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COLOFON

Van Groningen B.V. is al meer dan 60 
jaar actief in het milieuverantwoord 
verwerken van ijzer en metaal. Denk 
hierbij aan koper, lood, aluminium, 
zink, brons en messing, maar ook 
bijvoorbeeld elektrakabel. 

Met eigen werven in Amsterdam (NH), 
Leimuiden (ZH), Nunspeet (GLD), 
Vijfhuizen (NH) en sinds 1 januari 2021 
ook in Rijen (NB) biedt Van Groningen 
B.V. op diverse locaties binnen Neder-
land de mogelijkheid ijzer en metalen 
in te brengen. Ook het laten afhalen 
van de metalen rechtstreeks bij de 
klant of op projectlocatie behoort tot 

de mogelijkheden. Na inkoop wordt 
het materiaal, indien nodig, bewerkt 
en gesorteerd in diverse kwaliteiten. 
Deze secundaire grondstoffen vinden 

hun weg naar de nationale en inter-
nationale staalfabrieken, waar deze 
worden gebruikt als grondstof voor 
nieuwe materialen. 

www.vangroningenbv.nl

Naast de ijzer- en metaalhandel, is 
Van Groningen B.V. ook actief als 
onderaannemer in het assisteren 
van slopen van diverse gebouwen en 
objecten. 

Telefoon: 
+31 (0) 161 29 33 31
E-mail: 
rijen@vangroningenbv.nl

Bezoekadres:
Openingstijden: 

Kempenbaan 11, 5121 DM Rijen
ma t/m vr van 07:00 tot 12:30 en  13:00 - 17:00 uur
zaterdag van 08:00 to 12:00 uur

• Hoogste prijsgarantie

• Containerservice (halen en brengen)

• Directe betaling contant of per bank

• Voor bedrijf en particulier

Inkoop van oud ijzer en metalen 
voor bedrijven en particulieren

Op basis van de geldende dagprijzen biedt Van Groningen B.V. de beste prijs voor uw oude metalen. 
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VOORWOORD

opeenvolgende thuiswedstrijden aan, 
een uitgelezen kans voor Willem II 
om zich te revancheren! En jawel, dat 
gebeurde overtuigend, want tegen 
Helmond Sport, FC Eindhoven en 
FC Dordrecht werd met passie en 
herwonnen vertrouwen gespeeld én 
gewonnen met achtereenvolgens 5-1, 
3-0 en 1-0. Na vervolgens een ongelukkig 
gelijkspel bij Heracles, een gelukkige 
overwinning tegen Jong Ajax en een onnodig 
gelijkspel tegen Jong AZ kunnen we met recht 
spreken van een Willem II-revival. Conclusie: we doen weer 
mee! Plek 1 en 2 zijn zeer waarschijnlijk uit het zicht maar voor 
de plaatsen 3, 4 en 5 zijn we volop in de race en deelname aan 
de play offs voor promotie is wel een zekerheid, lijkt me!

VOLOP ACTIVITEITEN VAN DE SUPPORTERSCLUB WILLEM II
De afgelopen periode zijn er weer volop activiteiten 
georganiseerd door de Supportersclub.
Dat begon al in december met de immer populaire Kerstbingo. 
In het nieuwe jaar hebben we, behalve de ‘reguliere’ Supporter 
van de Week bij thuiswedstrijden en de tweewekelijkse 
busreizen naar uitwedstrijden, onder meer een Kinderbingo 
georganiseerd die door zo’n 85 kinderen werd bezocht. Ook 
weer een heel groot succes en de winnaars gingen er onder 
meer vandoor met twee seizoenkaarten voor het seizoen 
2023/2024.

Dan was er uiteraard de hiervoor al uitgebreid vermelde 
Supportersavond op 2 februari jl. Dit was een geslaagde 
bijeenkomst die wellicht partijen toch dichter bij elkaar 
heeft gebracht en misschien wel mede debet is geweest aan 
de ommekeer qua prestaties. En ten slotte hebben we eind 
februari eindelijk weer eens onze traditionele Engelandreis 
kunnen organiseren. Die was ook weer in no time uitverkocht 
en verliep zonder problemen. Ook hiervan treffen jullie, net als 
van de overige activiteiten, een verslag aan in deze versie van 
de Willem II’er.

Ik wens iedereen veel lees- en kijkplezier en hoop op een 
spannend slot van de competitie en natuurlijk op succes in die 
play offs waarin altijd van alles kan gebeuren. Dus wie weet?!

Jan van den Dries, 
voorzitter Supportersclub Willem II

Vorige keer schreef ik dat 2022 een jaar was om 
snel te vergeten. Wat dat betreft is het begin van 
2023 stukken positiever verlopen. De supporters 
zijn weer trots, de flow zit erin en we hebben weer 
perspectief. Maar met name de tweede helft tegen 
Jong Ajax en Jong AZ gaf aan dat we er nog lang 
niet zijn en dat de weg naar de playoffs weliswaar 
openligt maar promoveren beslist nog geen 
zekerheidje is!

DE SUPPORTERSAVOND VAN 2 FEBRUARI 
Na een rustig begin met de overwinning op Roda JC en de 
nederlaag in en tegen Almere kwam op 30 januari de 3-2 
nederlaag bij Jong PSV als een mokerslag aan bij de Willem 
II-supporters. We stonden op dat moment op de tiende plaats 
en zelfs een playoff-plek leek een utopie te worden! En toen 
kwam op 2 februari de door de Supportersclub al lang tevoren 
geplande supportersavond. Achteraf gezien kwam die avond op 
een uitgelezen moment.

We hadden, overigens in goed overleg met Willem II, de avond 
iets anders ingericht. In plaats van monologen van Teun Jacobs 
en Martin van Geel over respectievelijk het technisch beleid 
en de aankoop van het stadion, zouden we het woord met name 
aan de aanwezige supporters geven. Ze mochten een veelvoud 
aan vragen stellen aan Martin en Teun die vergezeld werden 
door de spelers Freek Heerkens en Michael de Leeuw en door 
clubicoon Henry van Amelsfort.

VOLOP KRITIEK
Buiten de komst van Valentino Vermeulen en het vertrek van 
Daniël Crowley en Thibaut Lesquoy was er in de winterse 
transferperiode niets zichtbaars gebeurd voor de Willem 
II-aanhangers. Dat opgeteld bij het feit dat we inmiddels 
zoals gezegd tiende stonden, veroorzaakte veel frustratie 
bij de supporters die hun gal spuwden en hun hart luchtten. 
Kortom, de kritiek op de Willem II-directie was niet mals. De 
directieleden deelden veel van de kritiekpunten van de fans 
en gaven aan zelf ook zeer teleurgesteld te zijn en zich soms 
machteloos te voelen. “We hebben alles goed voor mekaar bij 
Willlem II qua faciliteiten en randvoorwaarden; het is alleen 
helaas niet zichtbaar op het veld”, aldus Martin van Geel.

EN TOEN KWAM DE OMMEKEER…
Maar goed, de gememoreerde supportersavond was op 2 
februari en tussen 3 en 10 februari kwam er een serie van drie 

MET VALLEN EN OPSTAAN OP 
WEG NAAR DE PLAYOFFS
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Official Talent Partner van Willem II

ADRES- EN CONTACTGEGEVENS
Schouwburgring 2
5038 TL Tilburg
013 – 303 11 40
tilburg@werktalent.com

 
Ga aan de slag via WerkTalent en 

ontvang een Willem II T-shirt 

ACTIE:

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m vr: 08:30 uur - 17:30 uur
Alle avonden en zaterdag op afspraak

www.werktalent.com
(voorwaarde: minimaal 1 maand werken bij het bedrijf)
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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.

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 er een mooie vergoeding 
voor die afhankelijk is van het aantal 
verkochte loten. Voor meer informatie: stuur 
een mail naar info@scwillemii.nl 

SUPPORTERSCLUB STEUNT 
STICHTING MATCHIS MET € 460,-
Op vrijdag 10 februari jl. stond de wedstrijd 
Willem II - FC Dordrecht in het teken van het 
goede doel, namelijk stamceldonatie via Stichting 
Matchis. Deze stichting zet zich in voor mensen 
met een ernstige bloedziekte en zorgt ervoor dat 
zij een stamceldonor kunnen vinden. Aangezien 
het niet voor de hand ligt dat er een geschikte 
donor is, is het belangrijk dat er voldoende 
donoren zijn. In totaal werd er een bedrag van € 
11.548 opgehaald voor de stichting. 

Willem II droeg tijdens de wedstrijd tegen 
FC Dordrecht speciale shirts die na afloop 
geveild werden via Matchwornshirt.com. De 
Supportersclub voelt zich ook maatschappelijk 
betrokken en het bestuur heeft de stichting 
gesteund voor een bedrag van € 460,-. Hiervoor 
werd het gesigneerde wedstrijdshirt van 
clubicoon Freek Heerkens gekocht. Het shirt 
zal binnenkort ingelijst 
worden en wordt 
opgehangen in de ruimte 
van de Supportersclub 
onder vak M. Hierdoor 
kunnen alle leden die 
de Supportersclub 
bezoeken voor of na 
wedstrijden van de 
Tricolores het shirt 
bewonderen. 

Openingstijden: 
Ma - Za 08.00 -  20.00 uur
Zondag 10.00 -  17.00 uur

Ringbaan Zuid 360, Tilburg 
(naast de Gamma)

Premium: € 12,60
Bodemwas: € 10,00
Wax € 10,00
Basis: € 7,50

OOK GELDIG VOOR
CLEAN CARD HOUDERS

ELKE WOENSDAG
HAPPY 

WOENSDAG!
Profi teer van tot wel 15% korting*

ELKE WOENSDAG
HAPPY 

WOENSDAG!
Profi teer van tot wel 15% korting*

CLEAN CARD HOUDERS
Mac Wash Tilburg

Autowascentrum

www.mac-wash.nl

* Op geselecteerde wasprogramma’s
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McDonald’s Tilburg Centrum 
trotse sponsor van Willem II 

BIG MAC

2 HALEN
1 BETALEN

Ook geldig voor Quarter Pounder, Filet-O-Fish en (Veggie) 
McChicken. Deze actie is niet geldig i.c.m. andere 
McDonald’s aanbiedingen. Alleen geldig bij McDonald’s
Tilburg Centrum.

McDonald’s 
Tilburg Centrum

trotse sponsor
van Willem II
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2 HALEN
1 BETALEN
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“Bingo! Bingo!” Het grandcafé op de tweede verdieping van het Koning Willem II 
Stadion was op woensdag 15 februari het toneel van de kinderbingo, georganiseerd 
door de Supportersclub Willem II en WII Kings. Ruim 80 jeugdige leden in de leeftijd 
van 6 t/m 13 jaar waren fanatiek op zoek naar de juiste bingogetallen om de prijzen in 
de wacht te slepen.
 
Tekst: Jeroen van den Assem, Foto’s: Toin Damen

GROTE OPKOMST EN VEEL GEZELLIGHEID 
BIJ KINDERBINGO VAN DE 
SUPPORTERSCLUB EN WII KINGS

De belangstelling was overweldigend, want er was niet 
één lege stoel meer te vinden. De kinderbingo is een 
gezamenlijke activiteit van de Supportersclub en Willem 
II die na een afwezigheid van drie jaar, door Corona, nu 
eindelijk weer kon plaatsvinden. Tijdens de jeugdbingo zijn 
ook altijd twee spelers uit de A-selectie aanwezig en deze 
editie was het de eer aan onze nieuwe verdediger Valentino 
Vermeulen en aanvaller Jelte Pal om de jeugd te helpen 
met de bingo en te verblijden met gewonnen prijzen. Bij 
binnenkomst kregen alle kinderen een consumptiebon 

voor ranja, een zakje chips en een bingoboekje. Ieder 
bingovel in het boekje bestond uit een kleur die voor één 
bingoronde stond. Omstreeks 15:15 uur gaf Jan van den 
Dries, voorzitter van de Supportersclub Willem II, het 
startsein van de bingo en vertelde hij welke prijzen er 
gewonnen konden worden. “Ohs” en “ahs” klonken over 
de tweede verdieping waarna er gestreden werd om de 
prijzen. Iedereen zat op zijn stoel en de bingo kon beginnen! 
Jelte Pal ging als eerste achter de bingomolen zitten waar 
de bingo werd afgetrapt met het getal 78.

KINDERBINGO

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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KINDERBINGO

Kingo mocht op deze gezellige middag 
natuurlijk niet ontbreken en mede 
doordat hij met zijn high-fives tijdens de 
bingo voor wat afleiding zorgde, toverde 
hij een lach op ieders gezicht. Daarnaast 
assisteerde Kingo ook bij de bingomolen 
door een bingo te controleren. Een van 
de aanwezige kinderen zorgde ook even 
voor verwarring, want door de zaal klonk 
ineens “Kingo” in plaats van “bingo”! 
“En dan hebben we ook nog Ringo” 
(Meerveld), voegde onze voorzitter er 
lachend aan toe met een verwijzing naar 
onze absolute uitblinker van de laatste 
weken.

Beide selectiespelers wisselden elkaar 
af achter de bingomolen en de prijzen 
werden verdeeld na één en twee volle 
rijtjes en uiteraard bij een volle kaart. 
Er waren voor een enkel rijtje en twee 
rijtjes mooie Willem II-prijzen te winnen, 
waaronder een Willem II-sjaal, een pet, 
een vriendenboekje, een gymtas, een vlag 
en een mok, een bidon of een badlaken 
van de Supportersclub. 

In zes rondes waren de hoofdprijzen 
voor een volle kaart een busreis voor 
twee personen (2x), een door de selectie 
gesigneerde bal, twee tickets voor 
vak K voor een thuiswedstrijd en een 
gesigneerd uitshirt van Freek Heerkens.  

De superhoofdprijs in de laatste ronde 
was dé grote klapper op deze gezellige 
woensdagmiddag, want dat was een 
seizoenkaart 2023/2024 voor vak K voor 
twee personen. Voor volgend seizoen 
dus, maar je kunt ze maar vast hebben! 
Om circa 16:45 uur kwam er een einde 
aan een vermakelijke bingomiddag bij 
Willem II! Alle winnaars met een volle 
bingokaart mochten na afloop op het 
podium komen voor een groepsfoto met 
Jelte Pal. Daarna nam Jelte ook nog ruim 
de tijd om met de aanwezige kinderen op 
de foto te gaan en handtekeningen uit te 
delen. 

Wij danken alle aanwezige kinderen en 
hun ouders, vrienden of familieleden voor 
hun komst en kijken nu al uit naar een 
nieuwe jeugdbingo in het begin van 2024! 
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“Wij , als bestuursleden van de Supportersclub, zijn blij om te zien 
dat er zo veel mensen de weg naar het stadion weten te vinden 
vanavond. Ik las vanochtend in de krant een advertentie van 
SIRE: verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Laten we 
die gedachte in stand houden deze avond en stevig discussiëren 
maar altijd met respect voor elkaar”, aldus Jan van den Dries, 
die deze avond leidde. Supporters kregen hierna ruimschoots de 
mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de aanwezigen op het 
podium.  

DE AFTRAP
Clubicoon en oud-stadionspeaker Peter Année trapte de 
vragenronde met een positieve boodschap af. Hij gaf aan maar 
liefst 80 jaar lid te zijn van Willem II en hij hoopte vooral dat 
iedereen net zo enthousiast blijft over de club als hij in zijn tijd 
bij Willem II vaak heeft gezien. Hij vertelde acht degradaties 
meegemaakt te hebben maar ook dat er daarna altijd weer mensen 
opstonden die de mouwen opstroopten waardoor het toch weer 
goed kwam met onze mooie club. “Dus laten we vooral de rijen 
sluiten en samen optrekken naar betere tijden”, zo versterkte hij 
de openingswoorden van supportersvoorzitter Jan van den Dries.

SUPPORTERS OP 
ZOEK NAAR HOOP EN 
PERSPECTIEF TIJDENS 
SUPPORTERSAVOND
Ruim 120 supporters waren op 
donderdag 2 februari jl. aanwezig bij de 
Supportersavond van de Supportersclub 
Willem II in Het Paleis van het Koning 
Willem II stadion. De avond zat al 
enige tijd in de planning en gezien de 
huidige negatieve sportieve situatie 
was er uiteraard genoeg gespreksstof. 
Namens Willem II waren aanwezig 
op het podium: algemeen directeur 
Martin van Geel, technisch directeur 
Teun Jacobs, selectiepelers Michael de 
Leeuw en Freek Heerkens en last but 
not least “het geweten van Willem II”, 
good old Henry van Amelsfort. 

Tekst: : Jan van den Dries & Jelle Verschuuren, Foto’s: Toin Damen
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Nadat het ijs was gebroken, kwamen de 
vragen over en weer. “Ik ben maar één keer 
gedegradeerd in mijn carrière en dat is één 
keer te veel”, zo vertelde Martin van Geel door 
de microfoon. “Er wordt hier heel professioneel 
getraind”, aldus Van Geel. “Maar een tiende 
plek in de Keuken Kampioen Divisie, dat is echt 
Willem II-onwaardig. Ik ben blij te horen dat 
Michael en Henry nog volop vertrouwen hebben 
in deze selectie. Op papier lijkt het ook een hele 
goeie groep met talentvolle jongens, dus dan 
denk je dat je een goed team hebt met voldoende 
kwaliteit. Maar helaas komt het er nog niet uit 
en valt het kwartje maar niet onze kant op”. 

VAN 4-3-3 NAAR 5-3-2
Uit het publiek kwam een terechte vraag 
gericht aan Teun: “Waarom zijn we van een 
4-4-3 systeem naar een 5-3-2 systeem gegaan?” 
“Het bleek met de selectie die we hebben dat 
de spelers het beste renderen als ze in het as 
van het veld staan. In de toekomst willen we 
graag terug naar een 4-3-3 systeem, omdat 
dat inderdaad in het DNA van de club zit. We 
zochten in de afgelopen transferwindow ook 
naar een nieuwe buitenspeler maar die hebben 
we helaas om allerlei redenen niet gevonden.” 
Daarop volgde nog een kritische vraag: “Hebben 
jullie dan in de transferperiode van de afgelopen 
zomer niet ontzettend gefaald?” Teun: “Laat 
me duidelijk zijn dat ik het ermee eens ben dat 
het spel niet altijd spektakel biedt. Maar op het 
moment dat je buitenspelers niet presteren naar 
verwachtingen, of geblesseerd raken zoals Nick 
Doodeman, dan moet je kijken naar de andere 
kwaliteiten van je selectie”, aldus Teun. 

WAT IS DE OPLOSSING?
“Ja, maar we horen nu al drie jaar hetzelfde 
verhaal; hoe wordt dit opgelost?”, klonk het 
uit het publiek. Deze woorden vulden de zaal 
voor een paar seconden. “Als de oplossing zo 
voor het grijpen zou liggen, dan zou ik deze 
graag met jullie delen”, aldus Martin van Geel. 
“Maar geloof me: we zijn dag in, dag uit bezig 
met keihard trainen met zeer professionele 
faciliteiten maar we missen het rendement op 
het veld in de wedstrijden. We hebben er alles 
aan gedaan om betere spelers in de winter 
aan te trekken, maar dat lukte ons simpelweg 
niet. We zijn simpelweg de nummer tien van de 
Keuken Kampioen Divisie momenteel en dat is 
voor vele spelers ook niet aantrekkelijk genoeg. 
Als men dan meerdere keuzes heeft dan gaat 
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men bijvoorbeeld liever naar een Erediviesclub. Daar baal 
ik ook enorm van; ik ben heel geïrriteerd, al twee en een half 
jaar!”

Martin van Geel is dus al twee en een half jaar geïrriteerd. 
Maar dat is iedereen in de zaal. Het moet beter. Dat vindt 
iedereen. Maar het perspectief voor de toekomst blijft 
voorlopig uit. De zaal is eensgezind: we willen weer 
vermaakt worden op de tribune en wij zijn op zoek naar 
duidelijkheid. Een ding dat duidelijk is, is in elk geval dat we 
het dit seizoen met de huidige selectie zullen moeten doen. 

NIEUWE HOOP
De Willem II-aanhang was tijdens de avond vooral op zoek 
naar perspectieven voor de korte- én voor de lange termijn. 
De zorgen om de binding tussen de club en supporters 
werden gedeeld. “We moeten het ook samen doen”, aldus 
Freek Heerkens die samen met Michael de Leeuw de 
boodschap over “het blijven knokken voor de club” zeker over 
zal gaan brengen aan de overige leden van de selectie. 

“We zullen er met zijn allen de schouders onder zetten. 
Samen. Met elkaar. Met de juiste mentaliteit. Dit hebben we 
afgesproken en we zullen ons hier allemaal aan houden”, 
aldus Freek. Martin van Geel sloot als volgt af: “We moeten 

dit inderdaad samen doen, we zitten allemaal in de shit en 
we moeten dit met elkaar doen. Met vertrouwen in elkaar 
kunnen we er nog een mooi seizoen van maken. En laten 
we hopen dat de ommekeer morgen tegen Helmond Sport 
eindelijk zal komen”. 

EEN PASSEND SLOT
Voorlopig sloten de aanwezigen zich aan bij deze conclusie 
die ook mooi overeenkwam met hetgeen Jan van den Dries 
in zijn openingswoord naar voren bracht: “laten we de rijen 
gesloten houden want met polarisatie komen we ook niet 
verder!” 

Jan sloot de avond af met een dankwoord aan de gasten op 
het podium en hij dankte ook de aanwezigen in de zaal voor 
de veelal constructieve en gedisciplineerde manier van 
discussiëren, ondanks alle emoties die ook voelbaar waren 
deze avond. Uiteraard was er na afloop nog een drankje en 
een hapje en werd er nog geanimeerd nagepraat met directie 
en spelers.

En de échte oplossingen en verbeteringen? De recente 
uitslagen bieden hoop en het wordt interessant om te zien 
hoe die zich verder ontwikkelen de komende weken op de 
prachtige grasmat in ons mooie stadion!
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ENGELANDREISENGELANDREIS

Meteen na de wedstrijd Willem II - Jong Ajax op 24 februari jl. pakten 50 Willem II-
supporters hun koffertje of rugzak. Zij gingen namelijk met de Supportersclub voor 
een weekendje naar Londen met op zaterdagmiddag een bezoek aan een wedstrijd in 
de Premier League tussen West Ham United en Nottingham Forest. De Supportersclub 
organiseerde al voor de twaalfde keer een Engelandreis (zie kader voor de historie!). 
Eind december 2019 was de voorlopig laatste keer geweest, omdat het daarna door 
Corona niet meer mogelijk was. Maar gelukkig konden we dit jaar weer wel.
 
Tekst & foto’s: Jan van den Dries

TWAALFDE ENGELANDREIS 
OPNIEUW EEN GROOT SUCCES!

DE NACHTELIJKE REIS
De SABEH-bus vertrok vanuit het uitvak iets 
na 23:00 uur en zette koers naar Antwerpen. 
Tussen Gent en Kortrijk vond de eerste 
tussenstop plaats voor de traditionele plas- en/
of rookpauze. Vervolgens ging de reis naar 
Calais waar we op een van de ferry’s van P&O 
de overtocht maakten naar Dover in Engeland. 
Gelukkig was het weer tamelijk rustig, zodat 
het paniekerige geloop met de hand voor de 
mond naar het toilet tot een minimum beperkt 
bleef. Dat is wel eens anders geweest in het 
verleden!

AANKOMST HOTEL IBIS LONDON CITY 
SHOREDITCH
’s Ochtends rond acht uur arriveerden we in 
Londen bij ons hotel. Alleen de kamer voor 
onze chauffeur was gereed, zodat hij van zijn 
welverdiende rust kon genieten. De rest kon 
de koffers en tassen in een speciale kamer 
wegzetten en nu was iedereen vrij om te gaan 
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ENGELANDREIS ENGELANDREIS

’S ZONDAGS WEER TERUG NAAR HUIS
Na een heerlijk Engels ontbijt werd op 
zondagochtend rond half elf weer ingestapt om 
de terugreis te beginnen. Nu gingen we niet 
met de boot maar met de bus op de trein door 
de Kanaaltunnel; dat scheelt veel tijd en ook 
veel gele en groene gezichten! We hadden ook 
mazzel dat we ongeveer anderhalf uur eerder 
de tunnel door konden dan gepland. Daardoor 
arriveerden we, na nog een eetpauze in de 
buurt van Gent, rond acht uur op zondagavond 
weer bij het Koning Willem II stadion.

OP NAAR DE VOLGENDE!
We kijken met z’n allen terug op een mooie 
twaalfde editie van de Engelandreis: een goed 
hotel met een prima ontbijt, een spannende 
wedstrijd met een fantastisch slotkwartier 
en een reis zonder problemen. Dat laatste 
kwam uiteraard vooral door onze bekwame 
chauffeur John en door de goede verzorging 
qua eten en drinken door medebestuursleden 
Arvid van den Dries en Fons de Kok.

Op naar de (0)13e Engelandreis in het volgend 
seizoen.  

HISTORIE 
ENGELANDREIZEN 
SUPPORTERSCLUB 
WILLEM II
2009/2010: 9 JANUARI 2010 
Fulham - Portsmouth (afgelast, wel naar 
Londen geweest)

2010/2011: 9 MEI 2011 
Fulham - Liverpool 2-5

2011/2012: 2 JANUARI 2012 
Fulham - Arsenal 2-1

2012/2013: 9 DECEMBER 2012 
Fulham - Swansea City 1-2

2013/2014: 11 JANUARI 2014 
Fulham - Sunderland 1-4

2014/2015: 28 DECEMBER 2014 
West Ham United - Arsenal 1-2

2015/2016: 28 DECEMBER 2015 
Crystal Palace - Swansea City 0-0

2016/2017: 29 JANUARI 2017 
Millwall - Watford (FA Cup) 1-0

2017/2018: 3 JANUARI 2018 
Tottenham Hotspur - Everton 4-0

2018/2019: 29 DECEMBER 2018 
Watford - Newcastle United 1-1

2019/2020: 28 DECEMBER 2019 
Brighton&Hove Albion - Bournemouth 2-0

2022/2023: 25 FEBRUARI 2023
West Ham United - Nottingham Forest 4-0

en staan waar men wilde. Ik heb niet elke 
passagier gesproken maar de bezigheden van 
de Willem II-supporters waren zeer divers 
op deze zaterdagochtend. Uiteraard werden 
de vele stadions in Londen met een bezoek 
vereerd (ik hoorde onder meer verhalen 
over Arsenal, Chelsea, Fulham en Brentford 
voorbijkomen), anderen gingen shoppen in het 
centrum of de toeristische hotspots bekijken 
als The Tower of Londen, Downingstreet 10, 
Buckingham Palace, The Tower Bridge of op 
Sky Garden Londen bekijken vanuit de hoogte.

DE WEDSTRIJD
Ruim voor 15:00 uur was iedereen 
present op het Elisabeth Olympic Park 
waar het Olympisch Stadion van 2012 is 
getransformeerd tot een indrukwekkend 
stadion, het London Stadium, sinds enkele 
jaren de nieuwe thuishaven van West Ham 
United. Het gaat dit seizoen niet zo goed met 
West Ham, dus er moest gewonnen worden 
tegen Nottingham Forest, dat als promovendus 
de laatste weken punten gesprokkeld had en 
vijf punten boven West Ham bivakkeerde. 
Het werd een felle strijd maar voor de rust 
en lang daarna bleven helaas doelpunten uit. 
Het bleef dus erg lang 0-0 maar toen het zo’n 
20 minuten voor tijd 1-0 werd, was West Ham 
helemaal los, want binnen een kwartier stond 
het 4-0. Een prachtig slot van een mooie pot in 
een indrukwekkend stadion! We hadden dus 
een gelukkige wedstrijdkeuze want maar liefst 
vier spelers van West Ham United stonden dat 
weekend in het Elftal van de Week.
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BLINDENTRIBUNE

Sinds 2020 heeft Willem II een speciale voorziening voor mensen met een visuele 
beperking: de blindentribune! Hier vandaan kunnen supporters de wedstrijd via 
een live verslag beluisteren. Bij thuiswedstrijden kan een speciale koptelefoon 
opgehaald worden bij de receptie van het stadion. Deze staat live geschakeld met de 
commentators op de perstribune die radioverslag geven. Vanaf hun eigen plek in het 
stadion kunnen zij zo precies volgen wat er op het veld (en op de tribunes) gebeurt. De 
Supportersclub dook in het verhaal achter dit prachtige initiatief.

Tekst: Sanne van Herp & Rianne van de Sande, Foto’s: Toin Damen

ALS JE OGEN JE IN DE STEEK LATEN: 
90 MINUTEN WILLEM II LUISTEREN 
OP DE TRIBUNE VIA DE KOPTELEFOON

JOHN EN CONNIE
John van Schijndel is de afgelopen tijd al vaak geïnterviewd 
maar mocht zeker niet ontbreken in dit artikel. Hij is 
initiatiefnemer van de blindentribune en al sinds zijn 
18e levensjaar samen met zijn vrienden te vinden op de 
tribune van Willem ll. Helaas ging het zicht van John 
zodanig achteruit dat hij momenteel blind is. Hij vindt 
het dan ook fantastisch dat hij door de faciliteiten van de 
blindentribune gewoon op vak F tussen zijn vrienden de 
wedstrijd kan volgen. Aangekomen bij het stadion, halen 
John en zijn vriend beiden een koptelefoon op bij de receptie 
en schakelen in op het blauwe kanaal. Hoe anders dan 
voorheen toen Johns vriend het verslag aan John moest 

doen. Daar zat uiteraard altijd vertraging op en hoorde 
John wel dat er iets gebeurde maar wist niet exact wat. Nu 
is de verslaggeving dusdanig gedetailleerd dat je precies 
weet waar op het veld zich wat afspeelt. John vertelt dat 
hij vaak met Connie de enige is die van de faciliteiten 
gebruik maakt. Hij hoopt dan ook dat er meer lotgenoten 
bekend raken met de faciliteiten van de blindentribune 
en dat ook zij aanhaken bij dit mooie initiatief. Verder 
spreekt John de wens uit dat de toegankelijkheid van het 
stadion in de toekomst verbeterd wordt. Het betreft dan 
voornamelijk de trappen die doorgaans (te) glad zijn en 
waar ook deels een leuning ontbreekt. Daarnaast hoopt 
John dat er een ervaringsbijeenkomst wordt georganiseerd. 

Tony van Noije (links) en René Treur verzorgen het 
liveverslag voor de blinde Willem II-supporters.

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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√  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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BLINDENTRIBUNE

Doordat lotgenoten verspreid in het stadion zitten, is er 
geen onderling contact. Wel is er een WhatsApp-groep 
om storingen te melden als het commentaar niet goed 
doorkomt.

Connie van Erve is (samen met John van Schijndel) 
eveneens een trouwe gebruiker van de faciliteiten van 
de blindentribune. Connie is al vanaf haar geboorte 
slechtziend. Sinds 1999 komt zij al in het stadion als 
supporter van haar club en ze doet dat samen met haar 
vriend Jos. Eerder zaten zij op de Kingside; nu zitten zij met 
goede vrienden op vak G. Connie geeft aan dat de Willem II-
wedstrijden via het liveverslag volgen voor haar een echte 
meerwaarde heeft: “Je hebt het gevoel er echt bij te horen en 
je krijgt door de gedetailleerde verslaglegging alles mee. 
Het is namelijk belangrijk om te weten op welk deel van het 
veld zich het een en ander afspeelt. Ook de leuke weetjes 
over spelers die de verslaggevers er tussendoor mixen zijn 
erg leuk.” Daarnaast is het de wens van Connie dat meer 
mensen van deze fijne faciliteiten gebruik gaan maken. 
Zijzelf kwam in contact met Willem ll Betrokken door het 
Oogcafé dat door de Oogvereniging georganiseerd wordt.

WILLEM II BETROKKEN
Suzanne Albregts is als coördinator vanuit Willem ll 
Betrokken gekoppeld aan de blindentribune. Destijds 
werd het initiatief hiervoor aangezwengeld door John 
van Schijndel wiens zicht steeds verder achteruit 
ging. John had namelijk gehoord van blindentribunes 
bij andere BVO’s. Het zaadje was geplant en er werd 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit initiatief. 
Hierbij werd men geholpen door de Koninklijke Visio 
(expertisecentrum op het gebied van slechtziendheid en 
blindheid). De investering was in eerste instantie een 
struikelblok maar via een van de sponsoren van Willem 
II (First Impression) kon men de app en de koptelefoons 
testen.

Sinds dit seizoen zijn de koptelefoons in eigen beheer van 
de supporters. Dat werd mede mogelijk gemaakt door de 
actie wielrennen voor Willem ll Betrokken.  Daarnaast 
bleek de koppeling met Willem ll Radio via JUKE een 
succes. De luistercijfers liegen er niet om!

Suzanne doet er vanuit Willem ll Betrokken alles aan 
om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor de 
blindentribune. Dat gebeurt via de social media-kanalen maar 
ook bijvoorbeeld via de oogvereniging die regionaal weer het 
Oogcafé organiseert. Toch blijft het lastig om de informatie 
van de mogelijkheden van de blindentribune bij de juiste 
mensen te krijgen. 

Suzannes wens is dan ook dat de blindentribune voor zoveel 
mogelijk slechtziende of blinde mensen toegankelijk is: “Je 
gunt mensen toch de mogelijkheid om van hun club en het 
voetbal te genieten.” Het zou fantastisch zijn als er (net als 
bij Feyenoord) tien mensen gebruik zouden maken van de 
faciliteiten van de blindentribune. Ook is het mogelijk om 
(indien je geen vaste begeleider of bekende hebt die meegaat 
naar de wedstrijd) via Willem ll Maatjes in het stadion te 
komen.”

HET COMMENTAAR
René Treur is samen met Tony van Noije, Oliver Vos en mister 
stadionspeaker Pim Smolders het geluid voor de blinden en 
slechtzienden. Vanaf de perstribune verslaan zij iedere thuis- 
en uitwedstrijd de wedstrijden zo gedetailleerd mogelijk. 

René Treur was zijn hele leven al voetbalfan, maar begon zijn 
carrière als commentator bij online gametoernooien. Nadat 
hij zelf fanatiek had gegamed wilde hij zijn teamgenoten 
blijven volgen. Maar dat bestond in Nederland anno 2009 nog 
niet en dus besloot hij samen met een vriend zelf een game-
commentaarservice op te zetten. Wat begon als hobby groeide 
al snel uit tot een succesformule en ze mochten steeds meer 
(internationale) evenementen verslaan. Maar René wilde 
meer… 

Connie van Erve  

John van Schijndel (rechts) volgt met 
begeleider de wedstrijd.  

Specialist in
Brood & Banket!
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Parelschoon
Spaubeekstraat 95-18
5035 JV Tilburg
T: 06 36014319
E: info@parelschoon.nl

www.parelschoon.nl

Gespecialiseerd in het 
reguliere schoonmaak 
van kantoren en bedrijven

Het schoonmaakbedrijf 
voor uw kantoor of bedrijf
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De Hypotheekshop Tilburg Spoorlaan
Spoorlaan 432, 5038 CX Tilburg
(013) 583 50 05 | tilburg1537@hypotheekshop.nl

Jouw eerste huis kopen, hypotheek oversluiten of ben je aan 
een andere woning toe? De ervaren financiële adviseurs van De 
Hypotheekshop Tilburg Spoorlaan hebben een antwoord op al 
jouw financiële vragen. We zijn volledig onafhankelijk en hebben 
geen voorkeur voor bepaalde geldverstrekkers. Wij verzekeren 
jou van advies dat het best bij jouw situatie past én een prettige, 
professionele ervaring. Daarbij ontzorgen we jou volledig tijdens 
het proces.

Kom gerust eens bij ons langs op de Tilburgse Spoorlaan. Dan 
weet je zeker dat je goed zit. Nu, en in de toekomst.

hypotheekshop.nl
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www.detweewieler.nl  
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BLINDENTRIBUNE

Ondertussen had hij contact met Chris Wobben 
(sportverslaggever van NOS Langs de Lijn) die destijds voor de 
blindentribune van AZ verslag deed. AZ heeft al sinds 2007 een 
blindentribune en René wilde graag een keer meedraaien. Dat 
beviel hem meer dan goed. Hij heeft vervolgens gekeken welke 
clubs in Nederland deze voorziening nog niet hadden en is in de 
pen geklommen. Zo kwam hij eind 2019 in contact met Willem 
II Betrokken. Daar lag al een plan om een blindentribune op te 
starten en zo kon René twee maanden later al aan de slag. 

Eind januari 2020 versloeg René samen met Tony van Noije de 
eerste wedstrijd voor de blindentribune. Tony had nog geen 
ervaring in het commentatorsvak maar is wel al zijn hele leven 
Willem II-supporter. Er ontstond direct een mooie chemie 
tussen de heren en in plaats van een droge monoloog zijn ze van 
mening dat er nu leuke gesprekken tussen de heren ontstaan, 
terwijl zij de wedstrijd verslaan. 

Het commentaar voor mensen die zelf niet kunnen zien 
wat er gebeurt, vraagt net wat anders dan een gewoon 
wedstrijdverslag. Wie speelt de bal waar naartoe? Hoe wordt 
daarop gereageerd? Welke gevolgen heeft dat voor het verloop 
van het spel? René leest zich daarom voor iedere wedstrijd 
uitgebreid in in de tegenstander, maar ook in de statistieken, 
achtergronden en laatste nieuwtjes rondom Willem II. Hij 
krijgt graag feedback van de luisteraars die hij verzamelt via 
social media of als hij mensen spreekt. Zo kwam naar voren 
dat die het fijn vonden als de focus bij het verslag op het eigen 
team lag. Dat gaf ruimte om bijvoorbeeld ook grapjes te kunnen 
maken over de tegenstander of leuke anekdotes aan bod te laten 
komen. Dat maakt het commentaar uniek. 

WILLEM II-RADIO
Toen Willem II in mei 2022 degradeerde naar de Keuken 
Kampioen Divisie werd het idee van een Willem II-
radiozender voor álle supporters verder uitgevoerd. 
Omdat de service, de techniek en de voorzieningen er al 
waren, was dat een kleine stap. Daarom is het commentaar 
voor de blindentribune nu ook iedere wedstrijd live te 
beluisteren op Juke via Willem II-radio. 

Omdat het initiatief daarmee groter werd, werd Willem II 
zelf ook steeds enthousiaster. Waar René de eerste twee 
jaar op vrijwillige basis de wedstrijden heeft verslaan, 
krijgt hij daar nu een fijne vergoeding voor. Hij ervaart 
de samenwerking met Willem II ook als erg plezierig – en 
dat terwijl hij eigenlijk helemaal geen Willem II-supporter 
was!
 
Toch zijn er nog altijd wensen om een wedstrijdverslag nog 
mooier te maken, aldus René: “Ik zou het mooi vinden als 
we na de wedstrijd ook spelersinterviews mogen houden 
voor Willem II-radio. Dat maakt de ervaring voor de 
luisteraars completer en voegt extra diepgang toe. Ook zou 
het mooi zijn als er meer blinden en slechtzienden plaats 
zouden nemen in het stadion. Het is soms moeilijk om hen 
te bereiken en dat is zonde. Er maken nu tussen de twee en 
acht mensen tweewekelijks gebruik van.”

Ken jij mensen in je omgeving die graag gebruik zouden 
maken van dit mooie initiatief, laat hen dan gerust contact 
opnemen met Willem II Betrokken via wiibetrokken@
willem-ii.nl of telefonisch via 013-5490590.

In februari 2020 mochten de blinde supporters voor de gelegenheid de wedstrijd tegen Heracles Almelo langs de lijn volgen in de fieldseats.  

Winkel:
Molenhoefstraat 14 Udenhout

Ma-Za 08:00-16:00
Worstenbrood automaat:

24/7

Op de markt:
Wo: Besterdplein

Do: Heyhoef & Oisterwijk
Vr: Wagnerplein & Moergestel

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood
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BONHEURHORECAGROEP.NL
@BONHEURHORECAGROEP

TIEN UNIEKE LOCATIES IN 
TILBURG EN OMSTREKEN

ONTMOETEN | VIEREN | ZAKENDOEN
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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.

www.emdejong.nl
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COLLEGA’S GEZOCHT!
M.J. van Riel, met vestigingen in Tilburg, Eindhoven, 
Oss en Moerdijk, breidt uit en is op zoek naar 
collega’s voor de volgende vacatures: 

Meer info? 
www.mjvanriel.nl/vacatures 
Interesse? 
Mail naar sollicitaties@mjvanriel.nl

Kraanmachinist (leerling) telescoopkraan/torenkraan
Riggers voor aan- en afpikken lasten 
Chauffeur exceptioneel transport
Chauffeur autolaadkraan 
SPMT-operator (leerling) Scheuerle
Medewerker vijzelploeg
Machineverhuizer/ Monteur

Bel of 

app nu!

06-53195123
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VOETBALLOOPBAAN
Max Johan Erik Svensson ziet op 19 juni 1998 
het levenslicht in het dorpje Teckomatorp. 
De laatstgenoemde plaats ligt in Skane, de 
zuidelijkste provincie van Zweden. Tijdens de 
laatste meting wat betreft het inwoneraantal, 
kwam de teller niet verder dan 1655, maar Max 
corrigeert dit getal met enige twijfel: “Het dorp 
is intussen wel een beetje gegroeid, maar echt 
groot zal het nooit worden.’’

Hij start zijn voetbalcarrière als jongetje van 
slechts vier jaar oud. Al is zijn dorp niet zo 
groot, de plaatselijke voetbalclub ontbreekt 
niet. “De hele familie hield van voetbal, mijn 
oudere zus voetbalde, mijn vriendjes speelden 
eveneens, dus het was niet meer dan logisch 
dat ik ook bij Teckomatorps SK zou starten. 
Vier jaar is erg jong om te beginnen met 
voetbal, vooral als je kijkt naar de andere 
kinderen in mijn toenmalige team. Zij waren 

Eén dag voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo - en 
één dag voor het losbreken van het Carnaval - schuift Max 
Svensson aan voor het interview dat plaatsvindt op de tweede 
verdieping van het Koning Willem II stadion. De zon doet haar 
uiterste best om het stadion nog mooier te maken dan het al 
is. Alsof ze even wil benadrukken dat de negen punten die er 
recentelijk in drie thuiswedstrijden behaald zijn, wellicht een 
zonnigere periode aankondigen. Zou het dan toch nog….?

Tekst: Amy Hartevelt, Foto’s: Toin Damen

“WAT IK ZOU 
DOEN ALS IK GEEN 
VOETBALLER WAS 
GEWORDEN?”

begin van het seizoen 2021/2022. Terugkijkend 
op het afgelopen jaar heeft hij een dubbel gevoel 
overgehouden aan zijn eerste buitenlandse 
avontuur. “Aan de ene kant heeft het team alles 
gegeven aan het einde van de competitie, aan 
de andere kant zijn er halverwege te veel punten 
verspeeld. Degraderen en dan drie keer in zo’n 
korte tijd is verschrikkelijk, je zult daar nooit 
aan wennen. Vooruitkijken is essentieel net als 
afleiding zoeken, anders blijf je bezig met het 
negatieve gevoel.”

AFLEIDING
Als Max niet met voetbal bezig is, is hij veel te 
vinden op de golfbaan. Daarnaast wandelt hij 
graag met de hond, genaamd Rio. De vraag of 
Rio is vernoemd naar de Zweedse doelman (Rio) 
Kalle Svensson die vrijwel zijn hele leven voor 
Helsingborgs IF speelde, beantwoordt Max 
ontkennend: “Mijn zwager heeft de naam voor de 
hond uitgekozen, het is dus puur toeval.” 

DEGRADATIE MET EEN HOOFDLETTER D
Svensson heeft meer ervaring met degraderen 
dan hem lief is. “In 2016 speelde ik het tweede 
half jaar mee met het eerste team en aan het 
einde van het seizoen degradeerden we. In 2017 
waren we de favoriet om te promoveren, maar we 
eindigden op een teleurstellende zevende plaats. 
Vervolgens speelden we de sterren van de hemel 
in 2018. Bijna elke wedstrijd eindigde in een zege, 
dus promotie volgde. Helaas was 2019 nogal 
dubbel. Ik speelde eigenlijk beter dan ooit en aan 
het einde van de rit volgde wederom degradatie.” 

Op de vraag wat voor impact deze degradaties 
op hem hadden, zei hij het volgende: “Het voelde 
alsof ik in een keer vijf jaar ouder was geworden. 
Ik heb toen overlegd met diverse mensen en een 
nieuwe omgeving zou waarschijnlijk goed zijn 
voor mij. Daarna heb ik bij Willem II getekend.” 
Max wist uiteraard niet dat hij opnieuw zou 
degraderen, niets wees daar ook op aan het 

twee, drie jaar ouder dan ik.” Als Max negen 
jaar oud is, verruilt hij Teckomatorps voor 
een team uit Haljarps SK, dat op een hoger 
niveau speelt. Hij speelt hier ongeveer drie 
jaar. Een van de tegenstanders is een team 
uit Helsingborg. “Er waren coaches en 
scouts aanwezig die op zoek waren naar 
talent en zij vroegen of ik interesse had om 
bij Helsingborgs IF te komen spelen.” Het 
knalrood en helderblauw van de Zweedse club 
blijven voor tien jaar zijn kleuren. Achterop z’n 
shirt prijkt nummer 15. Hetzelfde nummer dat 
hij na het tekenen van zijn driejarig contract 
bij Willem II krijgt! Aan de start van dit seizoen 
speelt Max opeens met nummer 11. “Voordat ik 
profvoetballer werd, speelde ik al met nummer 
11 en het laatste halfjaar bij Helsingborgs IF 
ook. Ik heb een voorkeur voor dit nummer, 
maar toen ik had getekend in Tilburg was dit 
nummer niet meer beschikbaar, vandaar de 
verandering ten opzichte van vorig seizoen.”
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INTERVIEW MAX SVENSSON  



sneeuw valt, is alles ontregeld en sta je minimaal twee uur 
vast met de auto!”

(INTERNATIONAAL) VOETBAL
Tot ruim een jaar geleden was Max een fanatieke Chelsea-
supporter, want de Zweedse league vond hij ongelooflijk saai 
toen hij er zelf speelde. Nu hij niet meer in zijn geboorteland 
woont, is het tegenovergestelde het geval. “Ik kijk nog wel 
naar de grote wedstrijden. Arsenal – Manchester City 
bijvoorbeeld was recent geweldig, maar ik moet eerlijk 
bekennen dat ik nu met veel meer plezier naar de Zweedse 
competitie kijk. Het voetbal is niet indrukwekkend, maar de 
supporterscultuur is fantastisch. Net als hier in het stadion. 
Zo veel passie en emotie. Dat zie je niet bij de grote clubs.”

NEDERLANDERS
Max woont nu anderhalf jaar in Nederland. Wat is volgens 
hem het meest opvallende verschil tussen Zweden en 
Nederlanders? “Qua cultuur is er weinig verschil, wat dat 
betreft ging het wennen snel, maar iets anders valt wel heel 
erg op. Zweden zeggen wat nodig is, niets meer en niets 
minder. Nederlanders praten soms, voordat zij nadenken. 
Ze zijn erg direct.” Hiermee bedoelt hij overigens niet dat 
dat altijd negatief is. “Het is eigenlijk veel gemakkelijker om 
direct nee te zeggen, als je iets niet wilt. Wij draaien er veel 
langer om heen en de uitkomst is precies hetzelfde.” 

Er is eigenlijk maar één ding dat Max mist (behalve de 
familie uiteraard) in Brabant en dat is het strand. Het 
vorige huis was in de nabijheid van de zee. Iets eten aan de 
boulevard of met de hond wandelen in de branding is er hier 
niet bij. Zijn vriendin miste haar vrienden en familie enorm, 
maar na bijna een jaar heeft ook zij haar draai gevonden. 
“Ze is een studie gestart en met een hond in huis ben je nooit 
alleen. Daarnaast hebben we al verschillende steden in 
Nederland en België bezocht die allemaal zeer de moeite 
waard waren. Ook komt er regelmatig familie over. Dit 
weekend arriveert mijn schoonzus. Ze blijft voor een week. 
Uiteraard nemen we haar mee naar het Carnaval, maar hoe 
we verkleed gaan, daar zijn we nog niet over uit.”

CARRIÈRESWITCH? 
De kans op een carrière als profvoetballer verschilt per 
land. In IJsland bijvoorbeeld is dat 1 op 82, terwijl het in 
Nederland 1 op 2.260 is. Wat zou je zijn geworden als succes 
als voetballer was uitgebleven? Max is zichtbaar verrast 
door deze vraag en denkt even diep na. “Waarschijnlijk zou 
ik me met iets economisch bezighouden. De laatste jaren op 
school was ik vooral daarin geïnteresseerd en zowel mijn 
moeder als mijn zus werken bij een bank. Niet dat ik per se 
hetzelfde werk wil doen, maar meer iets met economie in het 
algemeen. Ik denk erover om misschien een cursus op dat 
gebied online te gaan doen. Er zijn wat dat betreft genoeg 
mogelijkheden.” 

Een ander soort afleiding wordt verzorgd door zijn personal 
trainer die hij al bijna zes jaar heeft. In de zomerstop voetbalt 
Svensson niet, maar traint hij op een andere manier. “De 
focus ligt dan op krachttraining en op het voorkomen van 
blessures.” In zijn gehele professionele voetbalcarrière heeft 
hij maar één wedstrijd gemist en dat was omdat hij niet was 
geselecteerd. Tijdens alle andere wedstrijden stond hij op 
de mat. “Ik ben nog nooit geblesseerd geweest en dat wil 
ik graag zo houden”. Hij ondersteunt zijn uitspraak door 
vliegensvlug af te kloppen op de houten tafel.

HET POPPETJE OP DE JUISTE PLAATS?
Max heeft tijdens zijn loopbaan als prof op diverse posities 
in het veld gestaan. Dit varieert van middenvelder tot spits, 
maar hij kan het beste als vleugelspeler uit de voeten en 
dan het liefst aan de linkerkant. “In het systeem dat we eerst 
speelden, 4-3-3, snijdt de vleugelspeler naar binnen en in 
het systeem dat we nu meestal spelen, 5-3-2, ben ik meer een 
nummer tien en kan ik min of meer hetzelfde doen. Voor mij 
is er uiteindelijk niet heel veel veranderd qua ruimte, maar 
als ik mocht kiezen, dan speel ik het liefst op links.” 

Svenssons teller staat intussen (red. begin maart 2023) 
op zeven goals. Het merendeel van de doelpunten werd 
gescoord, nadat hij was ingevallen. De verklaring luidt als 
volgt: “In principe spelen wij op een andere manier dan de 
rest van de teams in de KKD. Het is namelijk gemakkelijker 
om te verdedigen dan om aan te vallen en te scoren. Dat 
laatste doen wij het liefste. Als je invalt in bijvoorbeeld de 
75e minuut, reageren verdedigers daarop, waardoor het 
spel openbreekt of ze reageren juist niet, doordat zij moe zijn 
en inschattingsfouten maken. In beide gevallen levert het 
kansen op en in dit geval ook een aantal goals.”

SNEEUW IN ZWEDEN VERSUS SNEEUW IN NEDERLAND
Op de vraag welke sport in Zweden het populairst is, 
hoeft Max niet lang na te denken. “Voetbal is veruit het 
belangrijkst, maar typische wintersporten zoals schaatsen 
en skiën zijn eveneens in trek bij de bewoners.” Jämtland 
is te vinden in centraal Zweden en biedt vaak meer 
sneeuwgarantie dan de Alpen, vooral aan het begin en het 
einde van het skiseizoen. Veel sneeuw, dus veel afgelastingen 
gedurende de competitie? “Juist niet, het seizoen loopt 
van april tot half november; op deze manier is de kans dat 
er in de sneeuw gevoetbald wordt, veel kleiner. Alleen de 
teams die in het noorden spelen kunnen hiermee te maken 
krijgen. In dat geval wordt alles sneeuwvrij gemaakt, 
worden de lijnen duidelijk aangegeven en komt de gekleurde 
bal tevoorschijn. Dit gebeurt overigens regelmatig in het 
voorseizoen als er dus nog geen wedstrijden zijn, maar veel 
minder wanneer het voetbalseizoen weer begint.” Jaren 
geleden gebeurde hetzelfde in Nederland. Wie herinnert 
zich niet de witte velden met groene lijnen en oranje ballen? 
Max kijkt enigszins verwonderd. “Echt? Als hier een beetje 
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Dumont is zo’n 20 jaar geleden terechtgekomen bij Willem 
II. Hij is een keer met vrienden mee naar een thuiswedstrijd 
gegaan en dat beviel zo goed dat een seizoenkaart al snel 
een feit was. Na jaren in vak N, met tussendoor nog de 
sponsortribune, zit hij nu alweer zo’n drie jaar in vak H met 
een vast clubje van zo’n elf vrienden.

Dumont is fietsenmaker van beroep. Voor velen staat hij 
dan ook bekend als Dumonneke de Fietsenmaker. Dumont 
is eigenaar van fietsenzaak Guill v.d. Ven in Tilburg.  De 
liefde voor het vak is Dumont met de paplepel ingegoten. Zijn 
vader Guill van de Ven had jaren een fietsenwinkel aan de 
Korvelseweg. Op zijn 13e stond Dumont al mee te sleutelen 
naast zijn vader in de fietsenwinkel.

We spreken Dumont in zijn fietsenwinkel aan de 
Nieuwlandstraat. Samen met zijn partner Linda en 
personeel is hij elke dag in het centrum van Tilburg 
keihard aan het werk om fietsend Tilburg onderweg te 
houden. Dat doet hij met passie voor het vak, interesse in 
de mensen en vooral met een gulle lach. Het lijkt wel een 
zoete inval en continue komen er mensen fietsen ophalen 
die gerepareerd zijn of fietsen brengen die gerepareerd 
moeten worden. Ook fietssloten, fietsverlichting en zadels 
gaan als zoete broodjes over de toonbank. Zijn klanten 

Dit keer zetten we Dumont van de Ven in de spotlights. Dumont is 56 jaar jong 
en woonachtig in Tilburg. Dumont is een Willem II-supporter in hart en nieren. 
Hij is ook al jarenlang een trouw lid van de Supportersclub Willem II.

Tekst: Fons de Kok, Foto: Toin Damen

DE SUPPORTER
weten ook dat Willem II een belangrijke rol in het leven 
van Dumont speelt. Dat blijkt wel uit de opmerkingen die 
hij krijgt rondom wedstrijden van zijn club. “Als Willem 
II gewonnen heeft, dan worden daar leuke opmerkingen 
over gemaakt maar als ze verliezen, dan krijg ik ook 
vaak opmerkingen, maar na vijf klanten met een 
negatieve opmerking over Willem II is het voor mij dan 
wel genoeg en verlang ik weer naar een overwinning van 
Willem II”.

Terwijl we aan de koffie zitten, laat Dumont een foto van 
een tas zien. Het is een retrotas met opdruk “Willem II 
Penalty Bokaal”. Dumont vertelt dat klanten weten dat 
hij Willem II-fan is en ze komen dan ook speciaal in de 
winkel langs om hem bijzondere items te laten zien, zoals 
deze tas, of om hun verhalen en eigen ervaringen over 
Willem II met hem te delen. Geweldig vindt Dumont dat, 
“mooi, om te horen en dingen over de geschiedenis van 
Willem II op te rakelen”. Voor hem zelf was toch wel één 
van de hoogtepunten dat hij samen met 18 vrienden op 
5 mei 2019 naar de bekerfinale tegen Ajax in de Kuip is 
geweest.

Dumont is een trouwe partner van de Supportersclub 
Willem II en we mogen altijd op zijn hulp rekenen. 
Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van prijzen voor 
onze bingo of het sponsoren van een feestavond. Maar ook 
bezoekt hij trouw veel van onze activiteiten.

Onze bingo is al vele jaren een begrip in Tilburg en dat 
komt mede door de sponsoring van bedrijven uit de regio. 
Eén van die bedrijven is Guill v.d. Ven Fietsspecialist. Op 
de afgelopen editie heeft Dumont een wel hele speciale 
prijs beschikbaar gesteld. Namelijk een heuse Willem 
II-fiets. Dumont zijn liefde voor Willem II zit zo diep dat 
hij speciale Willem II-fietsen heeft laten maken. Deze 
rood-wit-blauwe Azor-fietsen zijn voorzien van Willem II-
bestickering en zijn uniek, want er zijn er slechts een paar 
van in omloop. De fietsen zijn in diverse uitvoeringen te 
verkrijgen.
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