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VOETBAL EN HET CORONAVIRUS:
DAT IS GEEN GOEDE MATCH!
Tja, in juli schreef ik dat ik hoopte jullie snel weer te zien in een kolkend Koning Willem II stadion.
We zijn nu ruim drie maanden later en ik kan nog steeds dezelfde hoop uitspreken. We zijn al die
tijd immers nog maar weinig opgeschoten, ondanks sluitingen, verboden en allerlei andere beperkende maatregelen die het virus met zich meebrengt.
Het seizoen waar we met z’n allen zo naar snakten, is
dan weliswaar begonnen maar vraag niet hoe! Na wat
oefenpotjes met VVV Venlo en PSV als belangrijkste
tegenstanders trapten we het seizoen dan eindelijk af
in het verre Heerenveen en dat werd achteraf een flinke
kater. Willem II was echt niet de mindere van de Friese
ploeg maar faalde in de afwerking en werd met een 2-0
nederlaag met lege handen naar huis gestuurd.

DE MACHINE HAPERT
Dan alle blikken maar weer op de competitie gericht! We
gingen verder in en tegen Emmen waar de teller toch
wat teleurstellend op 1-1 bleef steken. Dat viel met name
tegen omdat de Drentse ploeg lange tijd slechts met
z’n tienen opereerde. Helaas kon Willem II dat overtal
niet uitbuiten. De geoliede machine van vorig seizoen
vertoonde haperingen.

EUROPA IN: VUURWERK IN LUXEMBURG
Europees lootten we om te beginnen tegen Progrès Niederkorn uit Luxemburg en dat was een buitenkansje voor
de fanatieke Willem II-supporters. Luxemburg is immers
in een paar uur te bereiken per auto en het Longa-achtig
gelegen speelveld onder aan een spoordijk leende zich
geweldig voor deze gelegenheid om van een uitwedstrijd
feitelijk een thuiswedstrijd te maken. Luxemburgse
supporters waren in geen velden of wegen te bekennen
dus het werd een solo-optreden van de Willem II-supporters met gezang, vlaggen en vooral veel vuurwerk.
Dat vuurwerk was er ook op het veld, want de Tricolores
maakten er, mede door de geringe tegenstand natuurlijk,
een mooie pot van met prachtige combinaties en fraaie
doelpunten en gingen met een 0-5 overwinning terug de
bus in! Willem II stond Europees op de kaart (!), door de
uitslag én door de fantastische support die het kreeg!

KANSLOOS TEGEN FEYENOORD
En toen kwam Feyenoord naar Tilburg. Mocht er tegen
Heracles nog een beetje publiek komen, tegen Feyenoord
was het weer verplicht zonder publiek. Of het mede
daaraan lag, dat zullen we nooit helemaal weten maar
Willem II speelde een van de slechtste wedstrijden van
de afgelopen jaren en we kregen van een goed spelend
Feyenoord met 1-4 een pak slaag. En het was niet alleen
de uitslag maar meer de manier waarop, waardoor de
supporters teleurgesteld waren. Niemand, uitgezonderd
misschien Vangelis Pavlidis, haalde z’n normale vorm en
als je tegen een topploeg iets wilt bereiken moet je daar
zelfs collectief boven uitstijgen.

EVEN DROMEN TEGEN HERACLES
De daaropvolgende competitiewedstrijd, thuis tegen Heracles, kende overduidelijk twee gezichten. De eerste helft
was saai en rommelig maar na de rust hadden de Willem
II’ers de geest gekregen en gooiden ze alle remmen los:
in amper zeven minuten tijd ging het in een rollercoaster
van 0-0 vlotjes naar 3-0. Uiteindelijk werd het 4-0 na een
schitterende helft zoals Willem II de laatste jaren maar
zelden gespeeld heeft. Even gingen de gedachten zelfs
terug naar 10 maart 2018 toen PSV hier met 5-0 werd
weggezet. Ook al zo’n droom die werkelijkheid werd!
RANGERS PROFITEERT KIL VAN ONZE FOUTEN
Dromen mag, maar we werden midweeks snel uit de
Europese droom geholpen door Rangers FC. Willem
II speelde duidelijk beter dan de 0-4 deed vermoeden
maar door eigen knullige fouten verloren we van de zeer
efficiënt en zuinig spelende Schotten en zo was het Europese avontuur plotseling weer voorbij. Jammer, jammer,
jammer, want we begonnen er net aan gewend te raken en
sommige supporters verheugden zich al op een potje tegen Galatasaray, dat er dus helaas nooit meer van kwam!
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IS ER NOG HOOP? JAZEKER, HET ÉCHTE WILLEM II KOMT ER NOG AAN!
Zijn we dan toch minder dan vorig jaar? Wat mij betreft is
dat nog de vraag, simpelweg omdat we het echte Willem
II nog niet gezien hebben. We missen immers vanaf de
start de aankopen Leeroy Owusu en Kwasi Okyere Wriedt
en vooral die laatste scheelt volgens mij een slok op een
borrel. Bovendien hebben we met Ole Romeny een listige
spits en met Jan-Arie van der Heijden een robuuste verdediger binnengehaald, dus het echte Willem II moeten
we nog te zien krijgen!
Dat biedt hoop en daar komt nog bij dat we tot nu toe
zonder de echte twaalfde, dertiende en veertiende man
spelen. Het wachten is dus nog steeds op dat kolkende
Koning Willem II stadion waar ik dit voorwoord mee begon. Laten we hopen dat de bordjes “zonder publiek” en
“met beperkt publiek” zo snel mogelijk kunnen worden
vervangen door het bordje “uitverkocht” en dat we met
z’n allen niet alleen figuurlijk maar ook weer letterlijk
achter onze ploeg kunnen gaan staan.
Dat surrogaatvoetbal zonder of met beperkt publiek in
coronatijd vind ik namelijk helemaal niks!
Jan van den Dries,
voorzitter Supportersclub Willem II
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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.
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.
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.
Wij zijn bekend met de onderstaande
bekistingstechnieken en hebben deze bij
vele projecten toegepast.

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

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.

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

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

Sporenring 80 | 5053 EE Goirle |  +31 (0)6 1130 6616 (T. van Gorp) |  info@totaalbouwgoirlebv.nl |  www.totaalbouwgoirlebv.nl
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MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN
ERWIN VAN BROEKHOVEN
HERKOZEN ALS
PENNINGMEESTER
In de Algemene Ledenvergadering van 14 september jl.
was Erwin van Broekhoven aftredend en herkiesbaar. Hij
is unaniem herkozen, dus heeft het bestuur in het seizoen
2020/2021 dezelfde samenstelling als in het vorige seizoen:
Jan van den Dries (voorzitter)
Fons de Kok (secretaris)
Erwin van Broekhoven (penningmeester)
Jorn van Abeelen (bestuurslid)
Arvid van den Dries (bestuurslid)

BOWLINGAVOND AFGELAST!
Op vrijdagavond 6 november a.s. zouden we een bowlingavond georganiseerd hebben, maar gezien de nieuwe
aangescherpte maatregelen rondom Corona hebben
we deze met pijn in het hart helaas moeten annuleren!
Uiteraard hopen we,
als dat gezondheidstechnisch weer kan, op een
later tijdstip dit seizoen
alsnog onze traditionele
bowlingavond te
houden.
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GEEF S.V.P. WIJZIGINGEN
DOOR IN JE GEGEVENS!
Nog altijd krijgen wij bladen of e-mails terug, omdat
mensen hebben vergeten hun juiste gegevens aan ons
door te geven! Dus ga je verhuizen of heb je een ander
e-mailadres of telefoonnummer gekregen, geef het ons
door via info@scwillemii.nl.
Bestuur Supportersclub Willem II

LEDENGESCHENK NOG
OPHALEN? DAT KAN
OP 4 OF 7 NOVEMBER A.S.!
Veel leden hebben hun ledengeschenk 2020 reeds
opgehaald maar er zijn nog altijd redelijk wat mensen die
dat niet gedaan hebben! Daarom organiseren we binnenkort
nog twee momenten om dat te doen, namelijk:
- woensdag 4 november van 18:00 tot 20:00 uur
- zaterdag 7 november van 15:00 tot 17:00 uur.
De uitgifte vindt plaats bij het kantoor van de
Supportersclub Willem II onder vak M. Zorg dat je je
lidnummer en dat van de mensen voor wie je het geschenk
ook wilt meenemen bij de hand hebt.
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INTERVIEW ADRIE KOSTER

ADRIE KOSTER,
HOOFDTRAINER DIE
PAST BIJ DE VISIE
VAN WILLEM II

77

Toen Adrie Koster in 2018 begon aan zijn tweede periode bij Willem II, was de lange
termijndoelstelling van de club helder. Met een gedegen beleid stap voor stap
toewerken naar een positie als stabiele club in het linkerrijtje van de Eredivisie. Hierin
mag niet voorbij worden gegaan aan de korte termijndoelstellingen, want voetbal
draait om resultaat. Nooit te ver vooruit kijken en van wedstrijd naar wedstrijd gaan.
Terwijl de zon schijnt over het Koning Willem II Stadion en de vlaggen van de
UEFA nog nawapperen aan de kant van de lange zijde, schuift Adrie Koster
in zijn coachvak aan om over zijn carrière bij Willem II te praten.
Tekst: Jeroen van den Assem, Foto’s: Geert van Erven

VAN ASSISTENT NAAR
HOOFDTRAINER
Voor het eerste contact tussen Adrie
Koster en Willem II gaan we terug in de
tijd. De voormalig rechtsbuiten van o.a.
Roda JC en PSV werd in 1983 afgekeurd
als voetballer. Koster had nog veel plezier
in het voetbal, waardoor hij de jeugd
van PSV is gaan trainen en vanuit daar
zijn trainerspapieren is gaan behalen.
Na twee jaar de jeugd van PSV getraind
te hebben en één seizoen actief te zijn
geweest als assistent-trainer van FC
Eindhoven, benaderde toenmalig Willem
II hoofdtrainer Piet de Visser hem om
de overstap te maken naar de Tricolores.
Willem II kwam op dat moment uit
in de Eerste Divisie. Koster was in de
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periode tussen 1986 en 1991 drieënhalf
jaar assistent-trainer van het eerste elftal
en in de middag- en avonduren was hij
trainer van het beloftenelftal. In de periode
januari 1990 – juni 1991 schoof hij door
naar het hoofdtrainerschap van Willem II:
“Ik heb bij Willem II de kans gekregen om
aan het grote werk te ruiken en dat is mij
goed bevallen. Die eerste periode bij de
club staat me nog goed bij, want ik heb
destijds mijn diploma’s oefenmeester 1 en
coach betaald voetbal gehaald. Het was
een bijzondere leerperiode voor mij. Toen ik
bij Willem II begon, waren ze actief in de
Eerste Divisie, maar aan het einde van het
seizoen 1986-1987 promoveerden we naar de
Eredivisie. Het seizoen daarna (1987-1988)
eindigden we als 4e in de Eredivisie en via de

nacompetitie bereikten we bijna Europees
voetbal. Het was een goed elftal met John
Feskens, André Stafleu, Edwin Godee, Frank
van Straalen, Fons Malien, Bud Brocken en
Hans Werdekker. Het was mooi om daar
deel van uit te maken.”
Na zijn eerste termijn bij Willem II
trainde Koster diverse clubs in het
Nederlandse betaald voetbal. Zo stond hij
als eindverantwoordelijke aan het roer bij
o.a. Roda JC, Helmond Sport, Excelsior
en trainde hij de jeugd van Ajax. Naast
ook het hoofdtrainerschap bij Ajax was hij
als trainer in het buitenland o.a. actief bij
Club Brugge en Africain (Tunesië) en als
assistent-trainer voor VFB Stuttgart en het
nationale team van Saoedi-Arabië.
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WAAROM
KRUIJSSENBOUW
• Gespecialiseerd in Nieuwbouw,
verbouw, renovatie en
onderhoud
• 10 jaar actief, maar vanaf jongs
af aan actief in de bouw (vaders)
o Verbouwingen

o Nieuwbouw

• Jong en Dynamisch
• Afspraak = Afspraak
• Vriendelijkheid
• Kwaliteit en degelijkheid

o Onderhoud

o Renovatie

• Netheid
P Postbus 1389 5004 BJ Tilburg

E info@kruijssenbouw.nl

T 013 - 571 03 35

I

kruijssenbouw.nl

• Coordinatie
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Specialist in Brood & Banket!

Overheerlijke
appelﬂappen
voor een
leuke prijs!
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dakwerk • zinkwerk • sanitair
cv-installatie • airco’s • zonnepanelen
Zwaanstraat, 1C Berkel-Enschot
T 013 5333517, M 06 83771659
www.loodgietersbedrijf-weijters.nl
info@loodgietersbedrijf-weijters.nl
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In 2018 werd Adrie Koster door technisch
directeur Joris Mathijsen benaderd voor de
functie van hoofdtrainer bij de Tricolores:
“Op het moment dat Willem II weer
aanklopt, denk je terug aan je eerdere
periode bij de club. De club is grondlegger
geweest voor mijn trainerscarrière. Het is
een warme club. Ik heb er een mooie eerste
periode gehad, ken de filosofie van de club
en ze weten waar ik voor sta. Ik vind dat een
trainer bij een club moet passen en je moet
als trainer ook goed weten wat je wil. Dat
een-tweetje was voor mij een reden om nog
een keer in te stappen.”

trainingsfaciliteiten zijn sterk vernieuwd
en de supportersbeleving rondom de club
is geweldig gegroeid.
Van fanatisme vanaf de tribunes kan
Koster langs de zijlijn erg genieten: “Het
is fantastisch om de wisselwerking tussen
spelers en supporters te zien. Het geeft toch
iets extra’s aan de ploeg. We zullen nu door
de Corona-maatregelen er zo goed mogelijk
mee moeten omgaan, ondanks dat het
publiek afwezig is. Het staat buiten kijf dat
het een compleet andere dimensie is als we
in een vol stadion kunnen voetballen dan dat
je het nu ervaart.”

ENTOURAGE
In de periode 1986-1991 was de entourage
in de voetballerij totaal anders in
vergelijking met de afgelopen jaren. In
het oude Gemeentelijk Sportpark lag een
grote sintelbaan om het voetbalveld en
er kwamen gemiddeld 6.000 à 7.000
toeschouwers af op de wedstrijden
van Willem II. Een groot verschil met
de voetbalwereld vandaag de dag. De
accommodatie is verbeterd, stadion- en

EUROPA LEAGUE
Na het mislopen van het Europese voetbal
met Willem II in 1987-1988 bereikte Koster
32 jaar later dat alsnog. Een bijzondere
gebeurtenis in de clubhistorie. Na de 0-5
overwinning in de 2e kwalificatieronde
tegen het Luxemburgse FC Progrès
Niederkorn volgde in eigen huis de
uitschakeling in de 3e kwalificatieronde
tegen Rangers FC: “Dit soort wedstrijden
zijn speciaal, want zo vaak speel je geen

Willem II-er okt 2020.indd 9

Europees voetbal. Het is wel heel jammer
dat het maar twee wedstrijden heeft
geduurd. Als je de beloning krijgt om
Europees voetbal te spelen, dan hoop je dat
je zo ver mogelijk komt met als doel om de
poulefase van de Europa League te halen. FC
Progrès Niederkorn hebben we op de goede
manier aangepakt door geconcentreerd
aan de wedstrijd te beginnen. Ik heb de
ploeg nadien ook gecomplimenteerd over de
aanpak in de wedstrijd. We zijn uitgeschakeld
door Rangers FC, maar ik ben er nog steeds
van overtuigd dat we voetballend niet voor
ze onder hebben gedaan. Ieder foutje wat
je op dit niveau maakt, wordt afgestraft en
iedere kans die je zelf krijgt moet je op dit
niveau maken. Anders speel je een verloren
wedstrijd en dat was bij ons het geval.
Ondanks dat de 0-4 nederlaag geflatteerd is,
kun je deze fouten niet maken als je op dit
niveau wilt acteren.”
In zijn spelers- en trainerscarrière staat
het spelen van attractief voetbal voor
Koster centraal. Als rechtsbuiten had hij al
de insteek om aan de bal de tegenstander
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INTERVIEW ADRIE KOSTER

op te zoeken, de ruimtes te benutten en
de kortste weg naar het doel te zoeken.
De Willem II-aanhang ziet die visie nu
ook terug in het spel van het eerste elftal.
Vanuit een 4-3-3 systeem als collectief
hoog druk zetten, waarin de spelers het
initiatief nemen om het spel te maken.
“Aan de top komen is één, aan de top blijven
is twee”, is een veelgebruikte quote die
Koster hanteerde na de succesvolle eerste
seizoenshelft in het seizoen 2019-2020,
waarin Willem II als vierde de winterstop
in ging. Na het spelen van de bekerfinale
en het bereiken van Europees voetbal
ligt er dit seizoen de uitdaging om het
eerder bereikte, hoge niveau wederom
aan te tikken: “Ik denk zeker dat we op de
ingeslagen weg verder moeten gaan. Er zal
ook veel afhangen van je selectie. Blijven je
spelers fit en in hoeverre kun je tegenslagen
opvangen als het tegenzit? We moeten het

met elkaar doen. Het spelen van Europees
voetbal smaakt naar meer, maar om dat
opnieuw te bereiken zullen we dit seizoen
weer top moeten presteren. Dat is de
uitdaging.”
AFLOPEND CONTRACT
Samen met assistent-trainer Gery Vink,
conditietrainer Chima Onyeike en
keeperstrainer Harald Wapenaar zit Koster
in zijn laatste contractjaar bij Willem II.
Toch is de 65-jarige Koster hier nog niet
mee bezig, want de focus ligt in deze fase
van het seizoen volledig op het presteren
met het eerste elftal: “Ik weet dat dit mijn
laatste contractjaar is bij de club, maar het
is nog te vroeg om iets over de toekomst te
zeggen. Ik sta positief in Willem II, anders
was ik er niet ingestapt en er ligt nog steeds
een mooie uitdaging. Het is een dun draadje
waarop een voetbaltrainer balanceert. Als je
een aantal wedstrijden achter elkaar verliest,
dan kan de situatie snel veranderen. Al denk
ik dat hier de rust bewaard wordt en zulke
beslissingen niet zomaar genomen worden.
Je moet de mooie momenten koesteren en
proberen om op dezelfde voet verder te gaan.
Ik heb bij mijn aanstelling wel eens gezegd:
‘Willem II is een mooie club om
mijn carrière af te sluiten’.
Dat kan één jaar, dat kan
twee jaar, dat kan langer
zijn. Maar het zou zomaar
kunnen dat Willem II mijn
laatste kunstje is. Zeg nooit
nooit in de voetballerij.”
FAMILIE KOSTER
De sportieve loopbaan van de in Nuenen
woonachtige hoofdtrainer gaat niet voorbij
aan de familie Koster. De thuiswedstrijden
van Willem II worden door zijn vrouw,
kinderen en aanhang bezocht, zijn zoon
begaf zich voor de Corona-uitbraak tussen
de fanatiekere aanhang van de Tricolores
en bezocht regelmatig een uitwedstrijd.
Persoonlijk leeft Koster ontspannen
toe naar een wedstrijd: “Gedurende de
week verrichten we het meeste werk ter
voorbereiding op de volgende wedstrijd,
maar op de dag van de wedstrijd vind ik
het moeilijk om thuis te blijven. Dan wil ik
toch zo snel mogelijk naar de club kunnen.
kunnen.”
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Samen met zijn vrouw heeft hij altijd
willen zorgen voor een stabiele basis
voor het gezin. Hierin was het belangrijk
woonachtig te blijven in Nuenen. Voor
zijn kinderen, die ondertussen het huis
uit zijn, vonden Koster en zijn vrouw het
belangrijk om niet na één of twee jaar naar
een andere plaats te verhuizen: “Voetbal is
onzeker en dan wil je toch stabiliteit hebben.
We wonen nog steeds in Nuenen en ik heb
overal gezeten, maar ik vond het belangrijk
dat mijn kinderen niet na één of twee jaar
naar een andere school moesten. Nederland
is niet zo groot en als trainer is dat goed te
behappen.”
VOORUITBLIKKEN
Na het behalen van de bekerfinale (20182019) en het bereiken van Europees
voetbal (2019-2020) staat de selectie en
technische staf in het seizoen 2020-2021
voor de taak om de lat wederom hoog te
leggen. Nooit te ver vooruit kijken, maar
met achterliggende visie van de club in
gedachten: “Je ziet dat de club momenteel
een beleid voert waarin het duidelijk weet
wat het wil. Dat de organisatie goed geregeld
is, is één, maar er moet wel kwaliteit en
ambitie aanwezig zijn. Ik denk dat er in alle
geledingen binnen de club de kwaliteit in
huis is om Willem II naar een hoger plan
te tillen. Met elkaar kun je dat bereiken en
ik denk dat dat het geheim is van de groei
waarin de club zich bevindt.”
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Op het sportieve vlak is het dit seizoen de
uitdaging om wederom in het linkerrijtje te
eindigen en mee te doen om de plaatsen
die recht geven op Europees voetbal. De
club heeft in het aantrekken van Kwasi
Okyere Wriedt, Derrick Köhn, Leeroy
Owusu en Görkem Saglam in januari
2020 al een belangrijke slag geslagen om
de selectie voor dit seizoen tijdig rond
te krijgen. In de zomerperiode werden
daar de transfers van Robbin Ruiter, Jorn
Brondeel en John Yeboah aan toegevoegd
en met de komst van Ole Romeny en
Jan-Arie van der Heijden voor het sluiten
van de transfermarkt hoopt Koster met
zijn technische staf wederom succesvol te
zijn in het komende seizoen. “Nooit te ver
vooruit kijken, maar stiekem ook weer wel.”
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JAN VIOEN:
“GROTE
BEWONDERING
VOOR ONZE
SUPPORTERS”

Jan Vioen was 42 seizoenen clubarts van Willem II, voorzitter
in de periode van 1977 tot 1982 en hij werd in 1996 benoemd
tot erelid van de club. In 2015 nam hij afscheid in het Koning
Willem II stadion, waar hij na de thuiswedstrijd tegen ADO
Den Haag op de koninklijke kar zijn ereronde maakte.
Als voorzitter van de Oude Glorie Willem II is hij nog altijd
verbonden aan de club, maar de wedstrijden van het eerste
elftal beleeft hij nu vooral als supporter.
Tekst: Jeroen van den Assem, foto’s: Geert van Erven

Daags na zijn 81e verjaardag spreek ik met
Vioen. De verjaardag-tekeningen van zijn
kleinkinderen hangen op het raam en daar
vlakbij in de buurt staat zijn, in het brons
gegoten, oude dokterstas. Al gauw komt het
onderwerp Willem II en het spelen van Eu-
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ropees voetbal ter sprake. In zijn periode als
clubarts behaalde Willem II de UEFA Cup
en Champions League, waarbij Vioen mee
ging naar de Europese uitwedstrijden: “Die
Europese tripjes waren voor mij de krenten in
de pap. Ik weet nog goed dat we een uitwed-

strijd speelden tegen Sparta Praag en ik was
met wat spelers een wandeling aan het maken.
Tijdens die wandeling kwamen we een cafeetje
tegen en ik zei tegen de jongens: “Kom, één
biertje moet kunnen. Eerlijk gezegd had ik ook
dorst. Toen we in dat cafeetje zaten, zagen we
ineens dat de toenmalig hoofdtrainer Co Adriaanse te voet onze kant op kwam lopen. We
hebben toen via de keuken dat cafeetje verlaten. Hij heeft dat toen volgens mij wel gezien,
maar hij heeft er later niks over gezegd.”
De Europese kwalificatiewedstrijden tegen
FC Progrès Niederkorn en Rangers FC
beleefde Vioen, net als vele Willem II supporters, thuis op de bank. Vragend naar zijn
visie op het huidige eerste elftal, benadrukt
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betrekking tot dit lied: “De eerste wedstrijd
van Co Adriaanse in dienst van Willem II
(1997) was een uitwedstrijd die we winnend
afsloten. In de bus, op de terugreis naar Tilburg, rookte ik een sigaretje, dronk een biertje
en ik zong het lied ’24 rozen’. Toen Co Adriaanse dat dus voor het eerst zag, dacht hij: Wat
is dat voor een rare dokter die rookt, drinkt en
zingt? Uiteindelijk is dat wel goed gekomen
en met Co heb ik nog steeds contact.” Het
lied ’24 rozen’ wordt nu door Vioen nog wel
eens gezongen op speciale bijeenkomsten
van de Oude Glorie Willem II, een team van
oud-spelers van de club. Zij komen circa 5
à 6 keer per jaar bij elkaar voor wedstrijden
walking football tegen amateurteams.
Waar Jan Vioen na 42 seizoenen afscheid
nam, blijft de familie Vioen verbonden aan
Willem II. Zoon Pieter is sinds 2015 samen
met Jan de Waal Malefijt clubarts bij Willem II. Bij afwezigheid van de Waal Malefijt

neemt Pieter Vioen plaats op de bank van
de Tricolores, de plaats waar ook vader Jan
vele jaren als clubarts heeft gezeten. Willem
II is nog steeds een belangrijk onderdeel van
zijn leven en Vioen gaat nog een à twee keer
per week naar het stadion om bij te praten
met zijn oud-collega’s Henri van Amelsfort
en Gijs van der Bom: “In mijn periode als
clubarts leef je samen met de selectie en staf
toe naar een wedstrijd. Die echte wedstrijdspanning, dat mis ik wel. Vanaf de bank maak
je het allemaal van dichtbij mee. Daarnaast
heb ik ook grote bewondering voor de supporters. Ze zijn op de tribunes altijd zo enthousiast
en ze blijven achter het team staan. Gelukkig
heeft de club veel seizoenclubcardhouders en
nadat het Eredivisie seizoen (2019/2020) door
de Corona-uitbraak vroegtijdig werd afgebroken, hebben ze massaal afgezien van restitutie.
In het (financiële) belang van de club vind ik
dat echt een fantastisch gebaar.”
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Vioen het technisch aanvallende voetbal en
de vechtlust van de jeugdige selectie: “Het
is jammer dat het Europese avontuur na twee
wedstrijden al eindigde, want we waren tegen
Rangers FC voetballend niet minder. De jongens bleven ervoor gaan. Ik ben benieuwd naar
het verdere verloop van het seizoen en hopelijk
is Kwasi Okyere Wriedt spoedig weer wedstrijdfit. Die maakte in de voorbereiding een goede
indruk op me.”
De Willem II-supporters kennen Vioen niet
alleen als oud- voorzitter en clubarts. Sinds
1988 zingt hij bij een overwinning of gelegenheid van de Tricolores het lied ’24 rozen’,
dat in 2012 zelfs op CD is uitgebracht. Vioen
herinnert zich nog een mooie anekdote met
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XANDER DE BOER
‘LIEVER DE EREDIVISIE DAN
GROEPSFASE EUROPA LEAGUE’
Voor iedereen die Willem II
een warm hart toedraagt was
het behalen van Europees
voetbal geweldig nieuws. Met
name de supporters kregen
zo een fantastische beloning
voor de onvoorwaardelijke
steun aan de Tricolores.
Willem II’er Xander de Boer
(47) is een fervent supporter
van Willem II en volgde de
Europese campagne op de
voet.
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Tekst: Joris Gemen

Xander is in 2007 naar Eindhoven verhuisd
en woont dus al ruim dertien jaar in NoordBrabant. Waar hij ook al ruim dertien jaar
komt, is in het Koning Willem II Stadion.
Sinds zijn komst naar de Lichtstad is
hij seizoenkaarthouder van Willem II. In
die dertien jaar is er veel gebeurd aan
de Goirleseweg. Xander heeft dus als
supporter al flink wat meegemaakt, maar
Europees voetbal ontbrak nog op het lijstje.
“Ik vond dat wel heel gaaf en had het nog
niet eerder gemaakt”, vertelt hij. “Het is
natuurlijk altijd wel iets bijzonders en als het
normale tijden zijn, dan betekent dat ook een
paar leuke uitwedstrijden erbij.”
De coronacrisis zorgde er destijds voor
dat de competitie noodgedwongen moest
worden afgebroken. Willem II eindigde
daardoor op de vijfde plaats en dat bleek
genoeg voor een ticket voor de tweede
voorronde van de Europa League. De
wetenschap dat die eindklassering was
behaald in een niet volledig gespeelde
competitie had geen invloed op de
blijdschap van Xander. “Corona is
overmacht. Als er op een gegeven moment
een streep wordt getrokken en je staat dan
vijfde, dan sta je ook gewoon vijfde”, aldus
Xander. “Bovendien hadden we niet het
moeilijkste programma voor de boeg. De
lastigste wedstrijden waren al achter de rug.”
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AFREIZEN OF NIET?
Willem II begon in de tweede voorronde
van de Europa League. Daarin kruiste
het de degens met het Luxemburgse
FC Progrès Niederkorn. De UEFA had
inmiddels aangekondigd dat álle duels
in het kwalificatieproces zonder publiek
gespeeld zouden worden. Tóch reisde een
groep Willem II’ers de Tricolores achterna.
Xander had zich bijna bij hen gevoegd,
maar bedacht zich. Xander: “Ik heb de
wedstrijd op televisie gezien en ben niet naar
Luxemburg gereisd, maar heb er wel even over
gedacht. Uiteindelijk vond ik het toch iets te
onzeker allemaal.” Naast de onzekerheid
over het coronavirus vroeg Xander zich ook
af of hij überhaupt iets van de wedstrijd
zou kunnen zien in Luxemburg. In principe
was het niet mogelijk om het stadion te
betreden.
Het bezoeken van uitwedstrijden is verder
geen onbekend terrein voor Xander. “Ik ga
ieder jaar wel zo’n vijf uitwedstrijden mee met
de Supportersclub en als er geen coronavirus
was, dan was ik zeker met hen meegereisd
naar Luxemburg.”

GOED GEVOEL
Xander zat eigenlijk zonder zenuwen
tijdens de wedstrijd tegen Niederkorn.
“Ik heb dat niet ervaren als een heel
spannende wedstrijd. Het werd vrij
snel duidelijk dat het appeltje-eitje zou
worden.” De klinkende 0-5 overwinning
op de Luxemburgers bood perspectief
voor Xander met het oog op de derde
voorronde. Daarin ontving Willem II
het Rangers FC van Steven Gerrard in
Tilburg. “Daar had ik eerlijk gezegd wel
een goed gevoel over. Rangers heeft de
naam, maar je weet op voorhand nooit
hoe goed ze zijn”, vertelt hij. “Ik heb niet
zo’n hele hoge pet op van Schots voetbal.
Eigenlijk was ik banger voor wat daarna
zou komen.” Willem II leed een pijnlijke
0-4 nederlaag, maar die was enigszins
geflatteerd te noemen volgens Xander.
“Ze hebben tegens ons wat mazzel gehad.
Het zat allemaal een beetje tegen, ook met
de scheidsrechter, en er werden een paar
persoonlijke fouten gemaakt. Ze waren niet
zo heel veel beter dan leek op basis van de
uitslag.”
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een selecte groep mensen die al een wedstrijd
heeft bijgewoond.” Voetbal in coronatijd is
hem die middag erg goed bevallen. “Ik ben
wel blij dat het weer begonnen is, want iets is
beter dan niets”
niets”, vertelt hij. “Om eerlijk te
zijn, viel het me tegen Heracles mee, want
je kon toch wel zien dat Willem II er goed
over had nagedacht.”

VOETBAL IN CORONATIJD
Niet alleen in de Europa League waren
coronamaatregelen zichtbaar, ook in de
reguliere competitie was dat het geval. Er
zitten flink wat minder supporters op de
tribunes en seizoenkaarthouders kregen de
kans om drie thuiswedstrijden te selecteren
in de eerste seizoenshelft. Dat pakte voor
hem uiteindelijk positief uit. Xander: “Ik
had Heracles-thuis gekozen en behoor dus tot

De supporters zaten volgens Xander goed
verspreid en in totaal waren dat er zo’n
drieduizend. “Voor mijn gevoel leken dat
er vijfduizend à zesduizend. Het viel me
daarnaast nog best wel mee hoeveel geluid
en sfeer er was”, blikt hij terug. “Je legt je
benen op de stoel voor je, hebt alle ruimte
om biertjes neer te zetten, dus wat dat betreft
was het een mooie dag.” Naderhand is hij
de overwinning nog gaan vieren bij de
tennisclub naast het stadion. “Dat leek wel

een Duitse Biergarten met het herfstzonnetje
erop. Dat was, op 1,5 meter afstand, echt
super gezellig.”
LIJFSBEHOUD OF EUROPEES
VOETBAL?
De teleurstelling van de Europese
uitschakeling overleeft hij naar eigen
zeggen wel. De competitie is voor hem
belangrijker. Dat hij liever voor lijfsbehoud
in de Eredivisie kiest in plaats van het
bereiken van de groepsfase van de Europa
League is tekenend voor zijn kijk op de
situatie. “Een Europese campagne is leuk,
maar dat Willem II Eredivisie blijft spelen,
het liefst in het linkerrijtje, vind ik veel
belangrijker”, aldus Xander. Hij vult daarna
nog aan “dat een nieuwe kwalificatie voor
een Europese campagne dan vanzelf wel weer
komt”.
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EUROPA LEAGUE BELEVING VAN…
MICHAEL ROBBE
De euforie was groot toen
Willem II voor het eerst
sinds 15 jaar Europees
voetbal behaalde. Dat iedere
wedstrijd vervolgens letterlijk
een thuis-wedstrijd werd, is
dan ook erg zuur. Zo vindt
ook Michael Robbe.
Tekst: Sanne van Herp

Michael is 32 jaar en woont in Tilburg
samen met zijn vrouw. Al van jongs af aan
komt hij bij Willem II. Op 5-jarige leeftijd
ging hij voor het eerst naar het stadion.
Eerst met zijn ouders, later met vrienden.
Hij was 10 jaar oud toen hij in 1999 op vak
N plaats nam voor de Champions League
wedstrijden van Willem II tegen Spartak
Moskou, Sparta Praag en Girondins de
Bordeaux. Die werden toen als passepartout verkocht waardoor Michael naar
alle drie de thuiswedstrijden mocht van zijn
ouders. Voor uitwedstrijden was hij toen
nog te jong, al dacht hij daar zelf eigenlijk
anders over.
De mooiste herinnering uit die tijd vond
plaats tijdens één van die Champions
League wedstrijden. Tijdens de wedstrijd
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tegen Bordeaux kwam een Franse supporter
aan hem vragen of hij van shirt wilde
wisselen. Michael negeerde de supporter
eerst en ging op zijn plek zitten maar kreeg
daarna toch spijt. Zijn moeder beloofde
hem om voor hem een nieuw Willem IIshirt te kopen als hij toch met de Fransman
wilde ruilen. Vlak voor de wedstrijd begon,
zocht hij de jongeman dus alsnog op en
ging hij op het aanbod in. De scheiding
tussen uit- en thuissupporters was
toen nog minder streng, waardoor de
shirtwissel makkelijk kon plaatsvinden.
De hekken tussen de verschillende vakken
waren destijds gewoon open en uit- en
thuissupporters stonden door elkaar heen
rondom het stadion. In een shirt van
Girondins de Bordeaux, waarin hij verzoop,
bekeek Michael de wedstrijd.
Ruim 20 jaar later zit Michael, die zelf
ook voetbalt en ooit zelfs bij Willem II
speelde, op de bank bij vrienden. Samen
met Sanne, Maurice (beter bekend als
Pluis) en diens vriendin Danique kijken ze
de eerste Europese wedstrijd sinds 15 jaar
tegen FC Progrès Niederkorn. Er is pizza
besteld en het bier ligt koud. Gezellig, maar
niet zoals het zou moeten zijn. Veel liever
had hij op een groot scherm op de Heuvel,

samen met duizenden
andere supporters gekeken of, nog beter,
in Luxemburg zelf in het stadion. Hoe
fantastisch zou dat geweest zijn!
Diezelfde avond wordt er vijfmaal
gejuicht. De wedstrijd tegen FC Progrès
Niederkorn eindigt in een 0-5 overwinning
door doelpunten van Vangelis Pavlidis
(2 doelpunten), Görkem Saglam, Ché
Nunnely en Mike Trésor.
Toch is Michael niet het type dat zijn hoofd
snel laat hangen: “Het is nu eenmaal niet
anders. We moeten er nu toch het beste van
maken. Wie weet halen we volgend seizoen
weer Europees voetbal en mogen we dan
wel in het stadion zitten. Laten we daarop
hopen!”
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INTERVIEW JORDENS PETERS

EUROPEES VOETBAL
VORMT DE KERS
OP DE TAART VOOR
JORDENS PETERS
20

Eén degradatie, één keer promoveren met een kampioenschap, één verloren
en één gewonnen halve finale in het bekertoernooi, één verloren bekerfinale
én het behalen van Europees voetbal. Het is de indrukwekkende rood-witblauwe palmares van Jordens Peters, boegbeeld van Willem II. Aan zijn
vertrouwde groene grasmat in het Koning Willem II Stadion blikken we terug
op de Europese campagne én zijn tijd bij Willem II.
Tekst: Joris Gemen, Foto’s: Geert van Erven

Het nieuwe voetbalseizoen is alweer drie
wedstrijden onderweg, maar de invloed van
het coronavirus is nog altijd sterk voelbaar.
GEK SLOT VAN DE COMPETITIE
Dat het coronavirus ook in het gesprek een
rol speelde, is vrijwel onvermijdelijk. Het is
immers debet aan de vroegtijdige stopzetting
van het eredivisieseizoen 2019/2020. Willem
II eindigde zodoende op een prachtige vijfde
plaats, maar bij Peters was er sprake van
gepaste blijheid. “Het was uniek in het voetbal
dat de competitie werd stilgelegd. We waren
met een fantastisch seizoen bezig, dus het is
jammer dat het niet is afgemaakt”, zegt Peters.
“Het enige grote voordeel was dat we wel op die
vijfde plek stonden en ik langzaamaan besefte
dat de toenmalige ranglijst gehandhaafd zou
worden.” De aanvoerder is aan de ene kant
heel trots op de prestatie van het team maar
vindt het aan de andere kant erg jammer
dat het niet echt gevierd kon worden met de
supporters en de ploeggenoten.
SNELLE LOTING
Na het fantastische bericht over de Tilburgse
deelname aan de UEFA Europa League op
24 april begon de ellenlange aftelsessie naar
31 augustus, dé dag van de loting voor de
tweede kwalificatieronde. Zo’n historisch
moment wil je natuurlijk maar wat graag
bijwonen, maar tot ieders verbazing was
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het wat betreft de loting minutenwerk. Ook
Peters verbaasde zich over de snelheid van
het hele proces. Naar eigen zeggen ‘had hij
gewoon Willem II uit dat balletje willen zien
komen’. De snelle loting wees uiteindelijk uit
dat Willem II het in een uitwedstrijd mocht
opnemen tegen het Luxemburgse FC Progrès
Niederkorn.
ANDER GEVOEL
Het betekende de eerste Europese klus van
Willem II sinds het seizoen 2005-2006.
Bij Peters was er sprake van gemengde
gevoelens. “Je merkt wel dat er een specialer
gevoel bij komt kijken met alles wat er rondom
zo’n Europese wedstrijd is geregeld”, vertelt
de aanvoerder. “Het blijft natuurlijk wel
zonde dat er geen publiek aanwezig was.
Dat is gewoon een groot gemis, waardoor je
het magische Europese avondje nu niet echt
hebt meegemaakt.” Willem II’ers zouden
Willem II’ers niet zijn als ze niet alsnog
naar een manier zochten om de ploeg te
ondersteunen. Bij het Stade Municipal de
la Ville de Differdange, het decor voor het
treffen met Niederkorn, verzamelde een grote
groep supporters zich op de heuvel achter
het stadion. Die zorgde de gehele wedstrijd
voor de nodige vocale ondersteuning. Wat
kreeg Peters daar op het veld eigenlijk van
mee? “Toen we met de bus aankwamen,
begeleidden de supporters ons met vuurwerk.
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Dan merk je wel dat het enorm leeft”, aldus
Peters. “Vervolgens kom je het veld op en dan
staan ze daar naast die spoorbaan met fakkels.
Dat was hartstikke mooi.” De accommodatie
in Luxemburg was, als we heel eerlijk zijn,
niet bepaald bruisend. Het stadion telde
slechts één tribune en was verder omgeven
door andere voetbalvelden. Toch zorgden de
supporters bij Peters voor een extra dimensie
aan het Europese avondje. Hij heeft zich
geen moment geïrriteerd aan het kleine
stadion. “Je speelt toch zonder publiek, dus het
maakt dan niet uit of je in een klein of groot
stadion speelt”, vertelt hij. “Ik vond het nu juist
leuk dat er plukjes supporters naar de wedstrijd
keken, dat gaf wel iets extra’s.”

gaat, zie je verrassingen. We wisten dat we de
favoriet waren, maar je ziet dat de faciliteiten
en het veld iets minder zijn. Dat soort dingetjes
zorgen ervoor dat je wel moet opletten.” Peters
is erg trots op de teamprestatie. Hij vond dat
Willem II geconcentreerd begon en liet zien
dat er maar één ploeg zou winnen die avond.

FAVORIETENROL
Willem II was voorafgaand en tijdens de
wedstrijd tegen FC Progrès Niederkorn
natuurlijk de gedoodverfde winnaar. Op
het veld lieten de Tricolores zien dat die
favorietenrol als een jas paste, maar volgens
Peters moet je altijd op je hoede zijn. “We
wisten dat we kwalitatief een beter elftal
hadden, maar je speelt uiteindelijk slechts
negentig minuten”, aldus de captain. “In elke
bekercompetitie waar het over één wedstrijd

Dat laatste komt aardig overeen met het
spelbeeld in de thuiswedstrijd tegen Rangers
FC. Met name in de beginfase van de
wedstrijd was Willem II simpelweg de betere
ploeg, maar kreeg het wel twee goals om de
oren. “Dat is zo’n wedstrijd die je probeert te
voorkomen. Het geeft veel vertrouwen dat je
voetballend bij vlagen beter bent dan Rangers”,
blikt Peters terug. “Ik had ook wel het gevoel
dat we dat konden, omdat we vorig jaar tegen
grotere tegenstanders hebben bewezen dat
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De aanvoerder geeft daarnaast aan dat de
klinkende 0-5 overwinning makkelijk oogde
en in principe was dat ook het geval, maar je
kunt altijd een kanttekening plaatsen. Peters:
“Uit ervaring weet ik dat zo’n wedstrijd ook
totaal anders kan lopen. Ik heb vaak wedstrijden
gespeeld waarin we als team beter waren, maar
toch een hele vervelende wedstrijd speelden.”

we best een hoge intensiteit kunnen halen”.
Toen Willem II begon aan het duel met
de Schotten had Peters het gevoel dat dat
wedstrijden zijn waarin de ploeg prima
mee kan. Dat het dan eindigt in een forse
nederlaag is eeuwig zonde. “Je verliest met 0-4
dus je kunt daar niet veel van zeggen, maar het
rare is dat je heel veel positieve reacties ontvangt
over het vertoonde spel”, zegt Peters. “Je hebt
eerder Rangers weggespeeld dan andersom en
toch ga je op papier met een kansloze nederlaag
naar binnen.”
ER ZAT MEER IN
Peters hield aan de wedstrijd met Rangers
dus een zure nasmaak over en dat had
niet alleen te maken met de omvang van
de nederlaag. “Het ligt natuurlijk altijd aan
jezelf. We hebben een aantal foutjes gemaakt
die je je vooral op Europees niveau niet kunt
veroorloven”, aldus Peters. “Je hebt ook een
beetje met pech en geluk te maken. Wij schieten
hem na een paar minuten op de lat en dezelfde
kans gaat er aan de andere kant in. Zó dicht
ligt het dan bij elkaar.” Volgens de aanvoerder
stond Willem II net aan de verkeerde kant
van de streep. Hij was ook in de overtuiging
dat er meer in had gezeten. “Na Rangers zou
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je nog een wedstrijd spelen, maar ik vind dat
wij een ploeg hebben die tegen iedereen kan
verrassen. Je speelt maar één wedstrijd, dus
je had best dichtbij kunnen zijn”, aldus een
teleurgestelde Peters. Doelt hij hier op de
groepsfase van de Europa League? “Mocht
je zo’n wedstrijd tegen Rangers overleven, dan
speel je al een finale en daarin kan gewoon veel
gebeuren. Ik zal ook niet ontkennen dat wij
dan een flinke portie geluk nodig hebben, maar
misschien heb je het wél en lever je een unieke
prestatie.”
KERS OP DE TAART
Het behalen van Europees voetbal maakt
de Willem II-palmares van Peters nog
imposanter dan die al is. De aanvoerder
maakte in 2012 de overstap van FC Den
Bosch naar Willem II en is nu alweer voor
het negende seizoen trouw aan het rood, wit
en blauw. Peters is trots op de ontwikkeling
die Willem II heeft doorgemaakt. Hij
vertelt dat hij bij een net gepromoveerd
Willem II aansloot, dat nog wel in zwaar
weer verkeerde. Peters degradeerde dat
seizoen met de club direct naar de Jupiler
League, maar zag vanaf dat moment dat
het beter ging met Willem II. “We hebben
toen de harten van het publiek weer een
beetje teruggewonnen en sindsdien elk jaar
positieve stapjes gemaakt”, vertelt hij. “Ik
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ben er natuurlijk trots op dat ik heb kunnen
meegroeien met de club en dat daar een
stijgende lijn in zat.”

centje op de bank”, zegt hij. “Ik ben veel liever
op mijn plek en gelukkig en wat dat betreft vind
ik de club te mooi om te verlaten.”

DOORSLAGGEVENDE FACTOR
Peters geeft aan dat hij zelf ook geprofiteerd
heeft van de positieve ontwikkeling van
de club, omdat in zijn carrière ook een
stijgende lijn zat. Hij ziet zichzelf terug
in de ontwikkeling van Willem II door de
jaren heen. “Willem II is met mooie stapjes
gegroeid en dat past eigenlijk ook bij mijn
persoonlijkheid. Ik ben zelf namelijk ook met
kleine stapjes omhooggegaan.”

BOEGBEELD
Dat hij door de supporters gewaardeerd
wordt, is overduidelijk. Zij hebben ‘El
Capitano’ in hun harten gesloten en door
de jaren heen is Peters ook uitgegroeid
tot boegbeeld van Willem II. Hoe voelt het
eigenlijk om zo’n status binnen de club te
hebben? “Ik ben natuurlijk lang de aanvoerder
en dan word je vanzelf het gezicht van de club.
Als mensen dat zo zien dan ben ik daar in
principe erg trots op”, aldus Peters. “Ik heb
veel aan Willem II te danken en de club zo goed
mogelijk vertegenwoordigen, is wel een manier
om iets terug te doen.”

Dat hij zich bij Willem II heeft kunnen
ontwikkelen, speelde uiteindelijk een
doorslaggevende rol voor zijn keuze om
bij de Tricolores te blijven. “Ik heb hier bij
de club altijd wel het gevoel gehad dat er
perspectief was om door te groeien”, aldus
Peters. “Daarnaast heb ik vanaf het begin al
een heel goed gevoel bij Willem II. Ik voelde me
altijd gewaardeerd door supporters en mensen
rondom de club.” We zouden dus kunnen
spreken van een ‘match made in heaven’ als
het gaat om Peters en Willem II, maar hij
wil naar eigen zeggen ‘zijn oude schoenen
niet weggooien voordat hij nieuwe heeft’. “Ik
vind waardering en je op je plek voelen heel
waardevol en ook belangrijker dan een extra

Aan het begin van ons gesprek passeerde het
al even de revue: het einde van de carrière
van Peters komt dichterbij. Hoe staat de
aanvoerder hier zelf eigenlijk in? “Je moet
er automatisch wel wat meer over nadenken.
Er is nog niks definitiefs afgesproken en dat
hoeft voor mij ook niet. Ik wil in principe zo
lang mogelijk voetballer zijn”, vertelt Peters.
“Wanneer ik het stokje moet doorgeven aan een
ander, omdat ik op andere gebieden dan het
veld belangrijker kan zijn, dan merk ik dat denk
ik vanzelf.”
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EUROPESE
HISTORIE
Dat het Europa League avontuur (2020) in alle opzichten bijzonder was, zal niemand
ontkennen. Niet alleen omdat er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mocht zijn, maar
ook omdat er sprake was van zogenaamde ‘golden matches’: één wedstrijd waarin er
gewonnen moest worden, anders was het direct over en uit. Geen heen- en terugwedstrijd,
geen weken tussen de verschillende wedstrijden, geen tijd voor aanpassingen. Hoe verging
het Willem II eigenlijk in het verleden in Europa?
Tekst: Sanne van Herp, foto’s: Geert van Erven

Eind 1954 werd in Nederland het betaald
voetbal ingevoerd en in 1955 was Willem
II de eerste kampioen van Nederland.
Dat gaf ook recht op een plek in Europa:
Coupe Européenne, de voorloper van
de Europacup I, later de UEFA Champions
League. Willem II meldde zich hier echter
voor af, omdat het zich op de competitie
wilde richten en bang was voor de financiële
gevolgen van deelname aan de Europacup.
Daarom ging de plek naar PSV, die daarmee
de eerste Nederlandse club in Europa werd.
Een weinig succesvol debuut overigens.
Bijna 10 jaar later maakt Willem II wèl zijn
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entree in Europa. In 1963 eindigt de club
voorlaatste in de eredivisie en degradeert
daardoor. Maar tegen iedere verwachting
in wordt wel de KNVB-beker gewonnen.
Dankzij een 3-0 overwinning op ADO mag
Willem II in het seizoen 1963-1964 Europa
in. In de ‘Europacup voor bekerwinnaars’
(Europa Cup 2) treft het Manchester United.
De thuiswedstrijd wordt gespeeld in de
Rotterdamse Kuip en met 1-1 gelijk gespeeld.
Een sensatie! Frits Louer wist voor Willem
II het openingsdoelpunt te maken maar
helaas kwamen de Engelsen langszij. In de
uitwedstrijd op Old Trafford wist Louer ook

te scoren. Helaas scoorden de Engelsen
makkelijker, waardoor Willem II met 6-1
verloor en gedesillusioneerd huiswaarts
ging.
Hierna werd het stil op Europees gebied.
Heel stil. De club vocht voor zijn bestaan
en bivakkeerde het grootste deel van de
jaren ‘60, ‘70 en ‘80 in de eerste divisie.
Uiteindelijk weet Willem II wel weer
financieel gezond te worden, maar Europa
lijkt een ver-van-mijn-bed-show. Tot 1998,
35 jaar na het Europeese debuut. Onder
Co Adriaanse weet Willem II in het seizoen
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‘97-’98 de 5e plek in de Eredivisie te behalen
en claimt daarmee het recht op een ticket
voor de UEFA Cup. In de eerste ronde treft
de club het Georgische Dinamo Tbilisi. Voor
de Tilburgers een nietszeggende club, maar
zij wisten in 1981 wel de Europacup 2 te
winnen.
De thuiswedstrijd, gespeeld in september
1998, lijkt lang op een 0-0 gelijkspel uit te
draaien. Tot Adil Ramzi in de 76e minuut de
score opent. Hierna volgen in rap tempo de
2-0 (Arno Arts) en de 3-0 (Mark Schenning).
Ook in de uitwedstrijd weet Willem II te
winnen met 3-0. Nadat Marcel Valk het net
vond, scoren Jatto Ceesay en Adil Ramzi
beide in de laatste minuten van de wedstrijd.
De club is door naar de tweede ronde!
Daar wordt thuis gelijk gespeeld tegen Real
Betis Sevilla (1-1). Nadat Trujillo in de laatste
minuten scoorde namens Real Betis Sevilla,
legde Mariano Bombarda een minuut later
voor Willem II de bal tussen de palen. In de
uitwedstrijd blijk Betis helaas een maat te
groot. Willem II verliest met 3-0.
In dat seizoen (‘98-’99) wordt Willem
II in de competitie 2e achter Feyenoord
en het mag daardoor deelnemen aan de
Champions League. De euforie om het
behalen van dit hoogste niveau in de
clubgeschiedenis is hoog, maar duurt helaas
maar even. Willem II komt in een poule met
Spartak Moskou, Sparta Praag en Girondins
de Bordeaux.

EEN OVERZICHT:
Datum

Wedstrijd

Eindstand

Doelpuntenmakers
voor Willem II
Arno Arts

15 sep. 1999

Willem II

1:3

Spartak Moskou

21 sep. 1999

G. Bordeaux

3:2

Willem II

28 sep. 1999

AC Sparta Praag

4:0

Willem II

20 okt. 1999

Willem II

3:4

AC Sparta Praag

Mariano Bombarda
Dmitri Shoukov
Mark Schenning

26 okt. 1999

Spartak Moskou

1:1

Willem II

Ousmane Sanou

3 nov. 1999

Willem II

0:0

G. Bordeaux

Yassine Abdellaoui
Ousmane Sanou
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club met 1-3 onderuit. Het enige Tilburgse
doelpunt werd gemaakt door Anouar
Hadouir. De Monegasken maakten rap een
einde aan de Europese hoop. Toch werd het
spelen van deze Europese wedstrijd zowel
door spelers als supporters als een enorm
succesmoment ervaren. Mogen spelen
tegen het grote Monaco voelde als een
overwinning op zich.
In de jaren daarna reist de club heen en
weer tussen de ere- en eerste divisie, totdat
het zijn koers wijzigt en bouwt aan een
stabiele toekomst. Dat resulteert pas in
het jaar 2018 in echte resultaten. De halve

finale van de KNVB-beker werd bereikt, maar
werd verloren in de Rotterdamse Kuip tegen
Feyenoord. In 2019 haalt Willem II de finale
van diezelfde KNVB-beker tegen Ajax en al
het bouwen en harde werken lijkt eindelijk
de verdiende sportieve successen op te
leveren. De kers op de taart volgt in 2020:
Europees voetbal is opnieuw een feit na een
vijfde plaats in de door Corona afgebroken
competitie.
Laten we alsjeblieft hopen dat er niet weer
decennia overheen gaan voor de Europa
League-hymne weer naar Tilburg komt...

Willem II en zijn supporters teerden nog
lang op deze succesvolle periode waar
terecht met trots op terug wordt gekeken.
Opnieuw duurt het lang voor we met onze
club weer in Europa mogen verschijnen.
In de turbulente jaren ‘00 speelde Willem
II nietszeggend. Opnieuw kwam het
voortbestaan van de club in gevaar en
opnieuw wist Willem II vriend en vijand
te verrassen. In hetzelfde jaar als dat
nacompetitie gespeeld moest worden,
speelde de club in 2005 in de finale van de
KNVB beker, tegen PSV. Die (verloren) finale
leverde een plek op in de voorronde van de
UEFA Cup.
In september 2005 speelde Willem II
daardoor een tweeluik tegen AS Monaco.
Uit werd met 2-0 verloren en thuis ging de
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KONINGSKIND UIT
GROESBEEK ZOEKT
VASTE VERKERING
Op een herfstachtige maandagavond rijd ik vanuit het mooie
Brabant naar het Gelderse Groesbeek. Hier heb ik een afspraak
met een geboren en getogen Groesbekenaar en Koningskind
van Willem II: Arno Arts.
Tekst: Rianne van de Sande, Foto’s: Geert van Erven
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Arno; je voetbalde van 1997-2001 bij Willem
ll en daarvoor zat je bij SC Cambuur. Hoe
ben je daar terecht gekomen?
“Ik had voor mijn periode bij SC Cambuur bij
FC Twente een 2- jarig contract. Het 1e jaar
ging het echt supergoed. Ik speelde bijna alle
wedstrijden en we behaalden ook Europees
voetbal. Het 2e jaar verliep nagenoeg
hetzelfde maar ik kwam veel minder aan
spelen toe. Dat kwam omdat verdediger
Michel Boerebach was gehaald. Hoofdtrainer
Rob Baan had in gedachten dat Michel
Boerebach achterin ging spelen. Andre Paus
en Nico Jan Hoogma speelden al achterin
en dat ging heel goed. Er was geen plaats
voor Boerebach achterin, waardoor hij en ik
elkaar afwisselden en stuivertje wisselden op
het middenveld. Toen liep mijn contract af
en aan het einde van het seizoen ging mijn
contractverlenging niet door. Rob Baan, die
twee jaar op rij Europees voetbal behaalde,
ging weg. Daarvoor in de plaats kwam Issy
ten Donkelaar. Ten Donkelaar zei dat ik
weinig aan spelen toe zou komen, omdat hij
de voorkeur gaf aan Michel Boerebach. Verder
wilde hij jong talent en jongens van de streek
zoals Arnold Bruggink en Gerald Sibon ook
een kans geven. Toen ik dat hoorde, baalde ik
als een stekker omdat ik het zo goed gedaan
had de afgelopen periode en zelfs met het
team 2x Europees voetbal had behaald. Hoe
zuur het ook was: de eerlijkheid van Ten
Donkelaar kon ik wel waarderen. Beter een
korte schrik dan een lange twijfel. Ik wist
waar ik aan toe was, maar het was laat in het
seizoen en alle clubs waren al bijna voorzien
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van spelers. Toen belde Fritz Korbach mij
en zei: “Arno, ik heb je nodig. Je moet naar
Leeuwarden komen. Jij bent mijn spelmaker!”
Het was een stap terug naar de 1e divisie,
maar voor mij was het een keuze van één
stapje terug en daarna weer vooruit richting
Eredivisie.
De mooie woorden van Fritz, een mooi elftal
met Jaap Stam, Bert Konterman en het
kunnen spelen, de ambitie om te promoveren,
maakte dat ik de overstap naar SC Cambuur
heb gemaakt. Een mooie club die jammer
genoeg toentertijd niet promoveerde.
Mijn 3e jaar bij SC Cambuur ging heel goed.
Martin van Geel en Co Adriaanse (die in 1997
net startte bij Willem II) meldden zich. Het
was voor Willem ll een gok wat ik als speler
van de 1e divisie toe kon voegen in het elftal
van Willem ll. Willem ll, AZ en Excelsior
Moeskroen waren de ploegen waar ik uit
kon kiezen. Zowel Van Geel als Adriaanse
gaven aan mij er graag bij te willen hebben,
waardoor ik destijds voor Willem ll heb
gekozen.”
Hoe was jouw eerste indruk van Willem ll?
“Daar kan ik een mooie anekdote over
vertellen die typerend is voor de sfeer
binnen de club. Bij Willem ll was destijds
een kennismakingsdag. Die dag vergeet ik
nooit! We werden ontvangen in de zalen
boven in het stadion. Alles netjes ingericht,
tip -top geregeld en tafels sjiek gedekt voor
een heerlijk diner. Op een gegeven moment
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Allround in nieuwbouw,
renovatie en verbouw
Van der Pol Bouw uit Tilburg heeft met 2 man sterk
(vader & zoon) al een halve eeuw ervaring in de
bouw. Wij zijn allround bouwers, van (kleinschalige)
nieuwbouw tot renovatie, van verbouw tot afbouw tot
onderhoud. Het vak is van vader op zoon overgedragen
en samen bieden wij een dienstenpakket van A tot Z, of
het nu gaat om een nieuwbouwwoning, de renovatie
van een vervallen pand of een klein klusje als het
vervangen van een kozijn. Wij kunnen elk bouwproject
voor u organiseren en realiseren, waarbij we zo nodig
ook vakkundige collega’s inschakelen.

Wij wensen
Willem II heel
veel succes!

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

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

 06-45439905

| vanderpolbouw@gmail.com | WWW.VANDERPOLBOUW.NL
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stapt er een man naar voren die begint te
zingen: ‘24 rozen….’ Ik denk wat gaat er hier
gebeuren. iedereen begon mee te zingen,
iedereen ging staan, nieuwe spelers werden
naar voren geroepen en moesten bij het liedje
‘viola’ bijvoorbeeld een viool na doen. Toen ik
later naar huis reed dacht ik: ‘waar ben ik nu
terecht gekomen? Wat gebeurt hier?’ Achteraf
bleek dat de clubdokter, Jan Vioen, te zijn.
Later weet je dat en besef je tegelijkertijd hoe
mooi het is dat dit kan. Met zijn allen bij
elkaar, saamhorigheid en het teamgevoel ten
top. Ik heb het altijd fantastisch naar mijn zin
gehad. Ik denk dat Willem ll bij mij paste als
een jas. Zowel gezien mijn spelstijl (technisch,
verzorgd) als het feit dat Willem ll ook voor
het publiek speelde.”
Je hebt onder andere in de periode bij
Willem ll onder Co Adriaanse getraind. Hoe
vond je dat?
“Het is voor Willem ll goed geweest dat ze
destijds een trainer als Co Adriaanse hadden.
Die zorgde voor wat meer branie, wat meer
bluf en een speelwijze met hoog druk zetten.
Het was in het begin een cultuurschok met
Adriaanse binnen de club, maar dat was
nodig om het zoveel professioneler te maken.
Ik heb Willem ll leren kennen als een
gemoedelijke Brabantse club; dat moet
ook zeker zo blijven. Destijds wisten we dat
maar al te goed als team. Verder heb ik als
speler het meeste geleerd van Adriaanse.
Toptrainer!”
En dan het Europese voetbal!
“De mooiste wedstrijd was Dinamo Tbilisi
thuis voor de UEFA Cup; dat was zo’n
hunkering en ontlading van supporters na
35 jaar. Walter Vermeer op de middenstip.
Dat was zo’n gigantisch mooie sfeer. Je
voelde in het stadion dat dat iets speciaals
was. Kippenvel bij de opkomst op het veld.
Geniaal! Daarna volgde de wedstrijd tegen
Real Betis Sevilla. Die waren een maatje te
groot. Een beetje vergelijkbaar met de recente
wedstrijd van Willem ll tegen Rangers FC.
Verder speelde ik drie wedstrijden in de UEFA
Champions League. Tegen Spartak Moskou
(waar ik 1x scoorde), Girondins Bordeaux en
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Sparta Praag. Maar de mooiste wedstrijd
bleef die thuis tegen Dinamo Tbilisi.”
Hoe eindigde jouw carrière als voetballer?
“Het laatste seizoen dat ik bij Willem ll was,
kregen we Hans Westerhof als trainer. Na
Adriaanse was dat een totale omslag, want
Westerhof was qua mens heel anders.
Ik kreeg het idee dat hij een opdracht had om
door te selecteren. Jimmy van Fessem, Marcel
Valk en Geoffrey Prommayon moesten weg.
Met Westerhof botste ik. In de thuiswedstrijd
tegen RKC Waalwijk speelde ik hartstikke
goed. In de rust zei hij; we laten Youssef
Mariana in jouw plaats spelen. Ik heb jou
komend weekend nodig tegen NEC. Ik kon
niet anders dan dat accepteren. En de week
daarop moest ik bij hem komen en toen zei
hij: je speelt niet tegen NEC. Toen was het
klaar; toen brak er wat. Dat is niet meer goed
gekomen. Westerhof wilde mij als oudere
speler overal bij betrekken: ‘Arno staat het
goed?’ Ik dacht: ik wil voetballen. Ik wilde in
de kleedkamer niet belangrijk zijn maar op
het veld. Ik wilde gewoon voetballen.
Toen ben ik in 2001 naar FC Utrecht gegaan.
Ik kende Han Berger die daar technisch
directeur was. Ik ging op mijn 30e naar
Utrecht en won toen de KNVB- beker. Toen
ben ik in 2003 naar VVV Venlo gegaan en
daarna was het op mijn 36e klaar. Het was
mooi geweest. Ik kon nog naar Top Oss en
Marc Overmars wilde mij nog naar Go Ahead
Eagles halen. Maar ik vond dat het mooi was
geweest.”

Heb je nog contacten overgehouden aan
jouw tijd bij Willem ll?
“Ik heb nog steeds contact met Tomas
Galasek; dat was mijn kamergenoot op de
trainingskampen. In de voetballerij is uit het
oog, snel uit het hart. Iedereen gaat zijn eigen
weg. Bij een reünie zijn de contacten weer
allerhartelijkst.”
Wat doe je tegenwoordig?
“Op dit moment ben ik hoofdtrainer bij
Rood Wit Groesbeek. Daarnaast geef ik
voetbalclinics in Friesland. Verder was ik
trainer bij Willem ll onder 23, totdat het
coronavirus kwam….
Het team van onder 23 werd opgeheven en
er kwam een team onder 21. Ik had de stille
hoop dat ik daarvoor gevraagd werd of voor
het 1e elftal, dat ook om handjes verlegen zat.
Met Joris Mathijsen heb ik een goed gesprek
gehad en ik respecteer de keuze van Willem ll
die ze maakten om Willem Weijs als trainer
voor onder 21 aan te stellen. Joris zag mij
meer als eventueel 2e assistent. Alleen als je
binnen de club iedereen om een loonoffer
vraagt in verband met de coronacrisis dan is
het tegenstrijdig om een 2e assistent aan te
stellen. Dat begrijp ik volkomen alleen voor
mij was dat wel teleurstellend. Zeker na wat
mij eerder overkwam.”
Heb je dan een soortgelijke situatie eerder
meegemaakt?
“Jazeker, dan moet ik terug naar de
periode onder Jurgen Streppel. Ik had
toen een stageplek nodig om het hoogste
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trainersdiploma te behalen. Puur op gevoel
dacht ik dat ik best mijn stage kon doen bij
Willem ll. Ook gezien de manier waarop
ze onder Streppel speelden. Ik was ook
nieuwsgierig naar hoe Streppel trainde.
Het was het seizoen waarin ze kampioen
in de Jupiler League werden. Streppel gaf
mij de kans om stage te lopen. Dat klikte
hartstikke goed en ik heb mijn stage daar ook
afgemaakt. Ik weet nog dat we kampioen
werden en ik twee dagen daarna examen
moest doen voor mijn trainersdiploma. Ik
dacht: zijn de jongens wel vooruit te branden?
Maar gelukkig deed iedereen zijn best en
sleepten ze mij door het examen heen.
Dat waren onder andere Ruud Boymans,
Ali Messaoud, Dries Wuijtens en Robbie
Haemhouts. Na dat stagejaar wilden
Streppel en de spelers mij erbij hebben als
techniektrainer. Er was alleen geen budget
met als resultaat dat ik in het 2e jaar als
techniektrainer aansloot met als vergoeding
enkel de reiskosten. Ik zag dat als investering
in mijn toekomst. En toen kwam het 3e
seizoen. Toen zei Streppel: “Ik wil hebben dat
je een volwaardig contract krijgt en dat heb ik
uiteindelijk gekregen voor twee dagdelen in de
week”. Dat was in de tijd van Berry van Gool.
Op een gegeven moment ging Jurgen Streppel
weg en Adrie Bogers werd weggestuurd. Toen
dacht ik: nou, de A1 is vrij, Jong Willem ll
was vrij, assistent-trainer was vrij; het moet
wel heel gek lopen als daar niks voor mij
bij zit. Dat ze mij geen hoofdtrainer maken
met net mijn diploma op zak, dat begrijp ik
nog. Maar op een gegeven moment zat ik ‘s
zomers in de tuin toen belde Van Gool: “we
gaan ook niet verder met jou, Arno.” Dat viel
me heel rauw op mijn dak en het was een
heel kort gesprek.
Enkele jaren later kwam het telefoontje van
Joris Mathijsen…
“Ja, dat vond ik geweldig. Hij vroeg mij of
ik Willem ll onder 23 wilde coachen. In die
tijd trainde ik nog een amateurclub en dat
viel goed te combineren. Jammer dat die
samenwerking stopte.”
Je praat vol passie over Willem ll, jouw
club.
“Ik vind Willem ll een prachtige club. Daar
rijd ik graag 1,5 uur voor naar mijn werk. Ik
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heb me er altijd als een vis in het water thuis
gevoeld. Dat is ook een compliment voor
Willem ll, ondanks de verschillende trainers
en het verschillend beleid in de afgelopen 20
jaar.
Het voetballende gedeelte van Willem II past
bij mij, maar vooral ook de gemoedelijkheid.
Ik denk dat er weinig spelers zijn die zich niet
thuis hebben gevoeld bij Willem ll. Een club
met een warme sfeer waar gewerkt wordt,
maar ook een geintje wordt gemaakt. Bij
Willem ll wordt gekeken naar de mens achter
de voetballer. Waar heeft de speler behoefte
aan, hoe vangen we dat op, hoe vullen we dat
aan, hoe voel jij je thuis.”
Wat vind je van de sfeer bij Willem ll in de
periode toen je als voetballer actief was in
vergelijking met nu?
“Ik wou dat wij destijds de sfeer hadden
gehad van de supporters van nu. En daarmee
zeg ik niks ten nadele van de supporters van
destijds. De supporters stonden toen ook
achter ons. Nu is er veel interactie tussen
spelers en publiek. Toen was het een rondje
lopen en klaar.
Nu is het inhaken en liedjes over en weer
zingen in het stadion. De sfeer is ten goede
veranderd. Het publiek staat als één blok
achter de ploeg vanaf de 1e minuut. Het is
tegenwoordig een event waar je bij MOET
zijn. Dat is mooi voor Willem ll. In mijn tijd
had het Willem ll-publiek de naam van de kat
uit de boom kijken en ze waren ook kritisch.
Ik kan me een thuiswedstrijd tegen Vitesse
nog herinneren. We stonden met de rust met
0-1 achter en we gingen met een fluitconcert
het veld af.”
Waar ligt het huidig succes van nu aan
volgens jou?
“Allereerst goed dat je voetbal in je beleid
hebt zitten. Daarbij denk ik aan Joris
Mathijsen en Martin van Geel. Dat is een
absolute pre ten opzichte van andere clubs.
En vergeet de scouting niet. Dat is belangrijk
voor een club als Willem ll. Het mooiste
zou zijn dat er nog meer vanuit de jeugd
door zouden breken en dat er meer jongens
aansluiten en de stap kunnen maken.
Daar moet je beleid op maken: eerst over
je schouder kijken naar potentie in een

jeugdelftal. Dan daarop acteren en de
kans geven aan potentiële doorstromers.
Hopelijk komen er ook talenten door vanuit
onder de 21. Ook moet er de bereidheid zijn
om te investeren in de jeugd. Dat is een
beleidskeuze.”
Wat wil je zeggen tegen de supporters van
Willem II?
“Ik geniet echt van jullie iedere wedstrijd. Blijf
altijd achter die mooie club staan wat er ook
gebeurt! Hou die interactie ook in de mindere
tijden, maar ondersteun die jongens. Je wint
er niks mee door het elftal uit te fluiten of
spelers te beledigen. Je mag ontevreden zijn,
maar daarna weer met de blik vooruit. Ik hou
wel van dat sfeertje!”
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En tegen de wedstrijdselectie en technische
staf ?
“Ik heb met veel jongens onder Adrie Koster
op het veld gestaan. Ik heb Görkem Saglam
en Mike Trésor in het elftal onder 23 jaar
gehad. Het doet me goed dat ze presteren op
het veld, evenals de rest van het elftal. Het
zit goed in elkaar en de balans is goed. We
hebben een voorbeeldige aanvoerder in de
persoon van Jordens Peters. Geweldig hoe hij
na afloop van een wedstrijd analyseert voor
de camera’s; dat is niet iedereen gegeven.
Een boegbeeld voor de club en een boegbeeld
voor velen! Ik ben benieuwd waar het elftal
gaat eindigen, maar ze horen zeker in de
middenmoot thuis.”
Ik heb altijd goed contact met de staf gehad.
Wat Adrie Koster siert is dat hij met zijn
vele ervaring geen wedstrijd oversloeg van
bijvoorbeeld onder 23. Hij ging overal kijken.
Hij liet mij in mijn waarde als trainer. Hij
ging nooit bij een bespreking zitten; dat liet
hij aan mij over. Dat waardeer ik erg aan
Koster. Niks dan lof over deze technische
staf. Ik vind het jammer dat ik daar door
omstandigheden geen deel meer van uit kan
maken.”
Er is nog wel een wens, begrijp ik?
“Als men bij Willem ll iemand nodig heeft;
voor Willem ll sta ik altijd open. Ik heb het
daar altijd zo naar mijn zin. Ik hoop nog
steeds op vaste verkering na een jarenlange
knipperlicht-relatie, dus wie weet!”
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DE SUPPORTER
BERT VAN DER MEER
Bert is 68 jaar en al 40 jaar
getrouwd, vader van twee
zonen en al jaren een vast
gezicht op vak C op de
Kingside.
Tekst: Sanne van Herp, foto: Geert van Erven

Behalve Willem II heeft Bert nog een
andere grote voetballiefde: de Oisterwijkse
amateurclub Trinitas (voorheen o.a. Nevelo).
Sinds hij met pensioen is (4 jaar nu), traint
hij daar de jongste pupillen van 5 à 6 jaar.
Daarvoor is hij jarenlang scheidsrechter en
leider van de teams geweest. Zijn zoons
Jeroen† en Stephan begonnen ruim 30 jaar
geleden bij de F-jes van Nevelo en vanaf dat
moment is Bert daar vrijwilliger.
Als kleine jongen luisterde Bert naar het
voetbal op de radio. Eén van zijn eerste
herinneringen aan Willem II stamt uit 1963,
toen Willem II in de Europa Cup 2 aan
mocht treden tegen Manchester United. Hij
logeerde als 11-jarig jochie die dag bij zijn opa
en zat aan de radio gekluisterd. Opa moest
biljarten en had geen tijd om te luisteren, dus
moest Bert verslag voor hem uitbrengen over
de wedstrijd. Het werd 1-1. Hij weet nog dat
dat sensationeel was.
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Het duurde nog tot het seizoen 1999-2000
voor Bert uiteindelijk overstag ging en deel
ging uitmaken van het Rood Wit Blauwe
leger. De succesjaren met Champions
League lagen toen net achter ons, maar
Willem II speelde dat seizoen wel in de
UEFA Intertoto Cup. Via Nevelo kreeg hij
tickets voor een thuiswedstrijd en ging hij
met zijn zoon Stephan naar het stadion.
Na de wedstrijd werd er omgeroepen dat
er nog kaarten beschikbaar waren voor de
laatste thuiswedstrijd van dat seizoen tegen
Cambuur Leeuwarden. Zijn zoon wilde daar
graag naar toe en dus kocht Bert bij de
plaatselijke sigarenwinkel twee kaarten. Vanaf
dat moment was hij verkocht.
In de voorbereiding op het seizoen
daaropvolgend ging Bert kijken bij een
oefenwedstrijd tegen VVV Venlo. Omdat
Willem II in de UEFA Intertoto Cup speelde,
trad het tweede elftal die wedstrijd aan en
liepen de spelers van het eerste elftal tussen
het publiek. Bert vond dat leuk; de ‘grote
mannen’ waren zo nabij en bereikbaar. Waar
zag je dat nou nog? Vanaf dat moment kocht
hij iedere wedstrijd een los kaartje (zoon
Stephan was inmiddels afgehaakt) en tijdens
de winterstop bestelde hij zijn eerste halve
seizoenskaart voor vak C, wat toen nog geen
sfeervak was. Dat is nu 20 jaar geleden.

In 2005 verloor Willem II de bekerfinale in de
Kuip, maar mocht het toch Europa in. Aan de
wedstrijd tegen AS Monaco heeft Bert echter
weinig herinneringen. Het Europese avontuur
was dan ook al afgelopen voor het goed en
wel was begonnen.
15 jaar later kijkt Bert de Europese
wedstrijden noodgedwongen thuis voor
de buis. Ontzettend zonde, noemt hij
het. Als we toch maar eens de poulefase
hadden mogen bereiken zodat er wèl
publiek bij de wedstrijd mocht zijn. Het
is nu allemaal zo anders dan anders. Ook
de competitiewedstrijden zijn anders. Met
publiek erbij is er toch geen echte Kingsidesfeer en verplicht op je stoel moeten
blijven zitten is niet aan Bert besteed. Maar
helemaal niet mogen gaan is nog veel erger.
“Hopelijk is alles vrij vlot weer zoals het was.”
Hij verwacht dit jaar dat Willem II in het
linkerrijtje zal eindigen, al zal de top 4 wel
buiten bereik liggen. Met concurrenten als
Utrecht, Vitesse en Heerenveen moeten we
plek 5 tot 8 wel weten te behalen, al mogen
we er niet zomaar vanuit gaan dat dat lukt.
Het verschil met vorig jaar is dat er toen
een vast elftal stond, terwijl er nu meerdere
keuzes op meerdere plekken zijn. Dat biedt
overigens ook wel weer kansen.
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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.”

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.

DNZB is altijd op zoek naar zelfstandige
zorgprofessionals. Die vinden in het brede
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