaste plaatsen. In de jaren daarvoor 
moesten zij omslachtig met sjaals voldoende 
plekken reserveren om met een groep samen te 
kunnen zitten. 

Ron is een uitbundige supporter. Hij noemt 
zichzelf “aanwezig”, maar altijd in de positieve zin. 
Hij zingt, juicht, lacht en moedigt de club luidkeels 
aan. Marvin is daarentegen een stuk rustiger. Al 
werkt het enthousiasme van zijn vader vaak wel 
aanstekelijk. 

Toen Marvin op zijn verjaardag in 2017 bij de 
thuiswedstrijd tegen NAC loten voor de loterij van 
de Supportersclub kocht, won hij twee kaarten 
voor Heracles-uit. Samen met Ron ging hij met 
de bus naar Almelo en sinds die tijd slaan de 
heren geen uitwedstrijd meer over. Omdat ze 
tegenwoordig een bus passe-partout van de 
Supportersclub hebben, zijn ze altijd verzekerd 
van een plaatsje. De strijd om buskaarten gaat 
gelukkig aan hen voorbij. Marvin is sinds een 
jaar ook met regelmaat busbegeleider en dat 
vindt hij oprecht leuk om te doen. Het kletsen met 
iedereen, de gezelligheid en sfeer, het ‘ons kent 
ons’ vinden beide heren het belangrijkste. Dat de 
wedstrijden zelf vaak niet om aan te zien zijn, doet 
er dan minder toe. 

MOOIE VERHALEN
Ron en Marvin gaan daarnaast naar alle 
activiteiten van de Supportersclub. Zo waren 
ze onlangs op de bowlingavond, waar Ron na 
een paar biertjes steeds meer moeite kreeg om 
de bal te gooien. En tijdens de jaarlijkse bingo-
avond krijgt hij steevast commentaar dat hij te 
veel kletst. Winnen doen ze nooit en het gerucht 
gaat dat dat te maken zou kunnen hebben met 
de gezelligheid, die de concentratie geen goed 
doet. De supportersreizen naar Duitsland en 
Engeland staan ook hoog op het lijstje van ‘mooie 
herinneringen’. De heren kijken er erg naar uit, 
zeker na de coronajaren. En ook daarvoor geldt 
dat de voetbalwedstrijden er eigenlijk niet echt toe 
doen, als het maar gezellig is. En dat is het, daar 
zorgen zij wel voor. 

VREUGDE EN VERDRIET
Er zijn niet alleen maar mooie herinneringen. 
Voetbal en vriendschap brengen soms 
ook verdrietige momenten met zich mee. 
Goede vriend Frank Michielsen, de man die 
verantwoordelijk was voor de transfer van 

Michael de Leeuw naar de jeugd van Willem II, 
zakte tijdens de wedstrijd Willem II – Heracles, 
op 28 februari 2009, plots in elkaar. Ron en zijn 
vrienden deden er alles aan om hem te helpen 
maar Frank overleed toch. Dat blijft een moeilijk 
moment en zeker tijdens wedstrijden tegen 
Heracles komen die herinneringen altijd weer 
boven. Het is fijn om die met vrienden te kunnen 
delen. Dat is óók Willem II. 

WIE MAAKT ER INDRUK DIT SEIZOEN?
Wát er indruk maakt, daar zijn beide heren duidelijk 
over: de krakkemikkige stadions waar je terecht 
komt in de Keuken Kampioen Divisie. “Gaat dit wel 
goed?”, spookt regelmatig door hun hoofden als zij 
staan te springen. Ze kunnen er wel om lachen want 
het heeft toch ook wel iets die oldtime stadionnetjes 
zoals bij FC Dordrecht. 

Behalve Pol Llonch en Freek Heerkens, die 
bewezen echte clubmannen zijn, valt de selectie bij  
zowel Ron als Marvin erg tegen. “Het zijn voor een 
groot deel passanten, die wat geld komen ophalen 
en klaar. Er is geen liefde voor de club. En aan de 
supporters ligt het echt niet hè. Het stadion zit altijd 
vol, zowel uit als thuis. De introductiewedstrijd 
tegen Olympique Lyon schiep hoop maar ergens 
is er iets flink mis gegaan. Er mist passie, strijd en 
motivatie.”, vertelt Ron. Marvin vult aan: “Alleen 
je best doen is niet meer goed genoeg. En de jeugd 
zou veel meer kansen moeten krijgen, wil je iets 
opbouwen”. Maar Jacobs en Van Geel brengen 
volgens de heren ook te weinig, en nu het stadion 
van de club is en het geld daarheen gaat, is er weinig 
hoop op verbetering in de winterstop. 

VERWACHTINGEN NA DE WINTERSTOP
Is alle hoop dan verloren? Ron heeft zich 
neergelegd bij een mislukt seizoen. Hij ziet het 
niet meer goedkomen en heeft daar vrede mee. 
Marvin is strijdvaardiger: met nieuwe spelers 
en een andere trainer, zou het moeten lukken om 
via nacompetitie toch nog in de eredivisie terug 
te keren. “Kampioen gaan we niet meer worden, 
maar als er nu iets verandert, moet nacompetitie 
nog haalbaar zijn”.

De familie Massuger is fanatiek, betrokken en 
enthousiast. De manier waarop zij de club door 
dik en dun steunen is hartverwarmend. Ook nu 
het even niet zo gaat als we hadden gehoopt. En 
de Supportersclub Willem II is blij met hun inzet 
en betrokkenheid, want zonder busbegeleiders, 
lotenverkopers en andere vrijwilligers kunnen we 
weinig tot niets.
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Gekofix is gespecialiseerd in:

• Gevelherstel
• Kozijnenherstel
• Restyling
• Aluminium en stalen gevelpanelen
• Aluminium en kunststof kozijnen
• Overhead-, rol- en kanteldeuren
• Koelwandsystemen
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Omstreeks 12:15 uur eindigde de ochtendtraining van de 
Tricolores en richtte Jeroen zich tot de selectie en technische 
staf. Hierin werd verteld over de Supportersclub Willem II, 
wat wij gedurende het seizoen organiseren voor onze leden 
en hoe wij het eerste elftal ondersteunen onder meer door het 
organiseren van busreizen naar uitwedstrijden. Tevens werd 
het belang van de actuele situatie belicht, onderstreept met het 
feit dat er in Dordrecht weer sprake was van een vol rood-wit-
blauw uitvak. 

Ieder selectie- en staflid kreeg een cadeaupakketje met daarin 
een waterfles, het ledengeschenk van de Supportersclub in dit 
seizoen, onze laatste editie van het clubmagazine de Willem 
II’er, een flyer en/of kaart- of kwartetspel. Hierdoor werden de 
Tricolores niet alleen verrast met de waterfles, maar ook met 
overige geschenken vanuit de Supportersclub Willem II. 

Op vrijdag 18 november jl. is de selectie en 

technische staf na de ochtendtraining - in 

aanloop naar het uitduel tegen FC Dordrecht 

- verrast door de Supportersclub Willem II. 

Voorzitter Jan van den Dries en bestuurslid 

Jeroen van den Assem overhandigden aan 

ieder lid van de selectie en technische staf 

een cadeaupakket met daarin o.a. een rood-

wit-blauwe waterfles, het ledengeschenk 

van de Supportersclub van dit seizoen. 

SUPPORTERSCLUB WILLEM II 
VERRAST SELECTIE EN TECHNISCHE 
STAF MET LEDENGESCHENKEN
Tekst: Jeroen van den Assem, Foto’s: Toin Damen

| 2022-2023 | #2 | 33

LEDENGESCHENKEN



Erik Schouten en Michael de Leeuw 
ontvingen reeds bij hun interview 
voor clubmagazine de Willem 
II’er een waterfles en waren de 
gelukkigen er nog één in ontvangst 
te nemen. De spelers namen de 
presentjes dankbaar in ontvangst en 
de inmiddels ontslagen hoofdtrainer 
Kevin Hofland sprak van een ‘mooie 
geste’ vanuit de Supportersclub 
richting zijn mannen. El Capitano 
Pol Llonch was met de waterfles 
de speler die zo ongeveer alle 
ledengeschenken van de afgelopen 
seizoenen in zijn collectie heeft. 
Llonch staat ook op de mok die de 
Supportersclub enkele jaren geleden 
als ledengeschenk presenteerde. 
“Moet ik daar elke ochtend uit 
drinken”, grapte Jeremy Bokila.

Het ledengeschenk van de 
Supportersclub Willem II is dit jaar 
ook positief ontvangen door onze 
leden! Tijdens de Koningsdag was 
er voor hen een eerste mogelijkheid 
het geschenk op te halen. Echter, 
was de Koningsdag dit jaar zo druk 
bezocht, dat we aan het einde van de 
dag helemaal door onze geschenken 
heen waren. Hierna hebben leden 
nog een tweede mogelijkheid 
gekregen om hun cadeau op te 
komen halen, doordat we nog 
een lading geschenken hadden 
bijbesteld.. 

De totstandkoming van dit initiatief 
betrof een samenwerking tussen 
de Supportersclub Willem II, de 
BVO Willem II en Amarant. De 
cadeaupakketjes zijn ingepakt door 
de cliënten van Serviceteam Willem 
II – Amarant die doordeweeks 
gevestigd zitten in de ruimte van 
de Supportersclub onder vak 
M. Daarnaast gaf Willem II de 
medewerking om aan ons verzoek 
tegemoet te komen. 

Wij danken het Serviceteam Willem 
II – Amarant voor het inpakken van 
de cadeaupakketjes en Willem II voor 
de medewerking aan dit initiatief. 
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Deze Jonge Helden hebben je nodig.
Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen. Ze hebben 
weinig energie, mogen niet eten wat ze lekker vinden, moeten veel zware medicijnen slikken en soms zelfs 
dialyseren. Dat is slopend. Maar ze geven niet op. Elke dag weer vragen deze doorzetters het uiterste van 
zichzelf om gewoon te léven. Jonge helden zijn het. Voor hén willen wij er zijn. Nu en later. 

Geef daarom voor een toekomst waarin we nierziekten kunnen genezen. Ga naar nierstichting.nl
Scan de 

code met uw 
smart phone 

en doneer 
eenvoudig 

online.
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