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Sinds 1999 is Totaal Bouw Goirle BV een 
begrip in de bouwwereld.

Het bedrijf is VCA gecertifi ceerd en heeft 
zich ontwikkeld tot een professioneel 
bouwbedrijf dat zich gespecialiseerd 
heeft in beton ruwbouw en gietbouw 
van wanden, kolommen en vloeren. Met 
ruim 20 jaar ervaring in verschillende 
bekistingstechnieken is het bedrijf 
uitgegroeid tot een betrouwbare partner 
voor vele bouwbedrijven.

De kracht van het bedrijf zit in fl exibiliteit, 
goed om kunnen gaan met hoge werkdruk 
en de vakkennis die het bedrijf in de jaren 
heeft opgedaan op diverse grote projecten.

Wij zijn bekend met bekistingstechnieken, 
zie hiernaast, en hebben deze bij vele 
projecten toegepast.

KONINGSOORD
In Berkel-Enschot wordt door Heijmans BV een 
project genaamd Centrumplan Koningsoord 
deelgebied dorpshart gerealiseerd. De 
betonbouw van 140 appartementen en 
11.000 m2 commerciële ruimte wordt hierbij 
door Totaalbouw Goirle uitgevoerd.

SIXTY5
SIXTY5 is een project voor Stam en de 
Koning BV waarbij 105 appartementen op 
Strijp-S in Eindhoven gerealiseerd worden.

ONYX TOREN 2.0
Onyx toren 2.0 is een project aan de 
Mathildelaan in Eindhoven voor Stam en de 
Koning BV. Hier worden 135 appartementen 
en 1 zeer luxe penthouse met zwembad op 
de 23e verdieping gerealiseerd. Tevens wordt 
er 700m2 commerciële ruimte ontwikkelt.

Type Bekisting
•  DOKA
•  Hendriks
•  Hunnebeck
•  NOE
•  PERI

Overige werkzaamheden
•  Prefab liftkernen
•  Prefab trapelementen
•  Breedplaatvloeren
•  Prefab kolommen
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VOORWOORD

omstreken, de thuiswedstrijden zijn nagenoeg allemaal volle 
bak gevuld met een geweldige sfeer en ook de uitwedstrijden 
worden druk bezocht. Het vullen van de uitvakken is 
meestal zo gepiept! Als de resultaten nu ook nog wat beter 
worden, dan gaan we  alsnog een fantastisch seizoen 
tegemoet, daar ben ik van overtuigd.

NIEUW JASJE
Het zal de oplettende lezer ook zijn opgevallen dat we de 
Willem II’er in een nieuw jasje gestoken hebben. Hopelijk 
bevalt die nieuwe look jullie net zo goed als ons! Ons 
redactieteam is er in elk geval erg trots op en kijken er elke 
keer weer naar uit het blad te vullen met mooie reportages, 
interviews en ander Willem II-nieuws.

ACTIVITEITEN KOMEN ER WEER AAN
Na twee door Corona geteisterde seizoenen draait de 
Supportersclub Willem II ook weer op volle toeren. Tripjes 
naar uitwedstrijden worden tweewekelijks georganiseerd 
en andere activiteiten staan ook al in de planning. Hopelijk 
kan het dit seizoen allemaal ongestoord doorgaan. Zo komt 
er in november weer de jaarlijkse bowlingavond en in 
december de Sinterklaasviering en de Kerstbingo. Reizen 
naar buitenlandse wedstrijden willen we ook organiseren: 
waarschijnlijk in november naar 
Duitsland en een Engelandreis 
staat gepland eind februari of 
begin maart 2023.

Alles bij elkaar genoeg om 
als Willem II-supporters 
naar uit te kijken. Ik wens 
alle supporters dan ook 
een geweldig seizoen 
2022/2023!

Jan van den Dries, 
voorzitter Supportersclub 
Willem II

Met deze kop zeg ik volgens mij niks te veel. 
Zowel voor de spelers, staf en supporters van 
Willem II is het duidelijk nog wat onwennig in 
de Keuken Kampioen Divisie. De start met negen 
punten uit zes wedstrijden (ik schrijf dit stukje 
na PEC Zwolle-uit) is niet goed, niet slecht maar 
eigenlijk gewoon middelmaat. 

STABIELE DEFENSIE
Met anderhalf punt gemiddeld zou je eindigen op 57 punten 
en dat is in elk geval te weinig om direct te promoveren. 
Maar goed, de weg die in het voorjaar van 2023 uiteindelijk 
naar d’n Heuvel moet leiden, is met nog 32 wedstrijden voor 
de boeg erg lang en er is ook wel enige verbetering zichtbaar. 
De tweede helft tegen PEC Zwolle was een toonbeeld van 
passie, strijd en leeuwenmoed, zoals we dat met z’n allen 
graag zien, met een betrouwbare Lamprou in de goal en 
daarvoor een zeer degelijke Wessel Dammers en een 
onvermoeibare Freek Heerkens die ons sowieso nooit in 
de steek laat. Defensief staat het elke wedstrijd wel redelijk 
goed, mits domme acties, zoals die onnodige rode kaart van 
Erik Schouten achterwege blijven natuurlijk.

MEER CREATIVITEIT EN EFFECTIVITEIT OP 
HET MIDDENVELD EN VOORIN NODIG
Achterin staat er dus wel een stevig fundament maar op het 
middenveld en voorin komen we nog redelijk wat creativiteit 
en scorend vermogen tekort. Dat blijkt ook uit het doelsaldo: 
7-6! Niet veel tegen maar ook heel weinig voor! Er wordt 
hard gewerkt, zoals Bokila met name met z’n gesleur liet 
zien in de tweede helft in Zwolle, maar het is vaak nog niet 
effectief genoeg en te weinig doelgericht. Dat zal echt beter 
moeten om tot de topposities in de KKD door te dringen.

WENNEN
Al bij al is er dus sprake van een behoorlijk 
gewenningsproces in de KKD. Het spelen tegen bijvoorbeeld 
de Jong-teams in een troosteloze ambiance (ons eigen uitvak 
uitgezonderd natuurlijk!), daar wordt natuurlijk niemand 
vrolijk van en ook in thuiswedstrijden bieden de uitvakken 
soms niet al te veel inspiratie.

DE CLUB LEEFT GEWELDIG
Desondanks leeft Willem II als nooit tevoren! Steeds meer 
kinderen lopen in het rood-wit-blauw door Tilburg en 

HET IS WENNEN VOOR 
WILLEM II IN DE KKD 

Succes met het nieuwe seizoen.
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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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BESTUURSMEDEDELINGEN

GEEF AAN ONS S.V.P. WIJZIGINGEN 
DOOR IN JE GEGEVENS!
Nog altijd krijgen wij bladen 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 door via info@scwillemii.nl.

HERINNERING OPHALEN 
LEDENGESCHENK
De animo voor ons ledengeschenk, een waterfles 
van de Supportersclub Willem II, is dit seizoen 
overweldigend te noemen. Als je nog geen (!) 
ledengeschenk hebt ontvangen, kun je deze ophalen 
rondom de thuiswedstrijden van Willem II in ons 
kantoor, gevestigd onder vak M. Vergeet niet je 
lidnummer en/of huisadres bij de hand te hebben.

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 verkochte loten. Voor meer informatie: stuur 
een mail naar info@scwillemii.nl 

UITNODIGING EXTRA ALGEMENE 
LEDENVERGADERING
maandag 14 november 2022 om 20.00 uur. 
Locatie: 1e verdieping Koning Willem II 
stadion. 

Agenda
1.  Opening door de voorzitter
2.  Mededelingen van de secretaris 
3.  Bestuursverkiezing

Fons de Kok (secretaris) zou op de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 
september jl. aftredend en herkiesbaar zijn. 
Echter als gevolg van een fout in de agenda 
van de algemene ledenvergadering d.d. 
12 september 2022 kon de herverkiezing 
niet plaatsvinden en heeft het bestuur 
na consultatie van de ledenvergadering 
besloten om deze bestuursverkiezing te 
laten plaatsvinden in een extra algemene 
ledenvergadering. Fons de Kok is aftredend 
en tevens herkiesbaar. 
Leden die zich kandidaat willen stellen voor 
de functie secretaris dienen zich uiterlijk 
14 oktober schriftelijk te melden bij het 
secretariaat (info@scwillemii.nl) en een 
verklaring te overleggen met daarop 5 
namen, handtekeningen en lidnummers 
van leden die de kandidaat ondersteunen. 

4.  Rondvraag 
5.  Sluiting extra algemene ledenvergadering

Tijdens de ALV van 12-9-2022 jl. was Arvid van 
den Dries aftredend en stelde zich herkiesbaar. 
Met een grote meerderheid van de stemmen 
werd Arvid herkozen voor de termijn van drie 
jaar.  

De bestuurssamenstelling ziet er vanaf heden 
als volgt uit
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)Specialist in

Brood & Banket!
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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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TIEN UNIEKE LOCATIES IN 
TILBURG EN OMSTREKEN

ONTMOETEN | VIEREN | ZAKENDOEN

BONHEURHORECAGROEP.NL
@BONHEURHORECAGROEP

Succes met het nieuwe seizoen!
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INTERVIEW KEVIN HOFLANDINTERVIEW KEVIN HOFLAND
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DOEL
Dat de terugkeer naar de 
Eredivisie de hoogste prioriteit 
heeft, staat als een paal boven 
water. Na de matige seizoensstart 
kun je je afvragen of je de juiste 
weg aan het bewandelen bent. 
Hoe ga je ervoor zorgen dat we 
uiteindelijk toch allemaal op 
de Heuvel staan? “Wat gisteren 
geweest is, moet je vandaag 
beter doen”, aldus Hofland. “Het 
puntenaantal viel in het begin nog 
tegen, maar dat komt ook door de 
hoge verwachtingen van iedereen. 
Het grote aantal nieuwe spelers 
moet wennen aan diverse principes 
en de manier van spelen. Daarbij 
spelen fitheid en het moment 
waarop de spelers zijn aangesloten 
ook een grote rol. Onder andere 
een aantal pechmomenten tijdens 
de wedstrijden hebben ons helaas 
van de winst gehouden. Voor 
hetzelfde geld zit alles mee en dan 
voer je een geheel ander gesprek. 

We moeten vooruit kijken en met 
z’n allen hard blijven werken.”

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
De Keuken Kampioen Divisie 
(KKD) zit anders in elkaar dan de 
Eredivisie, dat is duidelijk, maar 
wat maakt de KKD nu precies zo 
moeilijk? “In de eerste plaats heb 
je te maken met spelers die al lang 
op dat niveau spelen. Vervolgens 
wordt er op ons gejaagd, want 
wij zijn Willem II en iedereen wil 
van ons winnen. Daar moet je 
mee om kunnen gaan en dat lukt 
vooralsnog niet in elke fase van 
de wedstrijd. Zet daar de teams 
tegenover die niet willen aanvallen 
en voornamelijk inzakken, dan 
heb je een heel andere manier van 
spelen. Ook onze selectiespelers 
die de KKD gewend zijn, maar nu 
bij Willem II spelen, zullen zich 
moeten aanpassen en dat lukt 
uiteraard niet van de ene op de 
andere dag. Er wordt een bepaalde 

Tegen het einde van het vorige seizoen stapte Kevin 
Hofland in een denderende trein richting degradatie. Heel 
even leek het erop dat handhaving binnen handbereik 
was, maar na een bijna ondraaglijke spanning trok het 
degradatiespook toch aan het langste eind: de Keuken 
Kampioen Divisie was een feit. Het siert de trainer dat hij 
is gebleven en dit heeft er onder andere toe geleid dat hij 
Willem II weer nieuw leven heeft ingeblazen, zeker wat 
betreft de achterban. Zijn doel is overduidelijk: directe 
promotie aan het einde van het seizoen. Maar hoe?
 
Tekst: Jeroen van den Assem & Amy Hartevelt
Foto’s: Toin Damen

KEVIN HOFLAND: 
“Wij zijn Willem II en 
iedereen jaagt op ons” 



herstellen en je zorgt ervoor dat je je daarna 
weer volledig toelegt op de voor jou gekozen 
taak. Doe je dat niet, dan benadeel je je team, 
waardoor anderen hun taak ook niet meer 
naar behoren kunnen uitvoeren.” Een andere 
werkwijze van Kevin Hofland is om koppels 
te maken in het veld. Elke speler heeft als 
het ware een ‘buddy’. Iemand die je helpt 
en die je aanspreekt als niet alles volgens 
plan verloopt. Wat hem namelijk opvalt, is 
dat de meeste spelers elkaar nog niet altijd 
corrigeren. Wil je tot goede resultaten komen 
dan is zo’n instelling een absolute must. 
De trainer denkt even terug aan zijn eigen 
voetbalverleden: “Maakte je toen een fout, 
dan stond je een flinke scheldkanonnade 
te wachten. Het is geenszins het geval dat 
spelers dat nu moeten gaan doen, maar 
elkaar op verantwoordelijkheden wijzen, is 
de normaalste zaak van de wereld.”

TRANSFERS
Hofland is tevreden met de formatie zoals 
deze nu is. Wessel Dammers was de laatste 
speler die overkwam deze transferperiode. 
Voor nu is het zoeken welk poppetje op welke 
plaats het beste functioneert, maar ook dat is 
een proces: “Niet iedereen is gelijk inzetbaar, 
het is maar net wat je gewend bent. Een 
speler als Dammers past moeiteloos in het 
team vanwege zijn gespeelde wedstrijden 
in het team van vorig seizoen. Hij hoeft 
minder te wennen dan anderen die al jaren 
op een andere wijze hebben gespeeld. In de 
wandelgangen klinken kreten van supporters 
over de selectie als ‘onvoldoende kwaliteit’ 
en ‘te weinig stootkracht’ maar je kunt geen 
compleet team bouwen zonder ontwikkeling 
en daar wordt heel hard aan gewerkt door 
heel onze staf waarin ieder zijn expertise 
heeft.”

manier van creativiteit verwacht en daar 
wordt uitgebreid aandacht aan besteed 
tijdens de trainingen. Sommige jongens 
vallen nu nog terug op hun oude manier van 
spelen tijdens de wedstrijd, terwijl ze zich 
moeten focussen op hun taak.” Hofland ziet 
wel degelijk vooruitgang: “Het is een utopie 
om te denken dat je alle wedstrijden “wel 
even” wint, laat dat voorop staan, maar ik ben 
ervan overtuigd dat wij een hele reeks gaan 
winnen. Het is nu al duidelijk zichtbaar dat 
veel onderlinge duels in wedstrijden worden 
gewonnen en dat er weinig balverlies wordt 
geleden. Onze uitdaging zit ‘m in de eindfase, 
de pass die tot een kans leidt en die nu nog 
wel eens ontbreekt.” Een ander punt waar 
aan gewerkt moet worden, is twijfel: “Twijfel 
is killing”, zegt de trainer. Hij ziet liever dat 
iemand zich honderd procent inzet en dan een 
fout maakt dan dat hij twijfelt, want dat zorgt 
er alleen maar voor dat de tegenstander een 
kans ruikt en dat moet je te allen tijde zien te 
voorkomen. 

FLOW
Het team is absoluut is staat om in een “flow” 
terecht te komen, dat hebben de spelers 
aan het einde van vorig seizoen allemaal 
laten zien. Echter, voordat het zo ver is, zal 
iedereen zijn steentje moeten bijdragen aan 
het proces dat ervoor zorgt dat er weer een 
geoliede machine op het veld staat. Dat wil 
zeggen dat er vanuit taakgerichtheid moet 
worden gespeeld en dat er keihard wordt 
gewerkt voor elkaar. Hofland geeft een 
voorbeeld van taakgericht spelen: “Een foute 
keuze. Maak je een fout, dan probeer je die te 

Hofland geeft 
aanwijzingen aan 

zijn elftal in de 
thuiswedstrijd tegen 

Telstar 

“Onze uitdaging zit 
‘m in de eindfase, de 
pass die tot een kans 
leidt en die nu nog 
wel eens ontbreekt.”

INTERVIEW KEVIN HOFLAND
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o Verbouwingen o Nieuwbouw

o Renovatieo Onderhoud

WAAROM 
KRUIJSSENBOUW

•  Gespecialiseerd in Nieuwbouw, 
verbouw, renovatie en 
onderhoud

•  10 jaar actief, maar vanaf 
jongs af aan actief in de bouw 
(vaders)

•  Jong en Dynamisch

• Afspraak = Afspraak

• Vriendelijkheid

•  Kwaliteit en degelijkheid

• Netheid

• Coordinatie

P Postbus 1389 5004 BJ 

Tilburg

T 013 - 571 03 35

E info@kruijssenbouw
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KARAKTERS
Uit het gesprek blijkt dat Hofland voor 
iedereen, dus voor zowel selectiespelers, 
technische staf als kantoorpersoneel, een 
heel toegankelijke man is. Hij vindt het 
belangrijk dat spelers bij hem kunnen 
aankloppen als er iets is, zodat er niets 
blijft ‘hangen’ dat ten koste gaat van de 
goede sfeer en de juiste werkinstelling. 
Op het moment dat er nieuwe namen 
worden toegevoegd aan het team, volgt 
een persoonlijk gesprek waarin diverse 
kenmerken van de betreffende speler 
naar voren komen. De trainer kan dan 
bepalen aan welke speler de nieuweling 
wordt gekoppeld en/of er niet een teveel 
aan spelers is met hetzelfde karakter, dat 
zou niet wenselijk zijn. Immers, dezelfde 
karakters hebben de neiging om te botsen 
of juist te lief te zijn, dat is geen goed 
idee voor een team dat net in de steigers 
staat. Juist door het combineren van de 
diverse karakters worden de verschillende 
kwaliteiten aan het licht gebracht. Deze 
toegankelijkheid bestaat niet alleen uit 
het feit dat spelers bij de trainer kunnen 
aankloppen wanneer er iets is, maar dit 
gebeurt ook tijdens de training en niet in 
de laatste plaats in de kleedkamer. Hofland 
is bekend met de kleedkamerhumor, ook 
dat helpt mee aan een laagdrempelige 
omgang, maar er is wel degelijk een grens 
tussen Hofland en de spelers. Overigens 
zijn teamuitjes leuk en gezellig, maar doe je 
deze groepsactiviteiten omdat je deze nodig 
hebt, dan loop je als het ware achter de feiten 
aan: “De eigenlijke teambuilding gebeurt 
elke minuut van de training op het veld 
en de spelers verzorgen deze zelf. Op het 
moment dat er iets gaande is, dan pas wordt 
er actie ondernomen. En dan is het vaak te 
geforceerd. Dit kan over voetbal gaan, maar 
ook over privéomstandigheden.” Nog een 
reden waarom toegankelijkheid hoog in het 
vaandel staat bij Hofland: “Thuis moet alles 
goed zijn bij de speler, want voetbal is wat 
dat betreft iets waar we allemaal plezier 
in hebben en ons werk van hebben kunnen 
maken door steun van thuis. Klopt er iets 
niet thuis, dan wordt diegene door mij linea 
recta naar huis gestuurd om het een en 
ander te regelen. De club helpt dan waar 
nodig. Een speler die thuis goed in zijn vel 
zit, laat dat ook op het veld zien.”

VRIJE TIJD
Hofland is woonachtig in Brunssum op 
zo’n vijf kwartier rijden van Tilburg. Hij 
woont in een verbouwde boerderij samen 
met zijn vrouw, vier kinderen (19, 17, 13 en 
8 jaar) en de dieren. “Het is druk met zo’n 
groot gezin, zeker gezien het feit dat er nog 
meer Hoflandjes voetballen.” Hoflands 
zeventienjarige zoon Milan debuteerde eind 
augustus in het eerste team van Allemania 
Aachen, de oudste zoon Dylan speelt bij de 
amateurclub waar Kevins vader en hijzelf 
ook speelden en de jongste zoon Levi komt 
uit voor Fortuna. Door alle bezigheden is het 
niet altijd mogelijk om de wedstrijden van 
zijn zoons bij te wonen. Gelukkig kunnen de 
ouders en schoonouders de rol van Kevin 
overnemen, net als zijn vrouw, waardoor 
er altijd iemand aan de zijlijn staat. Aan de 
keukentafel wordt, en dat is geen verrassing, 
veel over voetbal gepraat. Het is voor de 
trainer geen probleem om zich niet met zijn 
voetballende zoons te bemoeien. Hij vindt dat 
zij hun eigen keuzes moeten maken. Dit in 
tegenstelling tot zijn eigen jeugd waarin zijn 
voetballende vader juist een vinger in de pap 
had. Achteraf is hij zijn vader dankbaar voor 
diens bemoeienissen, maar dat was vroeger 
wel eens anders.

Tijdens de eerste 
training van het seizoen

Met zo’n flink gezin, een halve dierentuin, een 
behoorlijke reisafstand (ook al overnacht hij met 
regelmaat in een hotel) en zijn werkzaamheden bij 
de mooiste club van Nederland, blijft er niet veel tijd 
over voor de trainer zelf. Stel dat er wat spaarzame 
momenten zijn, dan is Hofland op de golfbaan te 
vinden, vaak in gezelschap van een van zijn zoons. 
Voor de KKD sprak hij af en toe af om met vrienden 
op vrijdagavond een hapje te eten, maar dat gaat 
tijdelijk even niet meer. Als er niets tussenkomt op de 
dinsdagavond, dan besteedt hij ruim een uur aan het 
maken van een boot. Dit doet hij samen met een goede 
vriend. Er zit overigens geen deadline op het te water 
laten van het vaartuig… 

BRUNSSUM
Kevin Hofland is ereburger en sportambassadeur 
van zijn woonplaats Brunssum. Daarnaast heeft hij 
daar ook nog twee keer als lijstduwer gestaan op 
de verkiezingslijst van de VVD. Een goede vriend 
die altijd in de gemeenteraad had gezeten, had hem 
gevraagd of hij zich wilde aanmelden in verband met 
zijn naamsbekendheid. Niet dat Hofland de politiek in 
wilde, verre van dat, maar hij wilde wel meehelpen 
aan het promoten van sport en gezond eten (onder 
jongeren). Hij heeft zich ook ingezet om de school in 
het dorp te behouden en samen met anderen heeft 
hij ervoor gezorgd dat er een nieuwe speeltuin werd 
aangelegd. Op de vraag of hij nu nog zou kiezen voor 
de VVD, ontkende hij direct. Er is ook geen andere 
partij waar zijn voorkeur naar uitgaat. Overigens 
betekent dit niet dat hij niets volgt qua politiek, dat 
juist weer wel, maar hij verbaast zich regelmatig over 
de vreemde besluiten die de Nederlandse regering 
maakt en heeft gemaakt. 

Kortom, het doel van onze hoofdtrainer is directe 
promotie en dat zou mogelijk moeten zijn met het 
huidige team. Er moet absoluut het een en ander 
gebeuren, maar dat is overduidelijk. Teambuilding en 
proces zijn de kernwoorden waar het om draait. Als 
dat goed zit, is de Heuvel absoluut haalbaar. Geduld is 
een schone zaak. 

Teambuilding en proces 
zijn de kernwoorden 
waar het om draait. 

| 2022-2023 | #1| 2022-2023 | #1 | 1312 |

INTERVIEW KEVIN HOFLAND INTERVIEW KEVIN HOFLAND



| 2022-2023 | #1 | 15

DE SUPPORTERSCLUB

Om 18:15 uur meld ik me onder vak M bij de 
ruimte van de Supportersclub Willem II. De 
eerste bestuursleden, maar ook andere leden 
van de Supportersclub, zitten bij elkaar en 
praten gezellig wat bij onder het genot van 
een pilsje, een blikje fris of een kop koffie. De 
koelkast wordt bijgevuld met blikjes drinken 
voor de vrijwilligers. Elke thuiswedstrijd 
organiseert de Supportersclub een loterij en 
voor de lotenverkopers worden de lotenboekjes 
alvast klaargelegd. Als ik naar buiten kijk, is 
het nog rustig rond het stadion. De megagrote 
vlag bij vak K die de Supportersclub vorig jaar 
aan Willem II schonk wappert vrolijk aan de 
mast en op het aangrenzende parkeerterrein 
stappen de eerste familieleden van de spelers 
uit.  

LOTENVERKOOP
Rond 18:30 uur melden de eerste 
lotenverkopers zich en nadat de mobiele 
pinapparaatjes gecheckt zijn, gaan zij op pad. 
De lotenverkopers verdelen zich over het 

terrein rond het stadion. Zo staat Jelle de Kok 
vandaag bij de hoofdingang, Hannie van Iersel 
staat op de voor haar vertrouwde plaats bij de 
ingang aan de Goirlese kant (vak K) en Erwin 
van Broekhoven bevindt zich rond de Kingside. 
Deze avond vindt er een pre-party plaats bij de 
Kingside en die wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Supportersclub. De stampende beats 
zijn van een afstandje nu al goed te horen! 
De Supportersclub Willem II, Stichting 
KingZine en Willem II hebben alle supporters 
opgeroepen om deze wedstrijd in het rood-
wit-blauw naar het stadion te komen. Kingside 
Clothing nam hiervoor ook het initiatief 
een speciaal shirt te lanceren voor deze 
gelegenheid. Ondertussen zijn bestuursleden 
Jan van den Dries, Arvid van den Dries en 
Fons de Kok druk bezig met het uitdelen van 
de ledengeschenken van de Supportersclub: 
een waterfles. Ieder seizoen krijgen leden 
van de Supportersclub een ledengeschenk 
en tijdens de Koningsdag was er de eerste 
mogelijkheid om dit op te halen. Echter was er 
toen zo’n run op dit ledengeschenk dat er flink 
bijbesteld moest worden. Arvid vertelt dat er 
flink wat dozen bijbesteld moesten worden. 
Die vinden nu gretig aftrek en al snel moet 
er vanuit kantoor een tweede doos gehaald 
worden. Normaliter ontvangt het bestuur 
van de Supportersclub op wedstrijddagen 
ook het bestuur van de supportersclub van 
de uitspelende partij. Vandaag is dit niet het 
geval, evenals de Supporter van de Week die de 
vereniging binnenkort weer hoopt te kunnen 
organiseren. 

Op een mooie zomeravond, 
voorafgaand aan de thuiswedstrijd 
tegen ADO Den Haag (aftrap 20:00 
uur), is het een mooi moment om 
eens te kijken hoe het eraan toe 
gaat op een wedstrijddag bij de 
Supportersclub. 
 
Tekst: Rianne van de Sande
Foto’s: Toin Damen
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koelkasten, heel veel blikjes frisdrank en 90 trays met 
bier. Gelukkig is dat niet de voorraad voor deze wedstrijd, 
maar voor de lange termijn. Deze drank wordt verkocht 
tijdens busreizen of wordt gebruikt om vrijwilligers/gasten 
van drank te voorzien tijdens thuiswedstrijden. Jeroen 
krijgt door dat er nog wat extra blikjes cola nodig zijn in 
de ruimte van de Supportersclub en neemt deze mee. In 
dezelfde gang als waar wij nu staan gaan de fotografen 
het veld op en is straks ook de opgang naar het veld voor 
de ‘wapperaars’: de jeugdige leden die het grote Willem II-
doek op de middenstip laten wapperen. 

WARMING UP
We werpen een vlugge blik in het stadion en zien dat de 
tribunes vollopen. Ondertussen zijn de keepers van ADO 
Den Haag en Willem ll aan de warming up begonnen. 
Jeroen wijst mij op een doorkijkje in de gang van de 
kleedkamer waar ik een glimp opvang van Paul Coehorst 
en Henry van Amelsfort. Ook zien we kort daarna de 
spelers van Willem II richting de spelerstunnel gaan om 
aan hun warming-up te gaan beginnen. Kort daarna lopen 
we terug richting de ruimte, waar het nog gezellig druk is 
met leden die met elkaar voorbeschouwen op de wedstrijd. 

De lotenverkopers komen naar binnen en er is deze avond 
heel goed verkocht: 15 lotenboekjes van 100 loten: wauw! 
De laatste ledengeschenken worden uitgedeeld en bestuur 
en vrijwilligers helpen mee om de nummers van de loten 
los te scheuren. Ze worden in een grote doos gedaan en om 

beurten wordt er een lootje getrokken. Totaal worden er 
drie loten getrokken, want er zijn drie prijzen te verdelen. 
Het bestuur heeft deze prijzen voorafgaand aan de 
wedstrijd al geregeld. Het bestuur plaatst de uitslag van de 
loterij snel op de website en de andere mediakanalen van 
de Supportersclub. 

ROOD-WIT-BLAUWE OVERWINNING
Om 19:59 uur haast ik me naar mij plek op vak H en ga net 
als iedereen genieten van de ‘roem en glorie’ sfeeractie 
van Tilburg Tifosi en natuurlijk van de wedstrijd. Willem 
II wint met 1-0 van ADO Den Haag door een eigen doelpunt 
van Tyrese Asante. In de rust plaatst Jeroen de ruststand 
met wedstrijdfoto’s op het Instagramkanaal van de 
Supportersclub en na afloop worden wedstrijdfoto’s 
gedeeld op de social mediakanalen. Na afloop van de 
wedstrijd wordt de website geactualiseerd en aangepast 
richting de volgende thuiswedstrijd. Leden hebben na de 
wedstrijd nog de mogelijkheid om hun ledengeschenk op 
te halen. Ook dit gebeurt, want families en individuele 
supporters komen hun geschenk ophalen. Daarnaast zijn 
er nog diverse leden die hun weg naar de Supportersclub 
hebben gevonden om na te praten over de wedstrijd. 
Spelers passeren de ruimte en zo zwaaien Dani Mathieu en 
Kostas Lamprou nog richting de aanwezig supporters. 

Ben je ook lid van de Supportersclub of wil je dat worden, 
ga dan ook voor de wedstrijd eens een keertje langs: je bent 
van harte welkom in de ruimte onder vak M!

SPELERSBUS ADO ARRIVEERT
Rond 18:40 uur arriveert de spelersbus van ADO Den Haag 
die door de chauffeur vakkundig achteruit ingeparkeerd 
wordt ter hoogte van vak O. Ondertussen besluiten 
collega-redactielid (en bestuurslid) Jeroen van den Assem 
en ik om een rondje te lopen om wat sfeer te proeven. 
Het is ondertussen 19:00 uur en van alle kanten begint 
het publiek binnen te stromen. De lucht van het frietvet 
prikkelt onze neus en ook de kraampjes met Willem ll-
merchandise worden fanatiek bezocht door de supporters. 
In de Willem II-fanshop is daags van te voren een grote 
levering wedstrijd- en trainingsshirts geleverd die nu weer 
klaar hangen om verkocht te worden. Wat opvalt is dat er 
massaal gehoor wordt gegeven aan het dragen van het 
rood-wit-blauwe tricot. En wie geen shirt aan heeft in die 
kleuren is dan wel getooid met een Willem II sjaal- of pet. 
Ik zie zelfs een dame in een rood-wit-blauwe rok voorbij 
komen; prachtig!

FEESTJE BIJ DE KINGSIDE
Langzaam komen we aan de kant van de Kingside (de 
Korvelse kant) van het stadion. Het volume staat vol 
open en de stemming zit er goed in. Waar bij de DJ bij de 
Kingside de bastonen de boventoon voeren, is dat als we 
de hoek om komen bij D’n Beitel totaal anders. Daar klinkt 
de ene na de andere Nederlandstalige coryfee en er wordt 
luidkeels meegezongen: “ohooo, my little lady”. Voor elk wat 
wils!
Erwin meldt terloops nog even dat de lotenverkoop naar 

wens verloopt en bij de hoofdingang meldt Jelle dat het 
daar ook goed gaat. We werpen ook een blik in de Willem 
ll-fanshop en we zien behoorlijk wat wachtenden bij de 
kassa staan met wedstrijdshirts- en overige merchandise 
in de handen. En dan staat de winkel ook nog goed vol met 
mensen die een kijkje nemen. Rondom het standbeeld 
van Jan van Roessel is het ook druk te noemen en enkele 
kinderen gaan graag op de foto met deze Willem II-held 
uit de vorige eeuw. Zo’n kiekje blijft toch leuk voor in het 
fotoboek.

Sponsoren zien we bij de hoofdingang van het stadion 
naar binnen gaan en zij vinden hun weg naar de tribunes 
en de VIP-boxen op de eerste en tweede verdieping van 
het stadion. Het voorplein bij Supporterscafé D’n Beitel 
staat ondertussen ook al aardig vol met supporters en we 
zijn dan ook verrast dat we tussen al die drukte ons oud-
redactielid Joris Gemen tegenkomen met zijn vriendin. 
Ook zij gaan genieten van hopelijk een mooie wedstrijd. 
Voordat we weer teruglopen richting de ruimte van de 
Supportersclub verzamelen de kinderen die meelopen in 
de line-up zich nabij het Spelershome. De spanning is op 
de gezichten af te lezen, wat ik goed begrijp. Je zou maar 
naast een van onze helden mogen meelopen, dat is een 
superleuke ervaring! De kinderen die mee mogen lopen 
zijn  lid van Willem ll Kings.

We lopen nog even langs het drankvoorraadhok van de 
Supportersclub onder vak O. Er staan onder andere vier 
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ROOD-WIT-BLAUWE 
STELLINGEN

Een basisplaats in de Keuken Kampioen Divisie 
is waardevoller dan een onzekere positie in de 
Eredivisie. 
Michael: Ik denk dat het als voetballer altijd goed is om 
te voetballen. Ik kan wel jaren op de bank zitten, maar 
uiteindelijk word je beter door wedstrijden te spelen. En 
uiteindelijk is voetballen het mooiste wat er is. 
Erik: Absoluut! Je bent op voetbal gegaan om te spelen 
en niet om op de bank te zitten. Als je ergens de keuze 
hebt om te spelen, dan is het besluit snel genomen. 

Wat heeft jou, Erik, er toe doen besluiten om voor 
Willem II te kiezen? 
Erik: Bij SC Cambuur heb ik drie fantastische 
jaren gehad, maar de gesprekken met de Friezen 
verliepen moeizaam. Na een tijdje kreeg ik het 
gevoel dat het tijd werd voor iets nieuws en Willem 
II kwam vrij vlot met interesse en ongeacht of zij 
Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie zouden 
spelen zou mijn keuze daar niet van afhangen. Een 
mooie, grote club! 

Met samen 750 wedstrijden in het betaald voetbal achter hun namen haalde 
Willem II met verdediger Erik Schouten (31) en aanvaller Michael de Leeuw 
(35) de ervaring naar Tilburg die ervoor moet zorgen dat Willem II terugkeert 
naar de Eredivisie. We kijken met beide heren naar het huidige Willem II, hun 
carrières en verwachtingen van het lopende seizoen. We voelen beide heren 
aan de tand door middel van rood-wit-blauwe stellingen. 
 
Tekst: Jeroen van den Assem, Foto’s: Toin Damen
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ROOD-WIT-BLAUWE STELLINGEN

In mei 2023 staat Willem II op d’n Heuvel het 
kampioenschap te vieren.
Erik: Dat is nog steeds de doelstelling! Dat hebben we 
vanaf het eerste moment uitgesproken naar elkaar. We 
staan er nu nog niet zo geweldig voor, maar volgens mij 
zijn er vaker teams in de Eerste Divisie geweest die niet 
direct goed startten, maar uiteindelijk wel hun weg in het 
seizoen wisten te vinden en kampioen werden. Het liefste 
hadden we nu (red. op het moment van het interview heeft 
Willem II vijf punten uit de eerste vier duels behaald) meer 
punten gehad, maar het seizoen duurt nog lang. 
Michael: Voetbalwedstrijden worden op kleine details 
beslist en soms moet het ook even meezitten.  
Erik: Soms heb je periodes dat je in de flow zit en alles 
meezit, en soms heb je periodes dat het tegenzit. 

Als oud-aanvoerder kan ik genoeg leiderschap 
toevoegen aan dit elftal.
Michael: Zeker, maar misschien niet eens als oud-
aanvoerder, maar eerder als ervaren speler die al 15 jaar 
meeloopt in de voetballerij. Je weet wat je in bepaalde 
competitiefases/wedstrijden nodig hebt en die ervaring 
deel je in de groep of tijdens de wedstrijd. Tijdens een 
seizoen heb je altijd een periode dat het even lastiger is 
en dan moet je de koppen bij elkaar zien te houden. 
Erik: Ik denk dat de teamgeest daarin ook het 
belangrijkste is. Hoe langer je in de voetbalwereld zit, 
hoe meer je weet dat je als team bij elkaar moet blijven. 
Uiteindelijk heb je dan de beste kans op een goed 
resultaat.  

Dat is breed uitgemeten, maar hoe doe je dat dan precies? 
Erik: Persoonlijk vind ik dat we als team positief 
moeten blijven naar elkaar in de communicatie. 
Het is heel makkelijk om naar elkaar te wijzen, 
maar uiteindelijk moet je eerst naar jezelf kijken 
en elkaar positief ondersteunen. Daarnaast is het 
belangrijk om allemaal je eigen taken uit te voeren. 
Als we doen wat we moeten doen, kom je vanzelf 
weer boven drijven. 
Michael: Ik ben pas enkele weken terug in Tilburg 
en ik vind het dan belangrijk om veel te praten met mijn 
teamgenoten. Het team kent elkaar als speler en weet 
wie er bij welke club heeft gespeeld, maar we hebben 
als team nog nooit samengespeeld. Daarom 
hecht ik er waarde aan dat je met elkaar praat 
over bepaalde onderwerpen: hoe stem je de 
samenwerking in het veld op elkaar af of hoe 
ontvang ik het liefste een balletje aan de 
voet?
Erik: Toevallig hebben we dat net nog aan 
tafel tijdens de lunch besproken, haha. 
Michael: Ja precies, en dat moet je 
dan uiteindelijk in trainingen en 
wedstrijden tot uiting brengen. Soms 
lukt dat niet direct, dus is het zaak 
om dat te blijven proberen, positief 
te blijven en doorgaan. 
Erik: En soms heeft dat echt 
tijd nodig. Er zijn wat jongens in 
onze selectie later ingestroomd (red. de 
voorbereiding op het seizoen 2022/2023 
is in juni ’22 begonnen, maar enkele 
selectiespelers zoals Michael de Leeuw, 
Wessel Dammers en Jesse Bosch zijn pas 
later aangetrokken) en dan kan het lastiger 
zijn om speelwijzen- en systemen direct 
effectief te laten functioneren. 
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Erik: Ik ben ook een echt familiemens, 
maar ik ben dus niet binnen vijf minuten bij 
familie of vrienden voor dat kopje koffie. Mijn 
vriendin, dochter en ik wonen nu in Tilburg. 
We woonden hiervoor in het Noord-Hollandse 
Hoorn en we gaan af en toe nog die kant op of 
er komt familie deze kant op. 
Michael: Het is overigens niet zo dat ik al die 
jaren depressief ben geweest door niet dicht 
bij familie te zijn, maar je went er ook aan. 
Het belangrijkste is dan om je partner en 
kinderen dicht bij je te hebben. 
Erik: En ik denk dat het voor hen uiteindelijk 
lastiger is dan voor ons. 
Michael: Ja, want wij trainen iedere dag of 
zijn op de club waar we mensen om ons heen 
hebben. 
Erik: Maar het wonen in Tilburg bevalt me tot 
nu toe erg goed. 
Michael: En de worstenbroodjes smaken hier 
toch écht het beste! (red. beide heren maken 
gedurende het gesprek regelmatig een grapje 
over de lekkere Brabantse worstenbroodjes.)  

Halflege stadions in de Keuken Kampioen 
Divisie beïnvloeden mijn spel niet. 
Erik: We zijn de lege stadions natuurlijk 
gewend vanuit de Coronaperiode. Het 
beïnvloedt mijn spel niet, maar het is wel 
jammer en minder leuk. 

Hoe merk je dan het verschil als je in een leeg 
of vol stadion speelt? 
Michael: Recent speelden we in de lege 
Galgenwaard tegen Jong FC Utrecht en zei 
ik tegen een teamgenoot nog: “Het lijkt wel 
Corona”, alsof je een oefenwedstrijd speelt om 
de punten. Er gaat niets boven volle stadions. 
Het publiek is hier echt fantastisch en de 
tribunes gaan hier helemaal los. En zeker 
met dat nummer “niet de beste, maar wel de 
gekste”. Dat zorgt ook zeker voor een boost! 

Willem II-supporters worden benadeeld 
doordat niet alle (thuis- en uit) 
wedstrijden live uitgezonden worden. 
Erik: Een goede reden om naar het stadion te 
gaan. 
Michael: Ik sluit me daar bij aan! We zien de 
fans liever in de stadions. Helaas wordt niet 
alles in de Keuken Kampioen Divisie op tv live 
uitgezonden. 
Erik: Ik snap dat dat soms lastig is, maar we 
zien de fans graag in de stadions. 

Michael: Tegen Jong FC Utrecht kwam ik in 
scoringspositie, maar sprong de bal van mijn 
voet en tegen FC Eindhoven belandde een bal 
van Pol Llonch in de slotfase tegen de lat. 
Erik: We gaan er zo snel mogelijk voor zorgen 
dat we wel aan de goede kant van de streep 
komen! 
Michael: De potentie zit zeker in deze groep! 
Ik denk dat we genoeg kwaliteiten hebben om 
te promoveren, dat moet ook de doelstelling 
zijn van deze club en dat durven we ook uit te 
spreken. 
Erik: Maar we moeten er niet te makkelijk 
over denken, want je hebt ook gezien dat er 
lastige duels tussen zitten en iedere wedstrijd 
moeten we vol gas geven. 

Ik ben een echte familieman en ben blij om 
met hen in het Brabantse land te wonen.
Michael: Ik ben wel een echte familieman. 
Op dit moment is het lastig, want ik ben 
nu nog op zoek naar een nieuwe woning. 
Als die is gevonden kan mijn gezin, dat nu 
nog woonachtig is in het Noorden van het 
land, ook deze kant op komen. Ik ben blij 
als mijn kinderen bij me zijn en ik vind het 
ook heerlijk om weer terug te zijn in Noord-
Brabant, dichter bij familie en vrienden. Als 
je dan weer terug bent in de omgeving waar 
je bent opgegroeid, besef je pas echt wat je de 
afgelopen jaren hebt gemist bij andere clubs. 
Dan is het echt lekker om binnen vijf minuten 
met een bekende een kopje koffie te drinken. 
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Tot slot van het gesprek, dat gepaard 
ging met de nodige humor, volgde 
twee individuele stellingen voor de 
ervaren rotten van de Tricolores. 

Stelling voor Erik Schouten: 
Nick Doodeman kom ik verdacht 
veel tegen in mijn carrière. 
Erik: Wij worden hier soms vader en 
zoon genoemd, haha. Nick vroeg al 
bij welke club we na Willem II samen 
gaan spelen, haha. Het is bijzonder 
dat we elkaar bij AZ, Volendam en 
Cambuur al tegen kwamen en nu 
dus ook bij Willem II. We hebben niet 
dezelfde zaakwaarnemer, maar het 
is echt toeval. Nick is een toffe jongen 
die je er graag bij hebt in de selectie. 

Stelling voor Michael de Leeuw: 
Ik reis nooit meer met de trein. 
Michael en Erik tegelijkertijd: 
Hahaha! 
Michael: Ik reis eigenlijk niet vaak 
met de trein, maar het zit wel lekker 
relaxed, dacht ik. 
Erik: Je ging ook teveel aan de 
binnenkant zitten!
Michael: Ik vond het uiteindelijk wel 
heel grappig hoe het nieuws over 
mijn transfer naar Willem II naar 
buiten is gekomen. Er waren ook 
mensen uit mijn privésituatie die 
mij naar Tilburg wilden brengen met 
de auto, maar ik laat geen mensen 
tweeënhalf uur naar Tilburg rijden 
en vervolgens weer terug. Ik vond 
het echt niet erg om met de trein 
te reizen en mijn moeder stond op 
Tilburg Centraal station al klaar met 
haar auto, maar ik had niet verwacht 
dat iemand in de trein een foto 
maakte en dit vervolgens ook deed 
toen ik uitstapte. 
(Red. De transfer van FC Groningen 
naar Willem II ging viral voor 
Michael de Leeuw. Hij reisde 
vanuit het Noorden met de trein 
naar Tilburg om zijn transfer af 
te ronden, maar onderweg legde 
een alerte treinpassagier zijn reis 
vast en die had zodoende een ware 
transferscoop te pakken).
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RUBRIEKINTERVIEW GIJS VAN DER BOM

Gijs, voor degenen die jou (nog) niet kennen; 
vertel ons wat over jezelf.
Mijn naam is Gijs van der Bom, fysiotherapeut 
bij Willem ll en op dit moment ben ik bezig aan 
mijn 11e seizoen bij de club. Ik ben geboren in 
Breda en opgegroeid samen met twee broers 
in Standdaarbuiten, een dorp in de buurt van 
Zevenbergen. Ik kom uit een echt voetbalgezin, 
want mijn vader en mijn broers voetbalden ook. 
Wat bijzonder was, is dat we samen in het elftal 
van de plaatselijke amateurclub speelden en 
onze vader verzorger was van dat team. 

Zelf ben ik gestopt met voetballen toen ik 
fulltime aan de slag kon bij Willem ll; dit viel 
vrij lastig te combineren. Ik woon met mijn 
vrouw en zoontje van 2 jaar (en het 2e kindje is 
op komst) in Tilburg. 

Hoe ben je bij Willem II terechtgekomen?
Medio 2012 belde toenmalig technisch directeur 
Marc van Hintum, omdat er een vacature was. 
Ik ben het gesprek aangegaan en tekende 
een contract voor twee jaar. Binnen een jaar 
had ik echter een vaste aanstelling, omdat 
hoofdtrainer Jurgen Streppel vond dat ik maar 
moest blijven.

Hoe ziet een normale werkdag, zoals een 
trainingsdag, er voor jou uit? 
Dan ben ik om 7:45 uur aanwezig op de club, 
waarna de geblesseerde spelers zich rond 8:00 
uur bij mij melden. Ook de jongens die pijntjes 
hebben komen dan al bij mij en mijn collega’s 
voor een behandeling. 
Om 8:30 uur zorgen we ervoor dat het 
(medisch) plan klaar is voor de dag. Daar 
start ik de dag van tevoren al mee. Hierna 
vertrekken we naar de buitengym en volgt 
er een pre-activation. Een pre-activation 
laat het lichaam als het ware kennis maken 
met de nieuwe dag en bestaat uit yoga- en 
performanceoefeningen. Tijdens deze 
oefeningen spreken we als medisch team 
iedereen. Om 9:00 uur volgt vervolgens een 
gezamenlijke ontbijt. Na het ontbijt heb 
ik overleg met de trainers en dan geef ik 
advies over wat een speler wel/niet kan op de 
training. Vervolgens starten we rond 9:30-
9:45 uur na het ontbijt de behandelingen 
van de spelers met pijntjes/lichte blessures. 
Deze behandelingen hebben als doel dat 
er optimaal gepresteerd kan worden  op 
de training. Om 10:10 uur starten alle 
spelers met hun activatieprogramma. 

dossierverslagen gemaakt en volgt de 
terugkoppeling richting de trainers. Daarna 
is er een overleg met het team hoe de dag van 
morgen eruit ziet.

Gijs werkt met een breed, multidisciplinair 
team samen. Op dagelijkse basis doet hij dat 
met verzorger Henry van Amelsfort (ook 
pedicure) en Jasper de Langen (manueel 
fysiotherapeut). Het is ook Gijs zijn taak alle 
behandelingen te coördineren. Ook is er veel 
contact met chiropractor Björn Denissen, 
osteopaat Serge Boessen en echografist Sjaco 
Jordens. Björn en Serge zijn een keer per week 
aanwezig voor behandelingen van spelers. 
Pieter Vioen en Jan de Waal Malefijt zijn de 
clubartsen. Robbert van Dijck is sinds dit 
seizoen hoofd van de medische staf. 

Dat is voor iedere speler verschillend. De 
voetbaltraining start regelmatig om ca. 
10:30 uur. De spelers die revalideren starten 
dan met het revalidatieprogramma. Je 
kunt dan denken aan krachttraining of een 
veldtrainingsprogramma. 

Na de training is er tussen 12:00 en 12:30 uur 
ruimte voor nabehandelingen. In de middag 
volgt, afhankelijk van het weekprogramma, 
een tweede training. Dat is een individueel 
programma dat volgens schema wordt 
afgewerkt. Na de 2e training is er nog 
ruimte voor behandelingen, massages, 
pedicurebehandelingen en gesprekken 
waarin spelers om tips vragen over wat hen 
bezig houdt op medisch gebied.
Aan het eind van de dag worden de 

Daags na de overwinning op ADO Den Haag (1-0) ging ik in 
gesprek met Gijs van der Bom, fysiotherapeut van Willem 
II. Een fysiotherapeut met een opmerkelijke verzameling 
waarover hij enthousiast de ene na de andere anekdote 
aanhaalt. Kortom: lees mee met dit interview waar passie, 
gezin, liefde voor het vak, vriendschap maar vooral voetbal 
en Willem ll uitgebreid aan bod komen!
 
Tekst: Rianne van de Sande, Foto’s: Toin Damen

“GIJSSIE, WIL JE 
MIJN SHIRT?“
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Daarnaast is er bij ieder van ons het bewustzijn dat 
we toch telkens weer blijven gaan voor dat procentje 
erbij, omdat we ongeacht het voetbalniveau de 
structurele lijn voort willen blijven zetten. 

Heb je zelf ook een specialisatie als fysiotherapeut?
Mijn specialisaties zijn voornamelijk 
sportgerelateerd. Oorspronkelijk ben ik gestart 
met manuele therapie en revalidatie. Ik heb o.a. 
gestudeerd op de theorieën van Frans Bosch en Bram 
Swinnen die zich richten op de manier van bewegen 
en het analyseren van spelers. Hiermee kijk je dus op 
een individuele manier naar de performance van de 
speler.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken op welke manier 
iemand een bal op goal schiet of hoe iemand een 
sprint trekt. Hoe beweegt iemand? Dat gaan we dan 
helemaal uitpluizen om te kijken hoe we dat kunnen 
voorkomen, een stukje preventie. Alle bewegingen 
worden dan geanalyseerd van schouder tot kleine 
teen. Wat daarbij helpt is dat je met videobeelden 
heel veel terug kan kijken en op verder kunt 
borduren. Iedere week worden er programma’s 
gemaakt voor iedere speler voor zowel de binnen- als 
buitentraining. 

Verder bekwaamde ik mezelf in de Mulligan 
(pijnvrije) mobilisatietechnieken; hierdoor kan 
iemand de beweging die hij eerst niet pijnvrij 
kon maken na 3-4 herhalingen weer wel maken. 
Daarnaast heb ik de echografie-opleiding gedaan. 
Op de club hebben we geen echo-apparaat, maar 
het voordeel is wel dat ik met andere professionals 
kan sparren over het beeldvormend materiaal 
en de behandeling hierop kan afstemmen. In 
samenwerking met de externe echografist Sjaco 
Jordens kunnen we vaak diagnoses stellen en gericht 
behandelen. 

Naast je werk als fysiotherapeut heb ik vernomen 
dat je een speciale, voetbalgerelateerde, 
verzameling hebt. 
Ja, dat klopt. Ik heb een bijzondere verzameling 
wedstrijdshirts en dat zijn shirts van spelers waar ik 
mee heb gewerkt. Die wedstrijdshirts hebben voor mij 
heel veel waarde. Hierdoor is het op de club bekend 
dat ‘Gijssie’ shirtjes verzamelt waardoor spelers aan 
mij vroegen: “Gijssie, heb je mijn shirt al?” 

Ik spreek dan ook met ze af: “Luister, als jij naar een 
mooie club gaat, wil ik jouw shirt.” Dat wisselt dan 
mooi af met de vele Willem ll-wedstrijdshirts die ik al 
van ze heb.

Wat wordt er zoal op gebied van voeding 
gedaan? 
We werken met een voedingsdeskundige die 
er samen met ons voor zorgt dat de spelers 
goede voeding binnenkrijgen. Daarnaast zijn 
er regelmatig presentaties voor alle spelers 
over lifestyle en voeding. Wat voor invloed heeft 
melatonine en je cortisolgehalte op het lichaam? 
Wat doet een koude douche met je lichaam? Wat 
eet je wel en niet voor een wedstrijd? Maar we 
zitten niet stil: we hebben binnenkort een sessie 
met mensen van Jumbo Visma om te kijken hoe zij 
dat doen met hun individuele sporters. Het is goed 
om van elkaar te leren en te kijken wat je hiervan 
mee kunt nemen en toe kunt passen binnen de 
eigen organisatie. Dat raakt ook meteen mijn 
manier van werken: ik werk namelijk graag met 
mensen om me heen die dingen weten die ik niet 
weet. Dat is het mooie aan ons multidisciplinaire 
team, dat ook bestaat uit een osteopaat, manueel 
therapeut, een chiropractor en enkele artsen. 
Robbert van Dijck is het hoofd van het medische 
team. 

Weefraam 7, 5051 HL  Goirle
Telefoon: 06-15029651

www.metselproject-tilburg.nl

METSEL PROJECT TILBURG IS ALTIJD
OP ZOEK NAAR METSELAARS.

Wij nemen mensen aan op basis van loondienst maar ook zzp.
Metsel Project Tilburg biedt een goede werksfeer en goede verdiensten

voor voornamelijk werken in regio Tilburg en omstreken
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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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Gijs haalt in het gesprek enkele speciale 
wedstrijdshirts aan die hij in de loop der jaren 
aan zijn collectie heeft toegevoegd. Ieder 
wedstrijdshirt vertelt iets over de speciale band die 
hij heeft met een speler, een verhaal of herinnering 
aan een periode. Gijs licht zijn meest speciale 
Willem II-shirts toe. 

Jordens Peters: ik heb negen jaar met Jordens 
samengewerkt, had een goed klik en fijne gesprekken met 
hem en ik heb dan ook diverse Willem II-tricots van hem. 
Vanwege zijn bekende knieblessure heb ik hem lang en 
vaak behandeld en hebben we veel gesprekken gevoerd. 

Freek Heerkens: Freek gaat al zijn tiende seizoen in bij 
Willem II en ook met hem heb ik een bijzondere connectie. 
Freek is een man die op dezelfde manier als ik in het leven 
staat en dat schept een band. 

Frenkie de Jong: ik heb nog regelmatig contact met 
Frenkie de Jong. Samen hebben we veel aan zijn fysieke 
ontwikkeling gewerkt en met hem had ik ook direct een 
klik. Ik kreeg zijn wedstrijdshirt uit de Europa League 
ten tijde van zijn periode bij Ajax. Recent heb ik ook 
zijn wedstrijdshirt van FC Barcelona gekregen met 
handtekening en persoonlijke boodschap. Ik hoop dat ik dit 
seizoen nog een wedstrijd van hem mee kan maken bij de 
Catalanen. 

Bart Nieuwkoop: ik ben vier jaar zijn jeugdtrainer 
geweest bij RBC, alvorens hij naar Feyenoord ging en in 
die periode werd verhuurd aan Willem II. Hij gaf me zijn 
wedstrijdshirt na een wedstrijd tegen Feyenoord, waarna 
het cirkeltje rond is. Dat was een mooi moment.

Kostas Lamprou: met Kostas ben ik erg goed bevriend 
en ik heb van hem zijn Champions League-shirt uit zijn 
Ajax tijd.  Op het shirt staat: ‘voor mijn maatje Gizou. Love 
you, Kossie’, met zijn handtekening erbij. Dat maakt zo’n 
shirt echt persoonlijk. 
Sebastian Holmén: de Zweed Sebastian Holmén heeft 
voor mij een shirt geregeld van Glasgow Rangers van 
Filip Helander, een centrale verdediger uit Zweden. En 
daarnaast kwam hij na een interlandperiode, waarvoor 
hij was geselecteerd, terug met een shirt van de Nations 
League van het Zweedse nationale elftal; echt uniek. 

Alexander Isak: van Alexander kreeg ik zijn shirtje 
na zijn debuut bij het Zweedse nationale elftal tegen 
Roemenië op 23 maart 2019.   

Driess Saddiki: Driess gaf me het derde, gouden tenue 
uit het seizoen 2021/2022. We hebben nog regelmatig 
contact via Facetime. Ik heb nog geen shirt van hem vanuit 
Qatar, haha. 

Vangelis Pavlidis: met deze Griek heb ik een sterke band 
en nog steeds een hechte vriendschap. Recent voegde ik 
zijn wedstrijdshirt van AZ uit de Conference League van 
vorig seizoen toe. Maar ik heb ook een gesigneerd shirt 
van hem van het Griekse nationale elftal. Ik heb in zijn 
Willem II-tijd nooit medisch contact met hem gehad, want 
deze jongen is een modelprof waar iedereen een voorbeeld 
aan kan nemen. Hij is topfit en houdt zich ook topfit. 

Fran Sol: het shirt uit de Europa League met Dinamo 
Kiev. Hele fijn gozer, voorbeeldprof, bijzondere jongen.

Pol Llonch: met Pol werk ik al enkele jaren nauw samen. 
Elke dag komt hij wel naar me toe met een vraag, een 
gesprekje of behandeling van de fysio. Zijn shirt uit de 
bekerfinale tegen Ajax uit 2019 zit in de collectie. 

Ten tijde van het interview is Gijs druk aan het verhuizen 
naar een woning voor zijn gezin. Naast deze Willem II-
gerelateerde shirts heeft Gijs nog meer in zijn collectie, 
wat allemaal een mooi plekje in de nieuwe woning krijgt. 
En als een speler in de toekomst naar hem toe komt een 
vraagt “Gijssie, wil je mijn shirt?”, dan zal er ongetwijfeld 
een “ja” als antwoord komen.

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie.  
Vraag je gasten om donaties voor kankeronderzoek. Met jouw feestje 
komt de dag dichterbij dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

Kijk op kadoneren.nl 

Ketelhavenplein 45 | 5045 NE Tilburg
www.perron3-reeshof.nl

Vers friethuys perron3
Voor heerlijke vers gesneden friet,

sate‛s, spareribs, hamburgers, 
stoofvlees en nog veel meer

uit eigen keuken.
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Doneer via unhcr.nl

MILJOENEN MENSEN
UIT OEKRAÏNE 
OP DE VLUCHT

Uw hulp is nu nodig
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HOE HET ALLEMAAL BEGON
Berton komt al zeker vijftig jaar bij Willem II. Als klein 
jongetje mocht hij een keer mee met een verjaardagsfeestje 
van een vriendje. Het was de wedstrijd Willem II tegen Ajax. 
Dat maakte zoveel indruk dat hij daarna vaker wilde gaan.  

In die tijd waren er weleens 23.000 mensen bij een wedstrijd, 
bijvoorbeeld tegen de club uit Amsterdam. Veel meer dan er 
eigenlijk in het stadion pasten. Berton is toen een keer door 
volwassenen over een muurtje de tribune op getild om toch 
binnen te komen. Ze stonden als sardientjes in een blik maar 
konden zo toch de wedstijd zien. Dat maakte indruk op de 
8-jarige Berton. Als kind voetbalde hij zelf bij RKTVV die ook 
in het rood-wit-blauw speelden. 

NU
Tegenwoordig heeft Berton een vaste plaats op vak L . Slechte 
resultaten houden hem nu niet meer weg. Toen hij na een 
vorige sportief teleurstellende periode terugkwam in het 
stadion, ontmoette hij oude vrienden van vroeger. Het was 
meteen weer als vanouds; gezellig en vertrouwd. 

Hij gaat naar alle thuis- en uitwedstrijden. Meestal 
alleen, maar onderweg leer je zoveel mensen kennen 
met allemaal diezelfde passie en liefde voor de club: 
“Ik kijk echt naar iedere wedstrijd weer uit. Ook als 
ik in mijn uppie naar uitwedstrijden ga. Voor het 
slapen gaan is het “yes, morgen mogen we weer” en ‘s 
morgens trek ik het rood-wit-blauw aan en gaan!”

MOOIE VERHALEN
Het allereerste wat bij Berton naar boven 
komt als hem wordt gevraagd naar de 
mooiste herinnering, is 10 maart 2018: 
Willem II - PSV 5-0. Hij weet nog precies 
wie welk doelpunt maakte: “Dat vergeet je 
nooit meer!”

Een paar jaar geleden tegen Ajax 
mochten er geen Willem II-supporters 
mee (red. seizoen 2019/2020). Berton 
had via via toch kaartjes gekocht voor 

een thuisvak (bij toeval bleek het het uitvak te zijn). Precies 
die wedstijd won Willem II met 2-0 door doelpunten van 
Mike Trésor en Damil Dankerlui. Uit enthousiasme begon hij 
spontaan te juichen, waarna hij verschrikt om zich heen keek. 
“At least one of the guys in the stadium is happy”, riep een 
Schotse toerist lachend. 

Uiteraard hebben ook de Champions League-wedstrijden een 
blijvende herinnering achtergelaten. Berton was erbij met een 
paar collega’s, waarvan één uit Breda. Toen het hele stadion 
opstond en begon te ‘zwaaien naar Breda’, stond zijn collega 
verbaasd met zijn ogen te knipperen: “Wat gebeurt hier joh?”. 
Daar kan hij nog steeds om lachen. “Zo is Willem II.” 

Het jaar nadat ‘de Fes’, John Feskens, gestopt was met 
voetballen, ging hij bij Broekhoven spelen. Berton speelde 
toen zelf bij Sarto. In de wedstrijd tegen Broekhoven stond hij 
tegenover de Fes en steeds als hij dacht “Nu heb ik hem!” dan 
was die alweer 10 meter verderop. Die kon zo hard werken 
en had zoveel spelinzicht, daar kon Berton nog wat van leren: 
“In die competitie mocht je eindeloos wisselen en terug in 
het veld komen. Als Broekhoven dan met 3-0 voorstond ging 
Feskens eruit. Werd het dan toch 3-3 dan kwam hij er weer in 
en maakte hij het nog makkelijk even 5-3. Dat is echt talent, al 
was het wel frustrerend voor ons!”

VERWACHTINGEN
Berton heeft dit seizoen hoge verwachtingen 

van Hornkamp. “Die heeft zo’n enorme drive, 
blijft doorjagen op de keepers, hij blijft altijd 
gaan. Zijn conditie kan nog wat beter maar 
dan komt hij er wel.” Zijn favoriet nu is Freek 

Heerkens, omdat hij al zo lang bij de club 
is en van geen opgeven weet: “Freek 

geeft rust en is eigenlijk op een 
of andere manier altijd heel 

belangrijk. Hij is onmisbaar.”

Naam: Berton Hoofs
Leeftijd: 58
Woonplaats: Tilburg

DE SUPPORTER Zoals jij jouw
club support,
supporten wij 
jouw project.
De HORNBACH adviseur: 
Voor alle vragen over jouw project.

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op

hornbach.nl

Elke zondag open!Tilburg
Hestiastraat 1, 5047 VA 
Ma. t/m vr. 07.00-21.00 uur,  
za. 08.00-18.00 uur, zo. 12.00-17.00 uur.

Zoals jij jouw
club support,
supporten wij 
jouw project.
De HORNBACH adviseur: 
Voor alle vragen over jouw project.

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op

hornbach.nl

Elke zondag open!Tilburg
Hestiastraat 1, 5047 VA 
Ma. t/m vr. 07.00-21.00 uur,  
za. 08.00-18.00 uur, zo. 12.00-17.00 uur.
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