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WE SNAKKEN ALLEMAAL NAAR DE COMPETITIESTART!
Het spannende competitieslot waar ik in de Willem II’er van april jl. nog stiekem op hoopte is er
helaas dus niet gekomen. Al vrij vroeg in de coronacrisis besliste het kabinet namelijk dat er in
Nederland tot 1 september niet meer gevoetbald zou worden. Voor de KNVB restte er toen niks
anders meer dan de competitie stil te leggen en als gespeeld te verklaren.
Dat we met de kennis van nu de competitie misschien
nog wel af hadden kunnen maken, is niet meer dan
gepraat achteraf. Ik snap dat veel supporters denken
dat het wel gekund had, als je ziet dat ze nu in de
grootste voetballanden (Spanje, Italië, Engeland en
Duitsland) de competities braaf uitspelen, terwijl
Frankrijk, België en Nederland de jaargang 2019/2020
al voortijdig afgesloten hebben. Maar nogmaals, dat
is een koe in de kont kijken want als de regering zegt
dat er tot 1 september niet gevoetbald mag worden,
dan houdt het gewoon op.
WE GAAN EUROPA IN!
Een erg leuke bijkomstigheid, wat zeg ik, een
aangename verrassing, was het dat de KNVB met het
uitgespeeld verklaren van de voetbalcompetitie ook
de Europese tickets verdeelde en dat Willem II op
basis van de vijfde plaats in de ‘eindstand’ een ticket
voor de tweede voorronde van de Europa League
ten deel viel. Dit tot grote irritatie van bekerfinalist
FC Utrecht, de nummer zes met drie punten minder
en een wedstrijd minder gespeeld. FC Utrecht was
furieus en probeerde op allerlei manieren zijn gelijk te
halen maar tevergeefs: men vond zowel bij de KNVB
als bij de UEFA geen gehoor. Feest in Tilburg en
droefenis in Utrecht dus!
Voor de Tricolores is het Europees ticket niet meer en
ook niet minder dan een prachtige beloning voor een
fantastisch seizoen waarin bijvoorbeeld Ajax en AZ
uit werden afgetroefd en PSV thuis werd verslagen.
Als je dan dat Europees ticket nog niet verdiend kunt
noemen, dan weet ik het ook niet meer. Bovendien,
en daarin ben ik het helemaal met Martin van Geel
eens, had er wellicht nog wel meer voor onze club
ingezeten dan die vijfde plek, als we de competitie wél
hadden kunnen afmaken. We zaten immers in een
geweldige flow, de laatste wedstrijd tegen Feyenoord
even buiten beschouwing gelaten, en hadden op
papier een niet al te zwaar programma meer voor
de boeg met onder meer, en met alle respect,
tegenstanders als RKC, ADO Den Haag, Sparta, VVV
en FC Twente voor de boeg.
TOETERAVOND EN BIJ SPELERS OP BEZOEK
Maar goed, hoe het zou zijn afgelopen, zullen we
nooit meer weten: de vijfde plaats in de stilgelegde
competitie ‘19/’20 was sowieso genoeg voor een
voortzetting van onze Europese avonturen na
Manchester (1963), Tiblisi en Sevilla (1998), Moskou,

Bordeaux en Praag (1999) en Monaco (2005). De
supporters waren er enorm blij mee, al voelde het
natuurlijk niet zo tof en was er niet zo’n apotheose
dan wanneer de buit tijdens een normale wedstrijd
was binnengehaald, inclusief een pitchinvasion en
dergelijke. Echter, de fanatieke Willem II-supporters
organiseerden op de 24e april een geweldige
toetertocht door de binnenstad over de cityring die
uiteindelijk op het voorplein van het stadion eindigde.
Zo werd de vreugde die er natuurlijk wel degelijk was
toch vol passie geuit en ook werd de dankbaarheid
aan de spelers getoond. Enkele weken later, op 9
mei, trok een indrukwekkende file aan Willem IIsupporters door Brabant die onze aanvoerder en
boegbeeld Jordens Peters opzochten in z’n eigen
Maaskantje om in zijn persoon de gehele selectie
te bedanken voor het geweldige seizoen dat ze ons
hadden voorgeschoteld. Op de terugweg werd in
Tilburg nog een bezoek gebracht aan Poll Llonch en
Paul Gladon. De laatste was natuurlijk onverwacht
dé grote held geworden met zijn gelijkmakend
doelpuntje tegen Utrecht in wat ik veelzeggend maar
‘de 784e minuut’ noem, want het was diep, diep,
diep in blessuretijd. Maar achteraf was het dus wel
hét doelpunt dat de doorslag gaf, anders hadden we
gelijk gestaan met Utrecht en een slechter doelsaldo
gehad. Zo werd Paul Gladon, eigenlijk nog geheel
onverwacht en ook tot zijn eigen verbazing, de grote
verlosser en zonder het destijds zelf te weten, maakte
hij dus het allesbeslissende doelpunt.
NU WACHTEN OP MOOIE TIJDEN
En nu? Nu is het nog even gretig wachten. Wachten
op het competitieprogramma, op de EL-loting op 31
augustus, de competitiestart rond 12 september en
de eerste EL-wedstrijd op 17 september. We snakken
ernaar: we willen schreeuwen, roepen, schelden,
juichen, drinken, lachen en vooral weer met z’n allen
INHAKEN! Maar of dat ook allemaal al zal kunnen,
dat moeten we afwachten!
Een fijne zomer gewenst
en blijf vooral gezond.
Tot gauw in een kolkend
Koning Willem II stadion!
Jan van den Dries,
voorzitter Supportersclub
Willem II
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MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN
NIEUW LOGO
De Supportersclub Willem II heeft een
nieuw logo. In dit clubblad kun je dit al
terugvinden en natuurlijk ook op onze
website en social media-kanalen.

NIEUWE WEBSITE EN
E-MAILADRESSEN
De Supportersclub heeft met ingang van dit seizoen een nieuwe website:
www.scwillemii.nl
Ook onze e-mailadressen zijn veranderd.
De nieuwe e-mailadressen zijn:
Algemeen: info@scwillemii.nl
Financieel: penningmeester@scwillemii.nl
Busreizen: busreizen@scwillemii.nl
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Specialist in Brood & Banket!

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

Overheerlijke
appelﬂappen
voor een
leuke prijs!

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

(ADRES) WIJZIGING?
GEEF HET DOOR

Op maandag 14 september a.s. houden wij onze jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Deze ALV zal plaatsvinden op
de eerste etage van het Koning Willem II stadion.
Als gevolg van alle maatregelen rondom het coronavirus
moet u zich dit maal per e-mail aanmelden voor deze
vergadering. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen
naar: info@scwillemii.nl.

Als u gaat verhuizen, een nieuw e-mailadres krijgt of een
nieuw telefoonnummer heeft, geef dan s.v.p. altijd die
wijziging meteen aan ons door op info@scwillemii.nl. Dan
voorkomen we samen dat u bepaalde informatie mist!

Vermeld in deze mail duidelijk uw naam en lidnummer.
U kunt meerdere mensen aanmelden door ook van deze
mensen duidelijk hun naam en lidnummer in de mail te
zetten. Zonder aanmelding vooraf heeft u helaas geen
toegang tot de vergadering.
Tijdens de algemene ledenvergadering is onze
penningmeester, Erwin van Broekhoven, reglementair
aftredend en herkiesbaar. Leden die zich ook kandidaat
willen stellen voor deze bestuursfunctie kunnen dat doen
door zich uiterlijk 14 augustus aan te melden bij het
secretariaat met een kandidaatstelling die is ondersteund
door vijf handtekeningen van leden van de Supportersclub
Willem II.
De agenda voor de ALV treft u aan op pagina 26 van dit blad.

LEDENGESCHENK
Leden van de Supportersclub Willem II kunnen normaliter
hun ledengeschenk ophalen tijdens de Koningsdag of bij
aanvang van het seizoen rondom thuiswedstrijden bij het
kantoor van de Supportersclub. Door de corona-uitbraak
is het momenteel onduidelijk wanneer leden het geschenk
voor het seizoen 2020/2021 op kunnen halen, omdat
immers ook nog niet duidelijk is of er wel een Koningsdag
gehouden wordt. Houd onze website en social mediakanalen in de gaten voor meer informatie.
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INTERVIEW SEBASTIAN HOLMÉN

SEBASTIAN HOLMÉN:

TILBURG VOELT
ALS THUISKOMEN
6

77
Hij verkaste een jaar geleden van Moskou naar Tilburg en speelde zich direct
in de basis van de Tricolores. Zijn inzet en talent bleven niet onopgemerkt,
want hij werd door supporters verkozen tot ‘Speler van het jaar’.
Tijd voor een interview met Sebastian Holmén.
Tekst: Sanne van Herp, Foto’s: Geert van Erven

Het is medio juni, vlak voordat de
selectie van Willem II vakantie krijgt, als
ik Sebastian bel. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om face
to face te praten. Het zijn bizarre tijden;
een seizoen dat abrupt tot een einde is
gekomen, terwijl Willem II meedeed in
de hoogste regionen van de competitie.
Maar voetbal is ineens minder belangrijk
geworden als de wereld op zijn kop wordt
gezet door corona. Sebastian vertelt:
“Toen bekend werd dat de competitie stil
kwam te liggen, ben ik naar mijn familie in
Zweden gegaan. Omdat er in Zweden geen
sprake is van een lockdown konden we nog
veel leuke dingen doen met elkaar, zoals
familie bezoeken, golf spelen en naar het bos
gaan. Helaas werd mijn vader getroffen door
het virus en werd hij heel erg ziek. Inmiddels
is hij gelukkig weer opgeknapt, maar we
zijn ontzettend geschrokken. Mijn familie is
ontzettend belangrijk voor mij en ik heb extra
genoten van de tijd die we nu samen hadden.
Dat ik nu weer in Nederland ben en zij daar,
geeft me soms wel extra zorgen. Maar nu

is iedereen gezond en we moeten ervoor
zorgen dat dat zo blijft. Ik weet ook niet
welke aanpak beter is: een lockdown zoals in
Nederland, of alles gewoon open laten zoals
in Zweden. Het zijn heel gekke tijden, maar
ik blijf wel nuchter. We kunnen er niets aan
veranderen. We kunnen er alleen voor zorgen
dat we goed voor onszelf en elkaar zorgen.
Als voetballer heb ik best veel vrije tijd en op
dit moment des te meer. In Nederland breng
ik die nu vooral door met mijn gezin. Mijn
dochter is nu twee jaar en dat is een heerlijke
leeftijd. Ze kletst de oren van je hoofd en is
heel nieuwsgierig. Ik geniet er echt van en ik
ben dankbaar dat ik nu alle tijd voor haar heb
en mooie herinneringen kan maken.
Dat de competitie stil kwam te liggen was
voor mij geen enorme schok. Gezondheid gaat
boven alles. En natuurlijk speelden we een
topseizoen dat we graag hadden afgemaakt
maar persoonlijk vond ik de beslissing om te
stoppen een heel goede. Ik wilde ook liever
niet zonder supporters spelen. Natuurlijk wil

ik het liefst zo veel mogelijk voetballen maar
het voetbal is voor de supporters, dus spelen
zonder hen was voor mij ondenkbaar.
We hebben als spelersgroep een groepsapp
waarin we nu extra goed op elkaar letten: is
iedereen nog gezond? Gaat het goed? Zorgen
we goed voor onszelf ? Ook motiveren we
elkaar via die app om fit te blijven. Omdat
we niet samen mochten trainen, kwam het
op eigen motivatie en inspanning aan en dat
kan soms weleens moeilijk zijn, maar dankzij
het teamgevoel en de sociale controle lukt het
toch om aan de slag te blijven. Toch was het
heel fijn om weer gewoon op het trainingsveld
te mogen staan, elkaar weer te zien en samen
te kunnen trainen. De app helpt ook om
sociale contacten te blijven onderhouden.
Toen ik (medio april) in Zweden zat en de
andere spelers ook uitvlogen over Europa,
vond ik het belangrijk om te weten hoe het
met iedereen ging. En nu we weer allemaal
in Nederland zijn, zonder je familie dichtbij,
kan het fijn zijn om met anderen te praten.
Niemand hoeft zich alleen te voelen.”

INTERVIEW SEBASTIAN HOLMÉN

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

Wij wensen
Willem II heel
veel succes!

Wij werken voor particulieren en bedrijven in een straal
van 125 km rondom Tilburg, op verzoek ook verder weg.
Denk vooral aan Tilburg, Breda, Den Bosch, Eindhoven
en omgeving.
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√ Verbouwingen √ Nieuwbouw
√ Onderhoudswerk √ Mach. Timmerwerk
Smalbroekstraat 1 | 5035 HC Tilburg |

 06-45439905

| vanderpolbouw@gmail.com | WWW.VANDERPOLBOUW.NL
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Knuffels gevuld met lijnzaad of kersenpitten
Boekweitdoppen - Boekweitkussens
Kersenpitten - Kersenpitkussens
Milletdoppen - Milletkussens
Geur-/ bloemenkaarsen
Speltkaf - Speltkussens
Hand
Handzepen
Wij verh
uize
1 august n per
us
Groenstra naar:
at 146
5021 LM
Tilburg

Lagripro B.V. -

Ledeboerstraat 26 - 5048 AD Tilburg (NL)
Telefoon: +31 (0) 13- 4636486
Website: www.lagripro.com - Email: info@lagripro.nl

Sebastian blikt terug op een succesvol
seizoen, met als hoofdprijs een ticket voor
de voorronde van de Europa League.
“In de Zweedse media had ik gehoord over
het succes van Willem II. Alexander Isak
deed het erg goed bij Willem II en de media
schreven veel over hem. Daarom wist ik ook
dat Willem II een goed seizoen had gedraaid
en op het randje van play-offs om Europees
voetbal stond. Dat we dat dit seizoen
daadwerkelijk Europees voetbal haalden is
fantastisch. En gezien het zich opbouwende
succes is het zeker ook verdiend. Het is fijn
om daar een rol in te kunnen spelen en we
gaan er vol voor.
Wat er verder nog komt, dat zien we wel.
Voor het volgende seizoen is het doel om niet
lager te eindigen dan dit seizoen en om de
groepsfase van de Europa League te bereiken.
Ik geloof dat Willem II dat zeker in zich heeft,
maar de focus ligt in het hier en nu.
Als ik moet kiezen welke wedstrijd ik dé
wedstrijd van het afgelopen seizoen vond,
dan moet ik wel Ajax-uit zeggen. Niemand

geloofde in ons, maar wij geloofden in onszelf
en dat is het beste gevoel ooit!
De supporters bleven in Tilburg, maar de
feestvreugde vanuit Tilburg was immens.
Winnen van Ajax is een grote prestatie,
dat wist ik maar al te goed en het onthaal
van de supporters bevestigde dat nog extra.
We hebben voor en tijdens de wedstrijd
geen minuut aan onszelf getwijfeld en zijn
erin blijven geloven. Daar hadden we heel
Nederland even mooi beet.
Dat geloof in onszelf is het hele seizoen een
belangrijke factor geweest. Of we nou tegen
de nummer 1 of nummer 18 moesten spelen,
wij vertrouwden op ons team. En dat heeft
ons een Europees ticket opgeleverd.
Als het gaat om de beste atmosfeer, dan
springt RKC thuis er voor mij uit. Natuurlijk
is het iedere wedstrijd fantastisch, maar die
wedstrijd leek het nog een graadje meer:
harder, fanatieker, intenser. Ik had wel
gehoord over NAC als rivaal, maar dat RKC

als derby zo intens zou zijn, dat had ik niet
verwacht. Het is echt heel jammer dat we
RKC-uit dit seizoen niet hebben kunnen spelen.
Ik had graag gezien hoe dat zou zijn. Volgend
seizoen dan maar.”
Dat Sebastian een nuchtere, bescheiden
man is, blijkt als ik hem confronteer met
het feit dat hij direct vanaf zijn aankomst in
Tilburg een plek in de basis opeiste. Hij leek
totaal geen tijd nodig te hebben om zich aan
te passen.
“Tilburg voelde als thuiskomen. De stad lijkt
als twee druppels water op mijn geboortestad
Borås: de grootte, de voorzieningen, de
mensen, de cultuur. Daarom hoefde ik mij
nauwelijks aan te passen. Ik voel me hier
thuis. Ook Willem II lijkt als club erg veel op
de club waar ik mijn jeugd doorbracht, IF
Elfsborg. De manier van spelen is hetzelfde,
met aanvallend voetbal. Dat past goed bij mij.
Ik heb natuurlijk een aantal jaren bij Dinamo
Moskou gezeten, waar heel ander voetbal
wordt gespeeld maar met negen jaar Elfsborg
in de benen ben je dat niet zomaar verleerd.

INTERVIEW SEBASTIAN HOLMÉN

Bij Willem II voelt iedereen zich welkom en
zijn we allemaal vrienden. Ik ga persoonlijk
het meeste om met Jordens Peters, Freek
Heerkens en Pol Llonch, omdat zij ook al
wat ouder zijn. Dat neemt niet weg dat we
met zijn allen echt een heel hecht team
zijn. We hebben ook in onze vrije tijd veel
contact met elkaar en doen veel samen. Dat
is een heel groot verschil met Rusland, waar
iedereen veel meer op zichzelf is. De cultuur
is er ook heel anders. Bij Dinamo Moskou
strijdt iedereen voor zichzelf in plaats van met
elkaar, zoals bij Willem II. Toch heb ik daar
ook veel geleerd wat ik mee kon nemen naar
Willem II. Daar ben ik dankbaar voor.

Onze specialismen omvatten:
• Schadeherstel aan
- Aluminium en stalen gevelpanelen
- Aluminium en kunststof kozijnen
- Deuren (overhead, rol en kantel)
- Koelwandsystemen
• Onderhoud van gevelpanelen
• Reparatie en onderhoud van aluminium en kunststof kozijnen
• Restylen van bestaande gebouwen

 06 4619 1749 |  INFO@GEKOFIX.NL |  WWW.GEKOFIX.NL
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Ouders en
begeleiders
gratis

Kom
Kom jij
jij
ook spelen?

Gordijnen | Inkorten | Stomerij | Vermaken | Reparaties

Te
Te gek
gek zo’n
zo’n speelspeel- en
en knutselplek!
knutselplek!
Speelboerderij De Vossenberg is een knus en veilig speelparadijs
voor kinderen t/m 12 jaar. Kinderen beleven hier de leukste
binnen- en buitenspeelavonturen en bouwen, knutselen én
timmeren de mooiste creaties! Graag tot ziens!

Binnen- en buitenpret

Tilburgsebaan 42, 5126 PH Gilze, t 0161 45 66 86, www.devossenberg.net

Op beide vestigingen staan wij klaar om te voldoen aan al u wensen.
Tilburg
De Vakmanschaar
Reparaties, Gordijnen & Stomerij

Goirle
Kleding Reparatie Özer
Reparaties, Gordijnen & Stomerij

Openingstijden
Ma t/m Vr: 09.00 – 18.00 / Za: 09.00 – 17.00
Besterdring 101, 5014 HJ Tilburg
013 543 5351
himmet.ayhan@outlook.com

Openingstijden
Ma t/m Za: 09.00 – 17.00
Tilburgseweg 7, 5051 AA Goirle
013 468 6727
himmet.ayhan@outlook.com

Waar dit alles me gaat brengen weet ik niet.
Ik leef in het hier en nu. Ik kom uit een echte
voetbalfamilie en als kind droomde ik ervan
om bij Manchester United te spelen. Die
spelen mooi voetbal, veel aantrekkelijker
dan bijvoorbeeld Barcelona. Al zal lang niet
iedereen dat met mij eens zijn, haha. Maar
ik ben realistisch, ik ben ook al 28 en op dit
moment zit ik hartstikke goed bij Willem II.
Als het zover is, wil ik mijn loopbaan wel
eindigen bij IF Elfsborg, waar mijn broer nu
speelt. Mijn focus ligt op nu: Europa in met
Willem II!

Persoonlijk wil ik ook een vaste waarde
worden voor het Zweeds nationaal elftal. De
bondscoach van Zweden heeft laten weten
dat hij naar mij kijkt. Hij heeft telefonisch
contact gehad voor de competitie stil kwam te
liggen. Helaas krijgt dat nu door corona nog
even geen vervolg maar dat geldt natuurlijk
voor alle voetballers. Ik kan me daar goed bij
neerleggen en maak me geen zorgen om het
vervolg. Ik heb me nu in de kijker gespeeld en
in Zweden weten ze mij te vinden. Daar gaat
het om.”
De supporters van Willem II kozen
Sebastian al na één seizoen in het roodwit-blauw als ‘Speler van het jaar’. Dat is
toch iets om heel trots op te zijn? Maar
Sebastian slaat een beetje dicht. Hij wijt die
mooie titel aan alles behalve zichzelf: aan
de supporters, het team, de club en zelfs
aan de stad.
“Ik ben er heel dankbaar voor dat de
supporters mij uitroepen tot speler van het
jaar. Het is voor mij veel belangrijker dat de
supporters dat vinden dan wanneer kranten
of andere media dat schrijven. De supporters
zijn de club en zij staan iedere week in het
stadion om ons te zien spelen. Ik ben heel
trots op hen. Tilburg voelt als thuis, het lijkt

in alles op mijn geboorteplaats waardoor
ik me hier echt thuis voel. Het team is heel
hecht en Willem II is een mooie, warme club.
De supporters zijn geweldig.”
Ik besluit geen genoegen te nemen met dit
antwoord en prikkel hem een beetje:
“… maar jij hebt die titel zelf verdiend, door
jouw prestaties op het veld en het feit dat je
er vanaf dag 1 stond. Je vechtlust, je talent,
je oneindige drive. Dat heb je dan toch
vooral aan jezelf te danken?”
“Ja, maar de club, het team en de supporters
geven mij de kans om het beste uit mezelf te
halen.”
Toch is de titel niet voor het hele team
maar specifiek voor jou. Jij hebt hem
verdiend.
“Dank je wel. Ik heb er hard voor gewerkt
en het is fijn dat dat gezien en gewaardeerd
wordt. Ik wil de supporters graag bedanken
voor hun support. Zij zijn er niet alleen bij
thuiswedstrijden maar door het hele land.
Het maakt hun niet uit waar wij zijn, zij zijn
er altijd en geven net die extra push. Voor hen
doe ik het!”
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SUPPORTER IN CORONATIJD

SUPPORTER IN CORONATIJD:

BAS
KETELA ARS
12

Geen voetbal, geen theater, geen restaurant. Door de uitbraak van het coronavirus
werd het sociaal-maatschappelijk leven van menig supporter ineens een stuk beperkter.
Geen Willem II, geen wedstrijdspanning, geen biertje drinken met je maten na de wedstrijd.
Bas Ketelaars, ruim 20 jaar lid van de Supportersclub Willem II,
vertelt zijn verhaal in coronatijd.
Tekst: Jeroen van den Assem, Foto: Geert van Erven

ONDER DE KLOK
Het Willem II-gevoel van Bas (50 jaar)
ontstond in het seizoen 1978/1979. De
geboren Tilburger ging aan de hand van
zijn vader, eveneens een zeer fanatieke
supporter, als 9-jarige jongen mee naar
het toen nog ‘Gemeentelijk Sportpark’
waar hij onder de klok de wedstrijden
aanschouwde. Het was een seizoen waarin
Willem II al ruim 10 jaar actief was in de
Eerste divisie. In de toenmalige competitie
werd een 3e plaats als eindklassering
bereikt en via de nacompetitie, waarin
de Tricolores het opnamen tegen Telstar,
Fortuna Sittard en FC Groningen, werd
promotie naar de Eredivisie behaald.
Sinds dat seizoen zijn Willem II en Bas
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij
bezoekt alle thuiswedstrijden en gaat
met de supportersclub ook af en toe mee
naar uitwedstrijden: “Vroeger ging ik in een
bepaald seizoen naar bijna elke uitwedstrijd.
Dat was nog in de periode dat je met de auto
of trein een uitwedstrijd kon bezoeken. Op
de wedstrijddag richting het stadion rijden
en daar dan een wedstrijdkaartje kopen.
Dat is nu niet meer mogelijk en ik bezoek
nu, door middel van de busreizen van de
supportersclub, de uitwedstrijden die er mijn
inziens het meest toe doen.”

CORONA
Door de uitbraak van het coronavirus
kreeg het sociale leven van Bas ineens
een flinke klap. Samen met zijn vriendin
staat hij normaal gesproken volop in het
leven, maar sinds maart 2020 werd hij
hierin beperkt: “Wij bezoeken regelmatig
evenementen in de vorm van concerten,
theatervoorstellingen, restaurantbezoek en
natuurlijk de wedstrijden van Willem II. De
afgelopen maanden heb ik het leven als saai
ervaren. Het met vrienden samen toeleven
naar voetbalwedstrijden of concerten was er
helaas niet meer bij. Mijn sociaal netwerk
is belangrijk voor me en ik voelde toch de
behoefte om dingen met vrienden te delen,
omdat je ook niet weet wanneer je dergelijke
momenten weer samen kunt beleven.
Je probeert het contact met vrienden te
onderhouden via telefoon of social media,
maar er gaat niks boven het fysiek afspreken
met hen.
Ik ben de afgelopen maanden veel gaan
wandelen in Tilburg. Hierbij was het centrum
mijn uitgangspunt, omdat ik het gevoel
van betrokkenheid juist wilde houden met
de stad. Tijdens de wandeling heb ik veel
gefotografeerd, waarbij ik ook regelmatig naar
het Koning Willem II Stadion ben gegaan om
daar enkele kiekjes te maken.”

Ik spreek Bas in het centrum van Tilburg
op een zonnige donderdagmiddag. De
terrassen zijn weer geopend, mensen
lopen door de Heuvelstraat en er komt
steeds meer perspectief om evenementen
te organiseren. Het is een beeld waar de
50-jarige Bas naar gesnakt heeft. Ons
gesprek is pas net gestart als de lunch van
Bas wordt geserveerd: een tosti Koning
Willem II. Al gauw praten we verder over
de Tricolores, waar Bas seizoenkaarthouder
op vak B is. Ten tijde van corona zond
Willem II via YouTube-streams memorabele
wedstrijden uit de clubhistorie uit. Om de
binding met de club te blijven voelen, keek
Bas ook naar deze wedstrijden. Met een
grote glimlach op zijn gezicht vertelt hij
over de door hem bekeken thuiswedstrijden
tegen NAC Breda (play-offs promotie/
degradatie, 2016), FC Den Bosch (playoffs promotie/degradatie, 2012) en FC
Dordrecht (competitie, seizoen 2013/2014):
“Dat waren zulke bijzondere wedstrijden van
Willem II, geweldig. Die thuiswedstrijd tegen
FC Dordrecht was zo’n belangrijke wedstrijd
in de strijd om het gewonnen kampioenschap
in de Jupiler League. De sfeer tijdens die
wedstrijd kan ik me nog zo goed herinneren
en die was zo gaaf, kippenvel! Na dat seizoen
heb ik een tatoeage op mijn arm laten zetten
van het oude logo van de club.”

GRIEKSE CONNECTIES
Naast de liefde voor Willem II koesteren
Bas en zijn vriendin een liefde voor de
Griekse keuken, waarbij ze regelmatig te
vinden zijn bij restaurant Minos Pallas in
de Tilburgse binnenstad. In de loop der
jaren is hun band met de eigenaren en
personeel gegroeid en is er nu sprake van
een mooie vriendschap. Voorafgaand aan
of na afloop van de thuiswedstrijden van
Willem II is een bezoek aan het Griekse
restaurant en Café de Kok een vast ritueel
geworden voor Bas, zijn vriendin en
hun vrienden. De afgelopen jaren telt
de selectie van Willem II steeds meer
Griekse spelers en dat is iets wat steeds
meer gespreksstof opleverde tijdens hun
bezoeken: “Grieken zijn gek van voetbal.
De meeste Grieken zijn supporter van een
club in Griekenland, maar vinden het heel
mooi dat de selectie van Willem II uit steeds
meer Grieken bestaat. Kostas Tsimikas kwam
er ook vaak langs en zijn vriendin werkte er
achter de bar. Ik heb destijds ook een Willem
II-shirt van Dimitri gehad, gesigneerd door
Kostas. Het is mooi om nu te zien dat er
voorafgaand aan de thuiswedstrijden van
Willem II steeds meer supporters te vinden
zijn in de Tilburgse binnenstad.”
EUROPA
Doordat Bas al ruim 40 jaar bij de club
komt, beleefde hij er vele hoogte- en
dieptepunten. Het spelen van Europees
voetbal met Co Adriaanse beschouwt
hij als absoluut hoogtepunt. Naast de
thuiswedstrijden in de UEFA Cup en
Champions League was Bas ook aanwezig
in Praag en Sevilla: “Geweldige ervaringen!
Ik kan me nog herinneren dat we voorafgaand
aan de uitwedstrijd tegen Sparta Praag met
1.000 medesupporters stonden te feesten
op een groot plein in het centrum. In
Praag verbleven we vlakbij het hotel waar
het eerste elftal ook zat. Via een fotograaf
zijn we toen nog het spelershotel binnen
gekomen en hebben we nog met de spelers
staan dansen op de tafels. Het spelen van de
Champions League was een wereldprestatie
voor Willem II. Het horen van de Champions
League-hymne voorafgaand aan de eerste
thuiswedstrijd, Willem II – Spartak Moskou,
leverde me tranen in de ogen op. Een kleine
club die op zo’n hoog niveau actief was,
prachtig!”

Bas is duidelijk in zijn mening. Voor
hem mag het voetbalseizoen weer snel
beginnen, ondanks alle onzekerheid hoe
dit vormgegeven gaat worden in verband
met de corona-maatregelen. Mogen er
supporters aanwezig zijn? En zo ja, hoeveel
en wie mogen dan het stadion binnen? In
de afgelopen weken kijken naar de herstart
van de Duitse Bundesliga of Engelse
Premier League zonder voetbalsupporters
was aan hem niet besteed. “Voetbal is pas
voetbal als daar supporters bij aanwezig
zijn. En dan niet stil op een stoeltje zitten
en je mond houden. Voetbal is emotie en
dat moet geuit kunnen worden.” Maar
één ding is zeker: of we nu een Europese
thuis- of uitwedstrijd spelen, de Europa
League-hymne zal de Willem II aanhang te
horen krijgen!
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Kijk voor meer informatie op;
WWW.BAKKERFLOORVANLIESHOUT.NL

onbegrensde
HEDEN

MOGELIJK

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

Koninklijke Drukkerij
Em. de Jong. Eén van
de meest omvangrijke
drukwerk-specialisten
van Europa voor de
retail. Van digitaal
drukken tot vellenoffset op klein en
groot formaat, daarnaast rotatie-offset:
heatset- èn krantenrotatie.
Betrouwbaar, snel en
hoge kwaliteit tegen
de scherpst mogelijke
prijs. Een succesvolle
filosofie.
Ook online drukwerk:
www.emdejongdirect.nl
w w w. e m d e j o n g . n l
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EEN HISTORISCH SEIZOEN IN
MEERDERE OPZICHTEN
De vijfde plaats in de Eredivisie én Europees voetbal. Twee dingen die waarschijnlijk vooral
in de stoutste dromen van een Willem II’er voorkwamen. Tóch werden al die dromen
werkelijkheid, want de Tricolores eindigden daadwerkelijk op de vijfde plaats in een seizoen
dat in maart noodgedwongen werd afgebroken door het snel oprukkende coronavirus. Waar
de meeste blikken nu vooral gericht zijn op het komend seizoen, blikken wij nog één keer
terug op deze historische jaargang.
Tekst: Joris Gemen en Rianne van de Sande, Foto’s: Geert van Erven

EREDIVISIE: 2 AUGUSTUS 2019,
PEC ZWOLLE – WILLEM II 1-3
Willem II en de eerste competitiewedstrijd
bleek de afgelopen seizoenen geen
gelukkig huwelijk te zijn. Sinds het seizoen
2012/13 sloten de Tilburgers nooit meer
een eerste competitiewedstrijd winnend
af. Ditmaal was de vuurdoop uit bij PEC
Zwolle. Willem II verraste menig supporter
met fris en aanvallend voetbal. Het
kwam nog wel op achterstand door zwak
verdedigen, maar rechtte vlak vóór en ná
rust de rug. Eerst schoot Vangelis Pavlidis
in de 41e minuut de gelijkmaker binnen
en vervolgens kopte Clint Leemans (PEC
Zwolle) de 1-2 achter zijn eigen doelman.
Het Zwolse verzet was inmiddels gebroken
en via de tweede treffer van Pavlidis
liep Willem II uit naar 1-3. De Tricolores
stonden na deze overwinning voor even op
de eerste plaats.

De slimste Willem II
supporter
De
slimste vertrekt
Willem II
vanaf Brussel
supporter
vertrekt
vanaf Brussel
Brussels Airport biedt 217 bestemmingen
en is dichterbij dan je denkt.
Brussels Airport biedt 217 bestemmingen
brusselsairport.nl
en is dichterbij
dan je denkt.

PEC ZWOLLE – WILLEM II
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FORTUNA SITTARD - WILLEM II

EREDIVISIE: 10 AUGUSTUS 2019,
WILLEM II – VITESSE 0-2
In de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen
ging Willem II in het eigen Koning
Willem II Stadion met 0-2 onderuit
tegen Vitesse. Pavlidis, die in de eerste
wedstrijd met twee doelpunten een
belangrijk aandeel had in de eerste zege,
was vanwege een knieblessure afwezig.
Marios Vrousai startte in de punt van
de aanval en Damil Dankerlui fungeerde
als rechtsbuiten. Het was een wedstrijd
waarin het voetballend redelijk liep bij de
Tricolores, maar waarin er niet bepaald een
vuist gemaakt kon worden. In de tweede
helft besliste Vitesse via doelpunten van
Jay-Roy Grot en Tim Matavz de wedstrijd.
De uit eigen jeugdopleiding afkomstige
Rick Zuijderwijk mocht twintig minuten
voor tijd zijn debuut maken in het rood-witblauwe tricot.
EREDIVISIE: 18 AUGUSTUS 2019,
FORTUNA SITTARD - WILLEM II 2-3
Een wedstrijd waarbij Fernando Lewis een
bepalende rol speelde, zij het helaas met
een minder positieve afloop. Na zeventien
minuten keek Willem II al tegen een 1-0

achterstand aan. Amper vijf minuten later
liet Vrousai na een voorzet van Fernando
Lewis de gelijkmaker aantekenen, waarna
Pavlidis nog voor het rustsignaal de 1-2
uit een penalty en de 1-3 op het scorebord
zette. In de 50e minuut scoort Fortuna
Sittard nog de 2-3 maar kan verder geen
vuist meer maken. In de 89e minuut viel
Fernando Lewis geblesseerd uit; een flinke
aderlating zal later blijken voor de rest van
het seizoen.
EREDIVISIE: 24 AUGUSTUS 2019,
WILLEM II – FC EMMEN 2-1
Vorig seizoen verlengde FC Emmen door
een 2-3 winst in Tilburg het verblijf in de
Eredivisie met één seizoen. Nu was het
tijd voor sportieve revanche en die kwam
er. Het werd dé avond van nieuweling
Mats Köhlert. De Duitse aanvaller had
met twee goals het grootste aandeel in de
uiteindelijke 2-1 overwinning. Eerst schoot
hij met buitenkantje links binnen en later
liet hij Emmen-goalie Dennis Telgenkamp
kansloos met een verwoestende uithaal.
Waar Willem II de koppositie eerder had
verloren, was die met deze zege weer
heroverd.
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VOOR AL UW
OPSLAG EN TRANSPORT
VAN KEUKENS

FC TWENTE – WILLEM II

Handelsonderneming Anko Gerritsen
De Sonman 32
5066 GJ Moergestel
06-40844794
ankogerritsen@gmail.com
0241503.pdf 1

19

15-6-2020 10:56:55

0241438.pdf 1

19-6-2020 13:10:16

Hoge Wal 17
5053 LG Goirle
0135424920
info@walhoeve.nl
WWW.WALHOEVE.NL
Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag van 09:00 tot 17:30
Zaterdag van 09:00 tot 16:00

EREDIVISIE: 1 SEPTEMBER 2019,
WILLEM II- FEYENOORD 0-1
Een wedstrijd met een onterechte uitslag.
Justin Ogenia kwam het veld in voor
Dankerlui en maakte een ongelukkige
dekkingsfout waarop een overtreding
volgde. De bal werd op de stip gelegd
waarna de 0-1 einduitslag een feit was.
EREDIVISIE: 15 SEPTEMBER 2019,
HERACLES ALMELO – WILLEM II 4-1
Een kansloze nederlaag in Almelo. Na een
halfuur spelen kwam Willem II via Pavlidis
nog op gelijke hoogte, maar daarna kon het
zijn stempel niet drukken op de wedstrijd
en ging het met 4-1 onderuit in Almelo.
Mike Trésor Ndayishimiye debuteerde voor
de Tricolores en was de aangever bij de 1-1
van Pavlidis.
EREDIVISIE: 21 SEPTEMBER 2019,
WILLEM II – VVV VENLO 1-0
Willem II moest zich revancheren voor de
pijnlijke 4-1 nederlaag in Almelo. Thuis
tegen VVV-Venlo was winst het enige wat
telde. Er werd uiteindelijk ook gewonnen,
maar wel met minimale cijfers: 1-0. Pavlidis
mocht in de 22e minuut aanleggen voor een
strafschop, miste in eerste instantie, maar
schoot vervolgens de rebound wel binnen.

EREDIVISIE: 29 SEPTEMBER 2019,
FC UTRECHT – WILLEM II 2-0
Leon Guwara (FC Utrecht) kreeg aan het
begin van de tweede helft een rode kaart
en dit veranderde het wedstrijdbeeld in het
nadeel van de Tricolores. Voor rust was het
een gelijkopgaande wedstrijd en middels
Ché Nunnely en Vrousai werden twee grote
kansen gecreëerd. Na de rode kaart was
het FC Utrecht dat de wedstrijd naar zich
toetrok. Willem Janssen en Gyrano Kerk
beslisten in de 87e en 90e minuut het duel
in de Domstad.
EREDIVISIE: 6 OKTOBER 2019,
WILLEM II - AZ 1-1
Met recht een goede pot voetbal te
noemen. Na 22 minuten keek Willem II
tegen een 0-1 achterstand aan, nadat AZ
een penalty benutte. Na acht minuten
maakte Köhlert de gelijkmaker op aangeven
van Vrousai. In de 86e minuut had Pavlidis
de wedstrijd definitief kunnen beslissen,
maar de bal verdween vanaf de penaltystip
keihard in de KingSide.
EREDIVISIE: 19 OKTOBER 2019,
FC TWENTE – WILLEM II 0-1
Willem II begon aan het treffen in
Enschede in de wetenschap dat het

pas drie keer won in de Grolsch Veste.
De Tukkers waren daarentegen nét
gepromoveerd en dus lagen er kansen
voor de Tricolores. Willem II kwam al in de
zesde minuut op voorsprong via Vrousai.
Hij schatte een afgemeten voorzet van
Freek Heerkens op waarde in en kopte raak.
Twente beet op bepaalde momenten fel
van zich af, maar het kwam niet tot scoren.
Zodoende boekte de ploeg van Adrie Koster
de vierde overwinning ooit in Enschede.
EREDIVISIE: 26 OKTOBER 2019,
WILLEM II- RKC WAALWIJK 2-1
Veertig jaar KingSide en dat betekende
maximaal inhaken bij de aftrap van de
Brabantse derby. Een wedstrijd waarin
te nonchalant werd gespeeld door
Willem II. Weliswaar kwamen we binnen
vijftien minuten op een 2-0 voorsprong
door doelpunten van Heerkens en Pol
Llonch waarna RKC in de 20e minuut
terugkwam tot 2-1. Dit werd tevens de
rust- en eindstand waardoor we met de
schrik vrijkwamen. Ook de meest fanatieke
Willem II supporters zagen een tweede
helft die volledig voor RKC was en waarin
Willem II te weinig liet zien.
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WILLEM II – PSV

EREDIVISIE: 23 NOVEMBER 2019,
ADO DEN HAAG - WILLEM II 3-3
Een wedstrijd die volledig uit handen werd
gegeven door Willem II. Veel, heel veel
kansen werden gemist terwijl ADO Den
Haag van de vier echte kansen er drie
beloond zag worden met een doelpunt.
Door dit gelijkspel lieten we twee dure
punten liggen. De doelpunten van Willem II
werden gemaakt door Heerkens en twee
keer Pavlidis.

Vanuit het Koning Willem II Stadion of vanaf de bank: u wilt geen doelpunt missen van Fran Sol!
Nu én in de toekomst. Maar denkt u wel eens na over de toekomst van uw woning? Of het nu
om een inloopdouche, domoticasysteem of zonne-energie gaat. De Thuiscomfort-specialist
denkt graag mee om uw woning comfortabel, slim of zelfs duurzaam te maken.
Voor ideeën en meer informatie, ga naar thuiscomfort.nl
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vond hij, opnieuw op aangeven van Köhlert,
de verre hoek: 2-0. PSV deed vervolgens
nog iets terug via Gaston Pereiro, maar het
mocht niet meer baten voor de ploeg van
toen nog Mark van Bommel.

KNVB-BEKER: 30 OKTOBER 2019,
HV & CV QUICK – WILLEM II 0-4
In de eerste ronde van de KNVB-Beker was
Willem II gekoppeld aan HV & CV Quick uit
Den Haag. Op een koude woensdagavond
ging één bus van de Supportersclub de
Tricolores achterna om ze te ondersteunen
in het bekertoernooi. Met de bekerfinale
nog vers in het geheugen begon Willem II
vol vertrouwen aan het bekeravontuur.
Ndayishimiye was met een hattrick de man
van de wedstrijd en Paul Gladon prikte
in de slotfase zijn eerste treffer voor de
Tricolores binnen.

vleugelaanvaller Nunnely. Tot aan de
wedstrijd tegen PSV had hij nog geen
enkele keer gescoord. Op 9 november
2019, één dag voor de wedstrijd, sprak
hij tegenover het Brabants Dagblad de
volgende wens uit: ‘Het zou echt heel mooi
zijn als het zondag tegen PSV gebeurt’. Die
wens kwam uit, want Nunnely nam beide
treffers van Willem II voor zijn rekening.
Eerst schoot hij, in de zevende minuut,
uit een scherpe voorzet van Köhlert van
dichtbij, snoeihard raak. In de tweede helft

EREDIVISIE: 30 NOVEMBER 2019,
WILLEM II – SPARTA R’DAM 4-0
Het duel met de Spangenaren was hét
voorbeeld van de geweldige vorm van
Willem II dit seizoen. Met goed voetbal
veel kansen creëren en afmaken. Het was
dan ook niet voor niets dat Willem II al
bij rust een 3-0 voorsprong op zak had.
Nunnely, Ndayishimiye en Heerkens namen
de treffers voor hun rekening. Sparta was
die avond niets meer dan een figurant in
een mooie Tilburgse voetbalavond. In het
tweede bedrijf voerde Köhlert de score nog
verder op: 4-0.

ADO DEN HAAG - WILLEM II
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Wij repareren alle merken wasmachines, drogers,
vaatwassers, koelkast, vriezers, oven en kookplaten. Dim’s
Witgoed Service Tilburg is een eenmanszaak met meer dan
10 jaar ervaring op het gebied van witgoedreparatie en
verkoop. Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke
service gerichte aanpak en scherpeprijzen.

Vraag vrijblijvend een
offerte aan via
info@haantechniek.nl
of bel 013-4671165
Saal van Zwanenbergweg 2
5026 RN Tilburg
www.haantechniek.nl

Kijk voor meer info op: WWW.DIMSWITGOEDSERVICETILBURG.NL
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EREDIVISIE: 3 NOVEMBER 2019,
FC GRONINGEN – WILLEM II 2-0
Een wedstrijd om snel te vergeten.
Willem II zakte door de ondergrens en
leed een terechte nederlaag in het Hoge
Noorden. FC Groningen zette Willem II
al vroeg onder druk in het duel, maar de
grootste kans in de eerste helft was wel
voor de Tilburgers. Pavlidis ging alleen op
doelman Sergio Padt af, maar faalde in de
afronding. Vlak voor- en na rust besliste Kaj
Sierhuis met twee treffers het duel.
EREDIVISIE: 10 NOVEMBER 2019,
WILLEM II – PSV 2-1
PSV krijgt de punten niet vaak cadeau in
Tilburg en de 5-0 overwinning in maart
2018 stond nog vers op ons netvlies.
De Eindhovenaren waren niet bepaald
in vorm en Willem II rook bloed. Het
werd uiteindelijk dé wedstrijd van
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de wedstrijd zat het doelpuntrijke toetje.
Eerst de gelijkmaker van Köhlert binnen het
kwartier gevolgd door de 1-2 van Pavlidis.
Tja, en dan in de 83e minuut de wereldgoal
van Ndayishimiye; die staat nog op ons
netvlies!

AJAX - WILLEM II
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Van plan om gezellig te
gourmetten?
De beste gourmet schotels
vindt u bij Fons Pessers
LUXE
+/GOURMET
SCHOTELS

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie.

€ 5,00 p.p.

Vraag je gasten om donaties voor kankeronderzoek. Met jouw feestje
komt de dag dichterbij dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

GOURMET
SCHOTELS

Kijk op kadoneren.nl

CHOTÉ SPOEDOPLEIDINGEN

+/-

€ 3,50 p.p.

Wij hebben een ruim Fons Pessers heeft het
assortiment. Heerlijke lekkerste worstenbrood
van heel rabant!
ambachtelijke salades.

v.a.

€ 0,89/100 gr.

5 Stuks

€ 3,69

Al 30 jaar vol achter Willem II!
Rijlessen vanaf 16,5 jaar | Spoedopleidingen
OOK IN AUTOMAAT

Kamillehof 35 | 5044 AN Tilburg

06-54763499

Bel voor
onze specia
le
aanbieding
en!

ALTIJD VERS OP VOORRAAD, O.A.:

KIJK VOOR ONZE AANBOD IN
EEN VAN ONZE WINKELS!
WWW.FONSPESSERS.NL
Beethovenlaan 265
5011 LH Tilburg
Tel: 013-4550604

Westermarkt 118
5042 SX Tilburg
Tel: 013-4685980

Heuvelstraat 12
5038 AE Tilburg
Tel: 013-5424964

Helftheuvelpass. 124
5224 AP Den Bosch
Tel: 073-7370174

EREDIVISIE: 6 DECEMBER 2019,
AJAX- WILLEM II 0-2
Een historische wedstrijd; Willem II was
de eerste club die dit seizoen in de Johan
Cruijff ArenA won. Willem II speelde frank
en vrij en was zeker niet bang aangelegd.
Uit twee goede counteraanvallen werd het
0-2. Al met al een terechte overwinning voor
onze Tricolores. De doelpunten kwamen
op naam van Ndayishimiye en oud-Ajacied
Dankerlui. Willem II zette twee unieke
prestaties neer die avond. Enerzijds won
het in de ArenA van Ajax en anderzijds
veroverde het de derde plek in de Eredivisie.
Daarnaast was deze wedstrijd onder de
supporters uitgeroepen tot ‘Awayday@
Home!’. Dit hield in dat de fans de wedstrijd
niet in Amsterdam keken, maar vanaf de
KingSide. Dit initiatief kwam voort uit
de slechte behandeling die de Willem IIsupporters vorig seizoen in de ArenA
ondergingen. De sfeer was er echter niet
minder om, want zowel op de KingSide als
op de parkeerplaats bij het stadion barstte
na afloop een waar volksfeest los.
EREDIVISIE: 13 DECEMBER 2019, SC
HEERENVEEN – WILLEM II 1-2
Sinds de thuiswedstrijd tegen PSV was
Willem II begonnen aan een imposante
serie wedstrijden. Er werd sinds 10
november immers niet meer verloren en die
ongeslagen reeks kreeg een vervolg in het
Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Pavlidis
zette Willem II al na acht minuten op
voorsprong. Heerenveen kwam vervolgens
weer op gelijke hoogte, maar moest nog

voor rust de 1-2 van Ndayishimiye toestaan.
De Tricolores hielden stand en stonden nu
zelfs op de derde plaats.
KNVB-BEKER: 18 DECEMBER 2019,
WILLEM II- SPARTA 3-0
Prima pot voetbal die snel volgde op de
competitiewedstrijd tegen Sparta op 30
november 2019. Deze bekerwedstrijd
werd snel beslist en daarna keurig zakelijk
uitgespeeld. De doelpunten kwamen
op naam van Pavlidis, Ndayishimiye en
Nunnely.
EREDIVISIE: 21 DECEMBER 2019,
WILLEM II – FORTUNA SITTARD 0-0
Na vier zeges op rij eindigde de laatste
wedstrijd van het succesvolle kalenderjaar
2019 in een doelpuntloos gelijkspel tegen
Fortuna Sittard. Gedurende het eerste
gedeelte van de competitie gingen de
tegenstanders zich steeds meer aanpassen
aan de aanvallende speelwijze van de
Tricolores. Fortuna Sittard stelde zich
defensief op en loerde op een counter.
Willem II was niet bij machte om door
de Limburgse defensie heen te komen.
De Tricolores gaan als nummer vier
van de Eredivisie de winterstop in, op
trainingskamp naar het Spaanse Marbella.
EREDIVISIE: 18 JANUARI 2020,
AZ - WILLEM II 1-3
Een terecht gewonnen wedstrijd. AZ werd
van de mat getikt door onze stoere kerels.
AZ kwam in de 26e minuut wel op een 1-0
voorsprong maar in het laatste half uur van

KNVB-BEKER: 22 JANUARI 2020, SC
HEERENVEEN – WILLEM II 2-2
(HEERENVEEN WNS)
Door al het succes in de competitie zou
je bijna vergeten zijn dat Willem II nog in
het bekertoernooi actief was. In de achtste
finale mocht Willem II opnieuw de reis
maken naar het Friese haagje. Opnieuw
kwam Willem II op 0-1 door een goal van
Pavlidis. De Griekse spits moest zich na
ongeveer veertig minuten later vervangen
door een blessure. Landgenoot Vrousai
kwam voor hem binnen de lijnen en had
er met zijn eerste balcontact een ‘Griekse
avond’ van kunnen maken. De aanvaller
kwam in vrije positie voor het Friese doel,
maar schoot over. De thuisploeg leek
vervolgens de wedstrijd naar zich toe te
trekken. Het kwam via goals van Hicham
Faik (een dubieuze penalty) en Driess
Saddiki (eigen doelpunt) op voorsprong.
De Tilburgers waren daarentegen nog
prima bij de les, want vijf minuten na
de 2-1 was het alweer 2-2 door invaller
Dankerlui. Uiteindelijk, na een slijtageslag
van 120 minuten, moesten strafschoppen
de beslissing brengen. Heerenveen nam ze
uiteindelijk beter: 4-3. Een treurig einde van
een bekertoernooi dat Willem II wellicht
veel moois had kunnen brengen.
EREDIVISIE: 26 JANUARI 2020,
WILLEM II – PEC ZWOLLE 0-0
Een tweede 0-0 op rij in eigen huis. Na
Fortuna Sittard stelde PEC Zwolle zich met
vijf verdedigers defensief op. De beste
kansen waren voor de bezoekers, want
Willem II had moeite met het creëren van
kansen. In de slotfase kon Willem II na de
rode kaart van Thomas Lam (PEC Zwolle)
het overwicht niet verzilveren.
EREDIVISIE: 2 FEBRUARI 2020,
WILLEM II – HERACLES ALMELO 1-0
Een regenachtige, koude zondag in
februari. Willem II trapte om 12.15 uur
in eigen huis af voor de wedstrijd tegen
Heracles Almelo. In de eerste helft
nomineerde Saddiki zich bijna voor de
mooiste goal van het seizoen. Uit een vrije
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Van plan om gezellig te
gourmetten?
De beste gourmet schotels
vindt u bij Fons Pessers
LUXE
+/GOURMET
SCHOTELS

voor ontmoeten, vieren en zakendoen.

€ 5,00 p.p.

GOURMET
SCHOTELS
+/-

€ 3,50 p.p.

trap zag hij een spectaculaire omhaal op
de paal én lat belanden. Gelukkig voor
Saddiki was Sebastian Holmén bij de les;
de Zweed stond op de goede plaats en
schoot de 1-0 binnen. Willem II was verder
de bovenliggende partij in het duel, maar
kwam niet meer tot scoren.

TIEN UNIEKE LOCATIES IN
TILBURG EN OMSTREKEN

AUBERGE DU BONHEUR

KONING WILLEM II STADION

OLYMPIA

Wij hebben een ruim Fons Pessers heeft het
assortiment. Heerlijke lekkerste worstenbrood
van heel rabant!
ambachtelijke salades.

v.a.

€ 0,89/100 gr.

5 Stuks

€ 3,69

PRISE D’EAU GOLF
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HILVARIA STUDIO’S

FACULTY CLUB

GROTTO

ESPLANADE

ENTRADA

O’CAFE

KIJK VOOR ONZE AANBOD IN
EEN VAN ONZE WINKELS!
WWW.FONSPESSERS.NL
Beethovenlaan 265
5011 LH Tilburg
Tel: 013-4550604
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Westermarkt 118
5042 SX Tilburg
Tel: 013-4685980

Heuvelstraat 12
5038 AE Tilburg
Tel: 013-5424964

Helftheuvelpass. 124
5224 AP Den Bosch
Tel: 073-7370174
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EREDIVISIE: 8 FEBRUARI 2020,
PSV – WILLEM II 3-0
De jaarlijkse ‘AwayDay’! 1600 Willem II’ers
gingen in drie clusters per bus naar
Eindhoven, waardoor het uitvak ramvol
zat. Het was het duel tussen de nummers
vier en vijf van de competitie. Willem II
stond op de vierde plaats en had ook
nog eens vier punten meer dan PSV. Die
statistiek maakte de ‘AwayDay’ nog eens
extra speciaal. Helaas waren de Tricolores
niet in staat de supporters te belonen.
Willem II verloor terecht met 3-0 van de
Eindhovenaren en verzuimde om het gat te
vergroten.
EREDIVISIE: 16 FEBRUARI 2020,
WILLEM II- FC UTRECHT 1-1
De wedstrijd met als inzet de 5e plaats. De
wedstrijd begon zonnig, maar na 4 minuten
keken we tegen een 0-1 achterstand aan.
Het weer sloeg om, en daarmee ook de

WILLEM II - FC UTRECHT

wedstrijd. Het waaide harder en harder en
regende alsmaar door en diep, diep, diep in
de 93e minuut was daar Gladon. Voor altijd
dé man die de zeer belangrijke gelijkmaker
maakte waardoor we Europa ingaan!
EREDIVISIE: 22 FEBRUARI 2020,
FC EMMEN – WILLEM II 4-2
FC Emmen was dit seizoen in eigen huis
moeilijk te kloppen en ook de Tricolores
konden aan de Oude Meerdijk geen
resultaat boeken. De Tricolores speelden
met rouwbanden, omdat oud-voorzitter Jan
Vullings enkele dagen voor deze wedstrijd

op 83-jarige leeftijd was overleden.
Willem II liep in deze wedstrijd telkens
tegen een achterstand aan en kon na de
2-1 van oud-speler Michael de Leeuw niet
meer langszij komen. Ndayishimiye gaf
de Tricolores nog hoop op een punt na de
benutte 3-2, maar kort daarna was het toch
FC Emmen dat de genadeklap gaf: een 4-2
nederlaag.
EREDIVISIE: 28 FEBRUARI 2020,
WILLEM II – FC GRONINGEN 3-1
Een mooie wedstrijd in het Koning
Willem II Stadion. Een dominant Willem II,
drie trefzekere aanvallers én de eerste
basisplaats voor Görkem Saglam. Wat
toen niemand wist, was dat dit de laatste
thuiswedstrijd van het seizoen 2019/20
was. Het coronavirus rukte hierna snel op
en hield ook Nederland in z’n greep.
EREDIVISIE: 8 MAART 2020,
FEYENOORD- WILLEM II 2-0
Geen beste pot; een zwak optreden van
Willem II. Terechte nederlaag; binnen 35
minuten beslist en onze Tricolores kwamen
er niet meer aan te pas. Historische
wedstrijd zoals achteraf zou blijken: hierna
ging de competitie namelijk op slot als
gevolg van de corona-maatregelen.

VERKOOP EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS

EINDRANGSCHIKKING EREDIVISIE SEIZOEN 2019-2020

J. Nooijens
Brakel 4

5133 NG Riel

013-5182955
Geopend: Zaterdag en Zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Maandag t/m Vrijdag op afspraak.

www.nooijensantiekeuurwerken.nl
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Kijk voor meer infomatie op: www.sbaflex.com

ONZE FLEXKRACHTEN
MAKEN HET VERSCHIL
Boogschutterstraat 5 | 5015 BX Tilburg | T: 013 464 89 50 | E: info@sbaflex.nl

Positie Club
Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelpunten Doelpunten
							 voor
tegen
1.
Ajax
25
18
2
5
56
68
23
2.
AZ
25
18
2
5
56
54
17
3.
Feyenoord
25
14
8
3
50
50
35
4.
PSV
26
14
7
5
49
54
28
5.
Willem II
26
13
5
8
44
37
34
6.
FC Utrecht 25
12
5
8
41
50
34

TOP 5 TOPSCORERS WILLEM II
SEIZOEN 2019/2020 (EREDIVISIE EN
KNVB BEKER):
Speler
Aantal doelpunten
Vangelis Pavlidis
13
Mike Trésor Ndayishimiye
9
Mats Köhlert
6
Ché Nunnely
5
Freek Heerkens
3
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Al jaren een vertrouwd gezicht in de woningmarkt.

TERUGBLIK DIGITALE QUIZ & AGENDA ALV

TERUGBLIK DIGITALE QUIZ
Op donderdag 30 april jl. organiseerde de Supportersclub Willem II in samenwerking met
Quizzzit een online quiz, waar leden het konden opnemen tegen deelnemers van andere
verenigingen in Nederland.
Middels je laptop of mobiele telefoon kon
je inloggen en bij elke vraag een antwoord
geven op de meerkeuzevragen. Er werd
deze avond fanatiek meegespeeld door
onze leden.
Sven Joosten werd de grote winnaar
namens de Supportersclub. Hij behaalde
de meeste punten en kreeg namens

de Supportersclub vijf busreizen naar
uitwedstrijden naar keuze, uiteraard
inclusief wedstrijdtickets.
Op vrijdag 9 oktober 2020 organiseert de
Supportersclub een interactieve pubquiz en
feestavond voor de leden. De avond begint
om 20:00 uur in het Koning Willem II
Stadion (1e etage).

Denk jij voldoende te weten over sport,
muziek, showbizz of actualiteiten?
Mis deze avond dan niet! Tickets voor deze
avond zijn voor €5,- per persoon en zijn
beschikbaar via www.scwillemii.nl.
Houd onze website en social mediakanalen in de gaten voor updates
betreffende deze avond.

Al jaren een vertrouwd
ingezicht
de woningmarkt.
Al jaren eengezicht
vertrouwd
in de woningmarkt.
Bredaseweg 90, 5038 NH Tilburg
op afspraak: Tilburgseweg 39, 5081 XH Hilvarenbeek
(013) 505 06 11 - info@lupkermakelaardij.nl - www.lupkermakelaardij.nl
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Bredaseweg 90, 5038 NH Tilburg
op afspraak: Tilburgseweg 39, 5081 XH Hilvarenbeek
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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.

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

ALGEMENE LEDENVERGADERING
SUPPORTERSCLUB WILLEM II
14 september 2020, vanaf 20.00 uur
Eerste verdieping Koning Willem II stadion

5

AGENDA
1
Opening door de voorzitter
2
Mededelingen van de secretaris
3
Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 september 2019
Deze notulen zijn in te zien op onze website www.scwillemii.nl
en zijn op te vragen via info@scwillemii.nl
4 Jaarverslag van de secretaris
De secretaris geeft een overzicht van het afgelopen seizoen
2019/2020.

6
7
8

9
10

Jaarverslag van de penningmeester
De kascommissie presenteert het jaarverslag onder supervisie
van de penningmeester.
Advies kascommissie
Goedkeuring begroting seizoen 2020/2021
Bestuursverkiezing
Op deze vergadering is Erwin van Broekhoven, onze
penningmeester, reglementair aftredend.
Erwin is herkiesbaar voor een periode van drie jaar.
Rondvraag
Sluiting

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

Het bedrijf is VCA gecertificeerd 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.

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.

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

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

Wij zijn bekend met de onderstaande
bekistingstechnieken en hebben deze bij
vele projecten toegepast.

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

Bredaseweg 90, 5038 NH Tilburg
Sporenring 80 | 5053 EE Goirle | 
(0)6 1130Tilburgseweg
6616 (T. van Gorp)
 info@totaalbouwgoirlebv.nl
|  www.totaalbouwgoirlebv.nl
op+31
afspraak:
39, |5081
XH Hilvarenbeek

(013) 505 06 11 - info@lupkermakelaardij.nl - www.lupkermakelaardij.nl
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De Nederlandse Zorg Bemiddelaar
Samen maken wij de zorg beter!

Als er iets is dat duidelijk is geworden
tijdens de Corona-crisis, dan is het wel dat
veel zorginstellingen verlegen zitten om
ﬂexibele slagkracht. De Nederlandse Zorg
Bemiddelaar biedt die. Ondernemer Twan
van Brussel zorgt met zijn team vanuit
Oisterwijk voor het eﬀectief en eﬃciënt
oplossen van openstaande dienstroosters
bij (thuis)zorginstellingen en ziekenhuizen.
Niet voor niets is het motto van De
Nederlandse Zorg Bemiddelaar: Samen
maken wij de zorg beter!
De Nederlandse Zorg Bemiddelaar richt zich
op de regio’s Middenen Zuidoost-Brabant.
Daar laat men zelfstandige zorgprofessionals
zorgopdrachten invullen. Deze kunnen
kort maar ook langdurig van aard zijn. Of
het nu gaat om begeleiders, helpenden,
verzorgenden, verpleegkundigen of
zelfs specialistisch verpleegkundigen:
DNZB biedt juist in deze tijd ﬂexibele
zorgkracht, wáár en wanneer die nodig
is. Opdrachtgevers kunnen via een online
beschikbaarheidssysteem 24 uur per dag en 7
dagen per week openstaande diensten plaatsen
en beschikbare zelfstandige zorgprofessionals
voor deze diensten benaderen.

Optimale match

Twan van Brussel ziet dat het werkt:
“Samen maken wij de zorg beter!”, klinkt het
enthousiast. “Wij streven naar een optimale
match tussen vraag en aanbod. Daarbij zijn
kwaliteit van zorg, gemak en persoonlijke
aandacht onze uitgangspunten. Alles is erop
gericht om zorginstellingen en ziekenhuizen
ﬂexibele slagkracht te geven. Daarmee bieden
we zelfstandige zorgprofessionals bovendien
leuke en afwisselende opdrachten.”
DNZB is altijd op zoek naar zelfstandige
zorgprofessionals. Die vinden in het brede

aanbod van opdrachtgevers altijd een dienst
die bij hen past. Ook zorginstellingen die op
zoek zijn naar méér ﬂexibele slagkracht worden
opgeroepen om contact op te nemen.
De Nederlandse Zorg Bemiddelaar is te bereiken
via (06) 80 18 27 36 of via eindhoven@dnzb.nl.
Méér informatie is te vinden op www.dnzb.nl.

