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7 MIKE TRÉSOR NDAYISHIMIYE

INHOUD

Het is woensdag 11 maart als ik dit 

voorzitterswoord schrijf. De wed-

strijd Willem II - SC Heerenveen 

is afgelast wegens de coronacrisis 

en de toekomst is voor eventjes of 

voor langere tijd ongewis!

WISSELVALLIGER

Ik vind Willem II na de winterstop 

wisselvalliger spelen dan daar-

voor en naast de vastigheid is ook 

het flitsende in het spel enigszins uit 

het team verdwenen. Het begon natuurlijk 

fantastisch na de winterstop met de 1-3 overwin-

ning bij AZ na een vooral fabelachtige tweede 

helft. Daarna kwam de klad er enigszins in met 

de bekeruitschakeling in Heerenveen en een 

schamel gelijkspel thuis tegen PEC Zwolle. Tegen 

PSV en Feyenoord gingen we relatief gemakkelijk 

ten onder en konden we de sensationele uitzeges 

bij Ajax en AZ helaas geen vervolg geven. Tegen 

FC Groningen thuis was er af en toe wel weer dat 

flitsende en die mooie combinaties, niet op de 

laatste plaats door de prima bijdrage van

Görkem Saglam die hoop biedt voor de toekomst.

SPANNEND 

Het gaat dus ietsjes minder allemaal dan de 

eerste competitiehelft maar desondanks staan 

we nog steeds op een prachtige vijfde plaats 

op de ranglijst, wetende dat zelfs de zevende 

en waarschijnlijk ook de achtste plaats in de 

eindstand recht geeft op het zo gewenste toetje: 

de playoffs om een ticket in de voorronde van de 

Europa League. Wat zou het toch mooi zijn als 

we met ons rood-wit-blauwe leger, dat groeit en 

bloeit, behalve de Nederlandse ook weer eens 

een paar Europese steden zouden kunnen ver-

overen! We gaan het allemaal zien maar nu al wil 

ik vooropstellen dat het scoutingsapparaat van 

Willem II, Joris Mathijsen en Martin van Geel alle 

lof verdienen voor het gevoerde aankoopbeleid. 

Er staat een echt en een hecht team dat vecht 

voor het rood-wit-blauw. En nu maar hopen 

dat dat vechten ook beloond wordt en dat het 

waarschijnlijk spannende slot van de competitie, 

inclusief playoffs, niet verpest zal worden door 

de coronaperikelen.
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prima. De afgelopen maanden 

hebben er weer enkele zeer 

succesvolle activiteiten plaatsge-

vonden.

KINDERBINGO

Op woensdag 29 januari jl. 

hebben we de traditionele Kin-

derbingo gehouden. Het was dit 

jaar drukker dan ooit met maar 

liefst 107 deelnemende kinderen 

tussen 6 en 12 jaar, vergezeld door nagenoeg 

evenveel vaders en/of moeders. We hadden 

samen met Willem II een leuk aantal prijzen bij-

eengebracht waar de kinderen vol overgave om 

streden. Mijn dank gaat uit naar Kas van Iersel 

die namens Willem II met mij de organisatie ter 

hand had genomen.

Vanuit de spelersgroep waren Mats Köhlert en 

Görkem Saglam aanwezig om mij te assisteren 

met het trekken van de Bingoballen. Dit tot groot 

plezier van de kinderen want Mats en Görkem 

deden dit vol overgave en passie en ook met de 

nodige humor. Mats en Görkem, hartelijk dank 

daarvoor!

DUITSLANDREIS

We kennen als Supportersclub Willem II al elf 

jaar lang de traditionele Engelandreis maar sinds 

7 maart 2020 is daar een nieuwe ‘traditie’ bijge-

komen: de Duitslandreis! Ik kon zelf helaas niet 

mee maar mijn zoon en medebestuurslid Arvid 

van den Dries had een trip georganiseerd naar 

Leverkusen waar de plaatselijke brigade van Peter 

Bosz, Bayer Leverkusen, overtuigend won en ge-

hakt maakte van Eintracht Frankfurt: 4-0! Mensen 

die ik gesproken heb waren zeer enthousiast en 

vonden het allemaal voor herhaling vatbaar: leuke 

reis, goed georganiseerd, prachtig stadion, mooie 

wedstrijd, bier, Bratwurst, wat wil je nog meer... 

Voortaan zullen we dus op onze jaarkalender 

behalve de Engelandreis ook de Duitslandreis 

tegenkomen! 

Ten slotte wens ik alle Willem II-supporters en de 

leden van de Supportersclub in het bijzonder een 

prachtig einde van het seizoen 2019/2020 toe 

met hopelijk een succesvol toetje erachteraan!

Jan van den Dries, 
voorzitter Supportersclub Willem II
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MEDEDELINGEN

De Supportersclub Willem II is 

hoofdsponsor van de eerste editie van 

het KFL outdoor supporterstoernooi. 7 

teams met ieder 7 teamleden zullen de 

strijd aangaan om met de eerste winst 

aan de haal te gaan. Het toernooi vindt 

plaats op donderdag 21 mei 2020 op 

het terrein van voetbalclub WSJ aan 
de Centaurusweg 80 in Tilburg. De 

aanvang is 12:00 uur en het toernooi is 

gratis te bezoeken. Rondom deze dag 

worden diverse activiteiten georganiseerd 

zoals een loterij voor Willem II Football 

Memories. Er staat ook een feesttent met 

artiesten, foodtrucks en er is een Kidsplein. 

Deze dag wil je niet missen, dus zorg dat 

je erbij bent!  

SAVE THE DATE!
De Algemene Ledenvergadering 

van de Supportersclub Willem II 

zal dit jaar plaatsvinden op maandag 

14 september 2020 vanaf 20:00 uur. 

STADIONMARKT
De Supportersclub Willem II zal dit 

seizoen geen Stadionmarkt organiseren. 

Het is wel mogelijk dat deze activiteit 

volgend seizoen terugkeert. 

KFL OUTDOOR TOERNOOI

MEDEDELINGEN

PUBQUIZ VERPLAATST!
De pubquiz, die gepland stond op vrijdag 27 maart 2020, heeft vanwege de 

landelijke Corona maatregelen geen doorgang kunnen vinden. De Supportersclub 

Willem II heeft deze activiteit verzet naar vrijdag 9 oktober 2020. Kaarten voor 

deze avond kunnen gekocht worden via de website (www.willem2.org).
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MIKE TRÉSOR NDAYISHIMIYE:

WILLEM II ALS 
SPRINGPLANK NAAR 
DE EUROPESE TOP 

INTERVIEW MIKE TRÉSOR NDAYISHIMIYE

6

Mike Trésor Ndayishimiye, sinds september 2019 spelend voor de Tricolores, had 
dit seizoen slechts enkele weken nodig om de Nederlandse Eredivisie met hem 
kennis te laten maken. Na een korte aanpassingsperiode veroverde hij met zijn 

fluwelen techniek niet alleen de harten van het Tilburgse publiek, maar is hij ook een 
vaste basisklant in het elftal van trainer Adrie Koster. In januari 2020 tekende hij een 

contract dat hem tot de zomer van 2023 aan Willem II verbindt. 

Tekst: Jeroen van den Assem, Foto’s: Geert van Erven
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DROMEN
Een jonge speler die actief is in de 

jeugdopleiding van een Europese topclub, 

maar die voor zijn ontwikkeling toch elders 

aan speelminuten wil toekomen. Het is de 

keuze geweest van wel meer jonge spelers 

die de laatste jaren voor de Tricolores 

uitkwamen. Naast voorbeelden als Kostas 

Tsimikas, Daniel Crowley en Alexander Isak 

kan ook Mike Trésor Ndayishimiye worden 

toegevoegd aan dit rijtje. Europese topclubs 

als Bayern München, Juventus en Liverpool 

toonden al eens interesse in de 20-jarige 

Belg, maar mede dankzij het advies van 

zijn vader bewandelt hij een andere route 

op weg naar de Europese top: “Mijn vader 

is afkomstig uit Burundi en hij ging zijn 

droom achterna om in Europa profvoetballer 

te worden. Hij moest allereerst zijn school 

afmaken om een diploma achter de hand te 

hebben voor na zijn voetbalcarrière. Vanuit 

Afrika is het lastig om profvoetballer te worden 

in Europa. Uiteindelijk is hem dat wel gelukt 

en hij is actief geweest voor het nationale 

elftal van Burundi. Door zijn levenservaring 

inspireert hij mij met het maken van keuzes in 

mijn voetbalcarrière. Hij weet mij altijd aan 

het denken te zetten. Ik ben dankbaar dat ik 

vanuit Europa in goede condities heb mogen 

starten met mijn voetbalcarrière.”

De dankbaarheid die Mike Trésor 

Ndayishimiye uitstraalt, is te herleiden naar 

zijn naam. Zijn twee voornamen ‘Mike’ en 

‘Trésor’ vinden zijn oorsprong in Engeland 

en Frankrijk met de betekenissen ‘Die als 

God is’ en ‘schat’. Voeg daar Ndayishimiye 

aan toe, wat letterlijk betekent ‘ik ben 

hem dankbaar’. Het christelijke geloof is 

belangrijk voor hem: “Ik heb het geloof als 

kind meegekregen vanuit mijn familie. Voor 

het f luitsignaal van iedere wedstrijd sla ik 

een kruisje om mij kracht te geven. Het is 

fantastisch dat ik van mijn passie mijn beroep 

heb kunnen maken.” 

De eerste kennismakingen met een voetbal 

gaan voor Ndayishimiye terug naar zijn 

kinderjaren, waar hij tot 5-jarige leeftijd met 

zijn familie opgroeide in Antwerpen: “We 

woonden in een rond appartementencomplex, 

waarbij je in het midden een speelveld had 

waar ik kon voetballen. Doordat het complex 

goed was afgesloten, konden mijn ouders 

mij toch in de gaten houden en kon ik lekker 

voetballen. Als kind was ik onafscheidelijk van 

alles wat maar met voetbal te maken had.”

Op 6-jarige leeftijd verhuist de familie 

Ndayishimiye naar Lembeek, dat dicht bij 

de grens tussen Vlaanderen en Wallonië 

ligt. Doordat zijn vader afkomstig is uit 

Burundi en zijn moeder uit Rwanda komt, 

spreekt hij van jongsaf aan al diverse 

talen: “Burundi en Rwanda hebben allebei 

hun eigen taal, maar het lijkt veel op elkaar 

en is vergelijkbaar met een dialect. In mijn 

jeugdjaren spraken we in ons gezin een 

mengelmoes van beide talen. Daarnaast 

spreken ze in beide landen ook Frans, wat 

ik ook heb geleerd. Ik heb de taal van mijn 

familie geleerd en ik kreeg Nederlands op 

school, omdat ik naar een school ging in 

Vlaanderen.”

De nog prille voetbalcarrière startte voor 

Mike Trésor Ndayishimiye bij het Belgische 

KFC Avenir Lembeek en AFC Tubize. Bij 

laatstgenoemde club werd hij gescout 

door RSC Anderlecht, waar hij vanaf 

de zomer van 2015 terecht kwam in de 

jeugdopleiding. 

Gedurende zijn periode bij paars-wit 

maakte Ndayishimiye een stormachtige 

ontwikkeling door: “Ik heb van 2015 tot 2018 

bij RSC Anderlecht gespeeld en het doel was 

om het eerste elftal te halen. Helaas mocht 

het niet zo zijn, maar in die periode heb ik 

wel geleerd hoe de voetbalwereld eruit ziet 

en dat heeft mij gevormd tot de speler die ik 

nu ben.” 

Nadat hij bij RSC Anderlecht weinig 

mogelijkheid zag tot het doorbreken in het 

eerste elftal, koos hij in de zomer van 2018 

voor een transfer naar NEC Nijmegen. 

EREDIVISIE-VOETBAL BIJ WILLEM II 
Op 31 augustus 2019, enkele uren voor het 

verstrijken van de transferdeadline, lijfde 

Willem II de talentvolle middenvelder van 

NEC in. Na een korte aanpassingsperiode 

wist Ndayishimiye al snel zijn draai te vinden 

bij de Tricolores: “Het was in het begin wel 

wennen. Je moet je nieuwe club, teamgenoten 

en staf leren kennen. Daarnaast woon je ook 

zelfstandig in een nieuwe omgeving. Ik mocht 

in september 2019 al vrij snel mijn basisdebuut 

maken in de uitwedstrijd tegen Heracles 

Almelo en sinds de thuiswedstrijd tegen RKC 

Waalwijk circa één maand later heb ik een 

basisplaats op nummer 10.”

Vanaf die positie zien de Willem II-

supporters een groeibriljant aan het werk 

die zich sindsdien wekelijks ontwikkelt 

op het hoogste niveau. Al diverse keren 

dit seizoen klonken de ‘oohs’ en ‘aahs’ 

van de tribunes als Ndayishimiye met een 

schijnbeweging en techniek de tegenstander 

verschalkt. Met de bal aan de voet het 

spel verdelen, een actie (tot een doelpunt) 

maken of de aanvallers in stelling brengen, 

bestempelt hij als de kracht van zijn spel. 

Die kracht blijft niet onopgemerkt bij de 

tegenstanders. Na de winterstop ervaart hij 

hoe het is om minder ruimte te krijgen van 

zijn tegenstanders, die zich anders opstellen 

tegen de Tricolores. Toch ziet Ndayishimiye 

dit als een mogelijkheid om er sterker van 

te worden: “Ik merk dat ik korter gedekt 

word door mijn directe tegenstander of dat er 

toch een tweede man op kortere afstand van 

mij staat in de dekking. Het is wennen om 
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met deze nieuwe situatie om te gaan en als 

team moeten we hier ook van leren om in het 

verdere verloop van de competitie toch ons 

eigen spel te kunnen blijven spelen.”

Daarnaast ziet hij nog genoeg individuele 

leerpunten om de komende jaren aan te 

werken: “Ik zou graag agressiever willen 

worden, zoals bijvoorbeeld Pol Llonch. Ik 

ben misschien nog iets te lief in het veld en 

ik zou dit element graag willen toevoegen 

aan mijn spel. Ik ben nog jong, maar ik zou 

het team meer bij de hand kunnen nemen. 

Daarnaast wil ik nog beter meeverdedigen. 

Uiteraard wil ik mijn goede kwaliteiten 

zoals mijn passing en traptechniek verder 

optimaliseren.”

Het is een nachtmerrie voor elke keeper: 

een vrije trap die over de muur gaat waarbij 

de bal richting een hoek gaat, maar opeens 

verandert de bal van richting. Ndayishimiye 

demonstreerde het dit seizoen al een 

aantal keer: “Ik train veel op deze manier van 

schieten. Ik probeer de bal zo goed mogelijk te 

raken op de wreef, waardoor de bal met veel 

snelheid omhoog gaat, maar snel daalt als hij 

richting het doel gaat. Na een training oefen 

ik hier dikwijls 30 à 40 ballen op. Als je een 

zware training hebt gehad, is dit niet altijd 

even prettig, maar het is wel goed voor je 

ontwikkeling om iets extra’s te doen.”

Met zijn verfijnde techniek is hij niet alleen 

de vrije trappennemer van de Tricolores, 

maar heeft hij het ook in zich om met zijn 

schot de doelman te verschalken. Zelf 

noemt hij het één van zijn hoogtepunten 

dit seizoen, door de 1-3 tegen de touwen 

te schieten in de uitwedstrijd tegen AZ. 

Doordat AZ-doelman Marco Bizot voor zijn 

goal stond, schoot Ndayishimiye van circa 

20 meter de bal diagonaal over de keeper. 

De oplettende Willem II-supporter 

heeft opgemerkt dat Ndayishimiye zijn 

doelpunten op een creatieve manier kan 

vieren. Na de competitiedoelpunten tegen 

Sparta en AZ zagen we hem dit vieren 

met een bepaald dansje: “Dat dansje is 

afkomstig uit the woah, een dance move die 

ik erg gaaf vind. Ik vind het leuk om mijn 

doelpunten telkens op een andere manier te 

vieren. Muziek is sowieso belangrijk voor mij 

en ik luister er veel naar in mijn vrije tijd. Pop, 

urban, R&B of Nederlandstalig; ik luister naar 

diverse muziekgenres.”

BELGIË 
Vlak na zijn debuut voor Willem II, maakte 

hij eveneens zijn debuut in België onder 

21 jaar. Hij heeft dan al in de nationale 

jeugdelftallen van België onder 17, 18 en 

19 gespeeld. Met België onder 21 jaar is hij 

momenteel in de race om kwalificatie voor 

het EK van 2021 af te dwingen. Hij is door 

Burundi al diverse malen benaderd om voor 

het land uit te komen, maar Ndayishimiye 

is stellig: “Ik heb als doel voor ogen om voor 

het nationale elftal van België te spelen.” Als 

hem de de vraag wordt voorgelegd of hij 

weet welke Belgische spelers voor Willem 

II hebben gespeeld en tevens het nationale 

elftal van België hebben gehaald, moet hij 

hier even over nadenken: “Moussa Dembélé 

schiet mij als eerste te binnen, maar dan moet 

ik toch even nadenken.” Enkele seconden 

later schiet hem de naam van Tom Caluwé 

te binnen, wat eveneens juist is. Verrassend 

verneemt hij ook dat oud-keeper Geert de 

Vlieger en oud-verdediger Chris Janssens 

voor de Tricolores en de Rode Duivels 

hebben gespeeld: “Het zou mooi zijn als ik 

mezelf aan dat rijtje kan toevoegen.” 

ULTIEME DOEL
Tot op heden spelen de Tricolores al een 

groot gedeelte van het seizoen in het 

linkerrijtje van de Eredivisie. Op de ranglijst 

tussen plaats 4 en 8 eindigen moet dan ook 

het doel zijn voor dit seizoen: “Allereerst wil 

ik met Willem II de play-offs om Europees 

voetbal halen en vanuit daar gaan we zien 

waar het seizoen gaat eindigen. We weten dat 

we richting een top 4 eindklassering kunnen 

gaan, want we hebben niet voor niks een tijdje 

op plek 3 gestaan.” 

Hij is door de Tricolores nog enkele jaren 

vastgelegd, maar het ultieme doel, het 

spelen in het eerste elftal bij een Europese 

topclub, blijft de droom die Mike Trésor 

Ndayishimiye blijft najagen. 

DOELBEWUST KEUZES MAKEN
VOOR DE TOEKOMST
De van karakter rustige en bescheiden 

twintiger weet maar al te goed waar hij 

heen wil als profvoetballer. Daar waar de 

grote clubs als Bayern München, Juventus 

en Liverpool al eerder interesse in hem 

toonden, hoopt hij in een later stadium van 

zijn carrière toch nog terecht te komen bij 

Anderlecht. Wat bij RSCA Anderlecht niet 

rechtstreeks is gelukt, kan altijd nog via een 

andere route bewandeld worden, ambitieus 

en dankbaar als hij is: “Waar ik over vijf jaar 

sta? Dan hoop ik bij een Europese topclub te 

spelen in de Champions League.”
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DUITSLANDREIS

TERUGBLIK DUITSLANDREIS
Naast de jaarlijkse Engelandreis organiseerde de Supportersclub Willem II op zaterdag 7 
maart jl. voor de eerste keer een busreis naar de Duitse Bundesliga, waar de wedstrijd 
Bayer Leverkussen – Eintracht Frankfurt op het programma stond. Vijftig leden van de 

Supportersclub Willem II vertrokken om 11:00 uur vanaf de parkeerplaats van het Koning 
Willem II Stadion in Tilburg richting de BayArena in Leverkussen.

Circa 190 kilometer en 2,5 uur verder 

werd uitgestapt bij het stadion waar men 

voorafgaand aan de wedstrijd een hapje 

en drankje kon nuttigen. 

De wedstrijd eindigde in een duidelijke 

4-0 overwinning voor de thuisploeg van 

Peter Bosz, die daarmee weer een stap 

zette in de strijd om deelname aan de 

Champions League voor volgend seizoen. 

Na de wedstrijd vertrok de bus om 

18:00 uur weer richting Tilburg. 

Het bestuur van de Supportersclub 

Willem II bedankt alle aanwezigen voor de 

zeer geslaagde en gezellige dagtrip: een 

nieuwe traditie is geboren!
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INTERVIEW DRIESS SADDIKI

Op een regenachtige dinsdagmiddag met veel wind loop ik richting het stadion voor mijn 
interview met Driess; ja, u leest het niet verkeerd: Driess met dubbel -s. Na wat voorgaand 

speurwerk en een gezonde doch flinke portie nieuwsgierigheid ben ik op weg naar het 
interview met Driess Saddiki.

Tekst: Rianne van de Sande, Foto’s: Geert van Erven

DRIESS, JE HEBT NATUURLIJK AL 
EERDER INTERVIEWS GEGEVEN EN IK 
HEB ME VOORBEREID DOOR HET EEN 
EN ANDER OVER JOU TE LEZEN. MIJN 
EERSTE VRAAG AAN JOU IS: WIE IS 
DRIESS SADDIKI?
Mijn naam is Driess Saddiki, ik ben geboren 

in Venlo in 1996 en opgegroeid in Tegelen. 

Ik ben dus 23 jaar en van Marokkaanse 

komaf. Dit is mijn 2e seizoen bij Willem ll. 

Verder ben ik een echt familiemens. Dat is 

Driess kort samengevat.

WAAR KOMT JOUW VOORNAAM 
VANDAAN?
Driess met 2x s. Dat komt oorspronkelijk 

van Idriss.

JE GEEFT AAN EEN ECHT 
FAMILIEMENS TE ZIJN. WAAR IS DAT 
AAN TE MERKEN?
Als ik een dagje vrij ben, dan ga ik terug 

naar Venlo en Tegelen en zoek daar mijn 

familie op. Al mijn familie woont bij elkaar 

in de buurt, zeg maar praktisch om de hoek 

bij elkaar; echt vlakbij. Als ik dan een dagje 

daar ben, zie ik gelijk iedereen. Bij mijn 

oma is een soort van centrale verzamelplek. 

Iedereen komt daar en er wordt volop 

gepraat en gegeten. Ook houden we allemaal 

van spelletjes en die worden dan ook vaak 

met elkaar gespeeld. Thirthy seconds is 

favoriet en spelen we dan ook vaak. Zelf 

houd ik ook echt van spelletjes en geniet ik 

van het samenzijn met mijn familie.

IK LAS IN EEN EERDER INTERVIEW 
DAT JOUW MOEDER EEN BELANGRIJK 
PERSOON IS IN JOUW LEVEN. WIL JE 
DAAR IETS MEER OVER VERTELLEN?
Mijn moeder is inderdaad heel belangrijk 

voor mij. Dat begon natuurlijk al toen ik 

nog een kleine jongen was. Mijn moeder 

stond erop dat ik eerst mijn zwemdiploma’s 

haalde, hoewel ik toen voetbal al veel leuker 

vond. Eigenlijk wilde ik van zwemmen af en 

alleen maar voetballen. Uiteindelijk werd 

dat (totdat ik mijn zwemdiploma’s gehaald 

had) zwemles en daarna meteen door naar 

de voetbaltraining. Dat was best pittig; voor 

mij maar zeker ook voor mijn moeder. Zij 

bracht en haalde mij steeds. Vaak moest ze 

vrijwel meteen vanuit haar werk eerst naar de 

DRIESS 
SADDIKI
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INTERVIEW DRIESS SADDIKI

zwemles en dan door naar de voetbaltraining. 

Ik kan wel zeggen dat de basis voor wie ik nu 

ben gelegd is door mijn moeder en dat geldt 

dan ook zeker voor mijn voetballoopbaan. 

Het contact met haar is heel goed en als ik 

naar Tegelen rijd, ga ik altijd eerst langs haar 

en app ik al dat ik eraan kom.

WAS JE MOEDER STRENG OVER DE 
COMBINATIE SCHOOL/VOETBAL; 
MOEST JE BIJVOORBEELD EEN 
OPLEIDING VOLGEN? 
Ik herinner me dat, toen ik op de basisschool 

zat, we vaak tussen de middag samen thuis 

aten. Mijn moeder kwam dan in haar pauze 

van haar werk gauw op en neer. Ook kon 

ik altijd bij opa en oma terecht. Ze had er 

geen problemen mee dat ik graag en veel 

voetbalde maar ze vond het ook belangrijk 

dat ik mij als mens goed ontwikkelde. Dingen 

die ik van haar meekreeg waren: probeer 

mensen zo goed mogelijk te helpen. Blijf 

rustig en behandel anderen zoals je zelf 

behandeld wilt worden. Blijf positief. Dat 

kreeg ik vanuit thuis mee en ook een stukje 

vanuit ons geloof. Dat alles maakt mij een 

positief ingesteld mens die daar blij mee is 

en dankbaar voor is.

Ik volgde een CIOS-opleiding in Sittard. Deze 

opleiding heb ik ook afgerond. Het voordeel 

van deze opleiding was dat de school 

tegenover het stadion van Fortuna stond. 

Dat maakte het wel een stuk makkelijker. In 

die tijd voetbalde ik al bij Fortuna Sittard. Er 

werd toen 2x per dag getraind en ik moest 

vaak veel lesstof inhalen. Uiteraard werd 

daar op school zoveel mogelijk rekening mee 

gehouden maar uiteindelijk moest het wel 

gedaan worden. Gelukkig had ik een mentor 

die zelf ook topsporter was geweest en wist 

wat voor inspanning de combinatie kostte. 

Soms viel er wat te regelen wat uiteindelijk 

wel belangrijk is geweest om de opleiding 

met goed gevolg af te kunnen ronden.

NEEM ONS EENS MEE IN JOUW 
CARRIÈRE; BEN JIJ DESTIJDS GESCOUT 
IN JOUW AMATEURPERIODE 
BIJVOORBEELD?
Bij mij ging dat net iets anders. Bij de B- en 

A-jeugd draaide ons elftal goed. Een paar 

jongens in Venlo die ik kende speelden al bij 

Fortuna Sittard. Twee andere jongens in mijn 

team werden gescout en die trainden ook al 

mee bij Fortuna Sittard. Toen mochten we 

een oefenwedstrijd spelen tegen Jong Fortuna 

Sittard. Ons elftal bestond uit jongens uit de 

A1 aangevuld met de jongere mannen uit het 

1e elftal. Die wedstrijd speelde ik goed. Via de 

jongens die ik kende bij Fortuna Sittard kreeg 

ik te horen dat de trainer positief over mij 

was. Daarna werd ik gescout. Wat misschien 

ook nog meehielp is dat Chris Burhenne 

(destijds trainer van Jong Fortuna Sittard) 

ook in Venlo woonde…. Wie zal het zeggen? 

Ik ben in ieder geval nog steeds dankbaar 

dat het daar toen begon. Daar is het balletje 

gaan rollen. Na de scoutingsperiode heb ik 

twee trainingen afgerond bij Fortuna Sittard. 

Ik mocht blijven en werd 2e jaars A-speler. In 

dit elftal speelde ik één jaar en in datzelfde 

jaar mocht ik één wedstrijd meedoen met 

Jong Fortuna Sittard. Dat ging heel goed. 

De trainers waren tevreden en in dat jaar 

maakte ik ook mijn debuut in het elftal van 

Fortuna Sittard. En kreeg ik een contract als 

profvoetballer.

NU VOETBAL JE BIJ WILLEM LL; HOE 
BEVALT DAT?
Het bevalt echt heel goed. Op het moment 

dat je voor Willem ll kiest, weet je niet precies 

wat je te wachten staat. Maar ik moet zeggen 

dat ik meteen goed opgevangen ben door 

de groep en gelijk een klik had met iedereen. 

Ook de contacten met de mensen binnen de 

club zijn goed. Ze willen je helpen en wegwijs 

maken. Ik denk dat het misschien wel komt 

doordat Tilburgers en Venlonaren op elkaar 

lijken: het gemoedelijke en het behulpzame 

komt in ieder geval wel overeen.

Ook op voetbalgebied bevalt het goed. 

Het 1e seizoen (2018/2019) dat ik hier 

was had ik minder speelminuten maar 

viel ik toch regelmatig in en ik had zelfs 

een paar basisplaatsen. In dat 1e jaar heb 

ik veel geleerd. Je moet toch wennen aan 

het niveau en het feit dat je bijvoorbeeld 

samen speelt met (in dat seizoen) Vurnon 

Anita en Renato Tapia. Ook probeer ik van 

mijn teamgenoten te leren en dat heb ik 

meegenomen naar dit seizoen. Ik ben dan 

ook van mening dat het aardig gaat. Het gaat 

goed met het team en dat zie ik ook terug 

in mijn spel; het voetbal dat ik laat zien en 

wil laten zien. Het positieve gevoel wil ik 

vasthouden en steeds weer meer ervaring 

opdoen. Ook neem ik graag de jonge spelers 

op sleeptouw. Iedereen hoort er immers bij 

en je creëert hiermee een watervaleffect: als 

jij goed opgevangen en meegenomen werd 

toen je jong en nieuw was, dan zul je dat ook 

vanzelfsprekend doen met jongere spelers 

die na jou komen.

ALS SUPPORTER ZIE IK VANAF DE 
TRIBUNE DE VERBONDENHEID IN HET 
ELFTAL; DAT STRAALT ERVAN AF. HOE 
ERVAAR JIJ DAT?
Dat klopt inderdaad! De jongens die er recent 

bij zijn gekomen worden goed opgevangen 

en geholpen om zich snel thuis te voelen. 

Dat helpt het hele team, omdat men dan 

ook eerder zijn niveau haalt. Je ziet dat 

bijvoorbeeld goed aan Görkem Saglam; hij 

ligt al goed in het team en je ziet ook dat hij 

zich prettig voelt. Je moet uiteindelijk toch 

samen presteren; als iemand niet lekker in de 

groep ligt of niet lekker in zijn vel zit dan zie 

je dat meteen terug.

WAT ZIJN JOUW AMBITIES?
Dit seizoen wil ik lekker met Willem ll in de 

Eredivisie voetballen. Ik ben op latere leeftijd 

ontdekt dus er gaat nu een wereld voor mij 

open. Ik laat alles op mij afkomen en ik pro-

beer zo ver mogelijk te komen. Ik denk dat ik 

dit seizoen een grote stap heb gemaakt. Dat 

wil ik nu vasthouden en gewoon goed spelen 

voor Willem ll. Ik doe mijn best en ik wil 

graag belangrijk zijn voor mijn club.

IK SPREEK HET TOCH MAAR HARDOP 
UIT: EUROPEES VOETBAL LONKT? DAT 
ZOU MOOI ZIJN TOCH?
Jazeker, dat zou mooi zijn! We geven elke 

wedstrijd alles om dat na te streven. Het 

zou heel mooi zijn als we Europa ingaan. 

De ambitie is er wel binnen het elftal en 

we hopen van harte dat het gaat lukken. 

Ondanks het feit dat we goede en minder 

goede wedstrijden spelen.  We doen ons best 

en bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. 

Ook blijven we kritisch naar onszelf kijken en 

proberen we alle wedstrijden te winnen. 

ER KOMEN VOORTAAN CLUBS NAAR 
TILBURG DIE SPELEN VOOR EEN PUNT. 
HOE VOELT DAT?
Dat is een compliment voor Willem ll. Maar 

het is tegelijkertijd moeilijk voor Willem ll als 

de elftallen compacter gaan spelen. Daardoor 

komt Willem ll niet in zijn spel en moet 

het zich aanpassen aan de speelstijl van de 

tegenstander. Wij als Willem ll moeten daar 

als elftal een antwoord op vinden. Dat is 

voetbal en tactiek is de helft van het voetbal. 

We doen het gewoon goed en moeten onze 

eigen lijn doortrekken. 
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Bij Bourgonje ontwerpen we keukens om in te koken, maar ook om in te leven. Want 

waar de keuken voor de één vooral functioneel is, is het voor de ander een plek om 

samen te komen, feest te vieren of te relaxen met een kop ko�  e. In onze showroom 

zie je hoe in een Bourgonje de beste apparatuur samenkomt met een passende,

sfeervolle omgeving. En mocht je tijdens onze openingstijden niet of lastig kunnen, 

dan kun je altijd bellen voor een afspraak in de avonduren. 

Een sfeervolle 
Bourgonje...

Een échte
houten Bourgonje!

LINDEPLEIN 4, 5061 HN OISTERWIJK
T. 013 - 850 83 27 

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
DI. T/M ZA. 10.00 - 17.00

WWW.BOURGONJEKEUKENS.NL
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   TOPFYSIOTHERAPIE VOOR
TOPSUPPORTERS

BERKEL-ENSCHOT
GROELS  &  KLIJN

KEYZER EN VAN ROON
ORANJEPLEIN GOIRLE

SAMEN BEWEGEN NAAR BETERwww.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot www.topfysiotherapie.nl/goirle

0241233.pdf   1 19-3-2020   13:42:58
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INTERVIEW DRIESS SADDIKI

WAAR WAS JE VROEGER FAN VAN?
Mijn favoriete club was FC Barcelona en 

als speler Ronaldinho. Ik vond dat echt een 

geweldige speler. Hij kon met de bal dingen 

die anderen niet konden, geweldig gewoon! 

En FC Barcelona is al lange tijd een van de 

beste teams van de wereld. Dat zijn dan ook 

gewoon hele mooie wedstrijden om naar 

te kijken. Dan ga je van voetbal houden. Zij 

voetballen om de kijker plezier te doen door 

mooi verzorgd en attractief voetbal op de mat 

te leggen.

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT; BIJVOOR-
BEELD EEN DAG ZOALS VANDAAG?
De wekker loopt om 8:00 uur af. Na een 

snelle douche ga ik richting stadion. Gelukkig 

woon ik vlakbij. Allereerst ga ik me omkleden 

en om 9:00 uur gaan we samen ontbijten 

met het team. Om 9:30 uur zijn we daar mee 

klaar en dan mag je zelf weten wat je doet. We 

doen dan snel een potje kaarten; een toepje 

leggen. Tegen 10 uur gaan we naar de gym 

uitfietsen, rekken en roloefeningen doen voor 

het lichaam. Rond 10:15 uur worden de enkels 

ingetapet en dan gaan we naar buiten met 

zijn allen. Om 10:30 uur begint de training die 

1,5 tot 2 uur duurt. Dat is pittig en we trainen 

dan volle bak. Daarna naar binnen om even 

uit te fietsen. Om 12:30 uur eten we ook weer 

met het team. Tegen 13:00 uur klaar met eten 

en dan mag je doen wat je wilt. Ik zit nu bij-

voorbeeld nog in de trainingskleren. Dadelijk 

ga ik nog even fietsen en daarna douchen 

(wisseldouche voor de doorbloeding). Soms 

krijg ik ook een behandeling bij de fysio, of 

neem ik een ijsbad of ga ik de sauna in voor-

dat ik tot slot nog de verzorging krijg. Hierna 

zit de dag erop. 

HOEVEEL VAN DIT SOORT DAGEN HEB 
JE IN DE WEEK?
Toch zeker wel 5 dagen met dit patroon, 

afhankelijk van de wedstrijddag. We worden 

voldoende gefaciliteerd om ons lichaam goed 

te verzorgen. En om je lichaam wedstrijdklaar 

te maken en ervoor te zorgen dat je fit bent. 

Verder bevordert het samen ontbijten en 

lunchen de samenhang in de groep en in ons 

elftal. Je praat met elkaar over allerlei dingen. 

Het maakt onderdeel uit van het totaalplaatje 

van ons team.

HOE ZIET JOUW VOORBEREIDING OP 
EEN WEDSTRIJDDAG ERUIT? IS DAT AF-
HANKELIJK VAN DE TEGENSTANDER 
OF MAAKT DAT NIKS UIT?

Mijn voorbereiding is altijd hetzelfde. Het is 

eigenlijk bijna hetzelfde als de voorbereiding 

op de training. Eerst fietsen, rekken, rollen 

en tapen. Mijn enkels tape ik altijd in. Dan 

een goede warming up met Chima Onyeike. 

Ook een rustmoment in de voorbereiding is 

belangrijk. Verder doe ik trouw de oefeningen 

voor mijn rug. Dit is goed voor de flexibiliteit 

van mijn rug.

HEB JE IN DE VOORBEREIDING VÓÓR 
EEN WEDSTRIJD OOK EEN MOMENT 
VAN AFZONDERING NODIG?
Jazeker, even nadenken over de tegenstander 

en dan ook met name over de directe tegen-

stander. Dat laat ik op mezelf inwerken om zo 

goed mogelijk te starten aan de wedstrijd. De 

trainer geeft de dag voor een wedstrijd al aan 

wat de goede en minder goede kanten van de 

tegenstander zijn.

HEB JE VOORKEUR VOOR EEN BE-
PAALD WEERTYPE?
Niet te veel regen, maar wel een nat veld voor 

het maken van de slidings. Het mag bewolkt 

zijn, maar ik heb liever geen regen tijdens de 

wedstrijd. Ook een te warm klimaat is niet 

fijn. 

DE TWAALFDE MAN; WAT VIND JE 
ERVAN?
De interactie met de twaalfde man is prima 

en ook de ereronde bij een overwinning is 

mooi. En ook al speelden we een mindere 

wedstrijd: het publiek blijft achter de ploeg 

staan. Dat is top! We hebben echt hele toffe 

supporters, zowel op de tribune als daarbui-

ten. Dat werkt positief richting de spelers-

groep. Er wordt erg veel kracht gehaald uit 

het feit dat ze steeds maar weer achter het 

elftal blijven staan. Dat doet veel met het 

team en het geeft extra energie. Daardoor 

doe je bijvoorbeeld een stapje extra! Neem 

als voorbeeld de wedstrijd tegen FC Utrecht; 

dat heeft het elftal er echt doorheen getrok-

ken. Ze bleven maar aanmoedigen en maar 

roepen. Ze gaven daardoor het elftal energie 

zodat de wedstrijd omgebogen werd. Als 

we scoren, lopen we altijd naar de KingSide, 

maar het is feitelijk bedoeld voor alle sup-

porters. Helaas kunnen we niet een ereronde 

maken na ieder doelpunt langs alle vakken.

Ik hoop dat de supporters ook in het restant 

van dit seizoen op zo’n fantastische manier 

achter ons blijven staan; weet dat we ze trots 

willen maken en we vragen dan ook om deze 

positieve energie te blijven geven. Bij deze 

wil ik iedereen bedanken dat zij door dik 

en dun achter ons staan en ook als het wat 

minder gaat. Zeker ook in de uitwedstrijden; 

compliment! Verzoek van mij: blijf dit vooral 

doen!

EN ZO KWAM ER EEN EINDE AAN 
EEN BIJZONDER INTERVIEW MET EEN 
BIJZONDER MENS; DRIESS, DANK 
DAARVOOR!
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Koninklijke Drukkerij 

Em. de Jong is één van

de belangrijkste en meest

omvangrijke drukwerk-

specialisten van Europa 

voor de retail.

Van digitaal drukken tot 

vellen-offset op klein en 

groot formaat, daarnaast 

rotatie-offset: heatset- èn 

krantenrotatie. 

Bij Koninklijke Drukkerij 

Em. de Jong vindt u alles 

onder één dak. 

Een succesvolle filosofie, 

die aansluit op de vraag

van alledag. 

Betrouwbaar, snel en 

hoge kwaliteit tegen de 

scherpst mogelijke prijs.

OnbegrensdeOnbegrensdeOnbegrensdeOnbegrensdeOnbegrensde
mogelijkheden

Een succesvolle filosofie, 

die aansluit op de vraag

hoge kwaliteit tegen de 

scherpst mogelijke prijs.

w w w . e m d e j o n g . n l
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O p  b e i d e  v e s t i g i n g e n  s t a a n  w i j  k l a a r  o m  t e  v o l d o e n  a a n  a l  u  w e n s e n .

Goirle
Kleding Reparatie Özer
Reparaties, Gordijnen & Stomerij

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

Tilburg
De Vakmanschaar
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

Gordijnen | Inkorten | Stomerij | Vermaken | Reparaties
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Al jaren een vertrouwd gezicht 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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WILLEM II VOETBALACADEMIE 

 - DE WILLEM II VOETBALACADEMIE - 

MAAK KENNIS MET 

NICK VAN DUN
Begin dit seizoen opende de 
Willem II Voetbalacademie 
zijn deuren op het volledig 
vernieuwde complex aan de 
Rueckertbaan (voormalig 
RKTVV-terrein). Met vier 
velden, een trainingshoek en 
een compleet ingericht clubhuis 
heeft de club voor de komende 
jaren een goede basis gelegd 
voor de ontwikkeling van de 
Willem II-jeugd. Reden te 
meer om eens met één van de 
jeugdspelers uit de academie 
te spreken.

Tekst: Sanne van Herp, Foto’s: Geert van Erven
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VERKOOP EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS

www.nooijensantiekeuurwerken.nl

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.
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Uw Partner in Logistiek

Deta Company is volledig gecertifi ceerd door 
de Stichting Normering Arbeid, Ecabo en het sKa

WWW.DETACOMPANY.NL  013-5802262

Onze werkzaamheden:
 

Laden en Lossen Containers • Inpakken • Ompakken • Stickeren
Orderpicken • Verzendklaarmaken van goederen • Productie Werkzaamheden
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Nick van Dun is 12 jaar en woont met zijn 

vader, moeder, broer en zus in Goirle. Samen 

met zijn vader gaat hij naar de thuiswedstrij-

den van Willem II. Maar alleen voetbal kijken 

is voor Nick niet voldoende: hij speelt zelf ook 

bij onze club, in Willem II onder 13. 

Als vierjarig jongetje wilde Nick al graag op 

voetbal. Maar eenmaal op het veld bedacht 

hij zich geen seconde en zette de aftocht in. 

Doordat het bloed kruipt waar het niet gaan 

kan, trok hij twee jaar later toch weer de 

voetbalschoenen aan. Dit keer met succes. 

Bij VOAB in Goirle speelde hij als zesjarige bij 

de F-jes en het duurde niet lang voor hij zich 

in de kijker speelde. Binnen een jaar zag een 

scout van Willem II dat Nick talent had. Op 

dat moment was er echter nog geen mogelijk-

heid bij onze club om jonge spelers de kans 

te bieden zich verder te ontwikkelen. 

Dat veranderde toen Nick 8 jaar oud was. Hij 

werd uitgenodigd voor een stage bij Brabant 

United en middels een trainingsplan waarbij 

hij vier weken lang mocht laten zien wat hij 

in huis had, werd hij, samen met 70 andere 

jonge spelers, gecoacht en bekeken door 

verschillende scouts. Toen uiteindelijk de be-

slissende mail binnen kwam, was Nick door 

het dolle heen: hij was geselecteerd en mocht 

bij Willem II gaan spelen. 

HARD WERKEN
Inmiddels zijn we vier jaar verder en heeft 

Nick zich erg goed doorontwikkeld. Hij heeft 

de teams van Onder 10, Onder 11 en Onder 

13-2 succesvol doorlopen en maakt nu deel uit 

van Onder 13-1. Dat betekent hard werken en 

daarnaast gaat Nick ook gewoon naar school. 

Op het Koning Willem II College zit hij nu in 

het eerste jaar. 

Als zogenaamde Topsport Talentschool 

maakt het Koning Willem II College het voor 

topsporttalenten mogelijk om hun sportcar-

rière te combineren met school. School zorgt 

er bijvoorbeeld voor dat hij altijd op dezelfde 

tijden uit is, zodat hij naar de trainingen kan. 

Daarnaast heeft hij Topsport-uren waarin tijd 

is voor huiswerk en eventuele bijles. Er is een 

speciaal ingericht Topsport-studielokaal met 

bijvoorbeeld ‘wiebelkrukken’ voor beweeglijke 

leerlingen, loungebanken, stilteplekken en 

plaatsen waar zowel zittend als staand ge-

werkt kan worden. Op deze manier heeft Nick 

zo min mogelijk huiswerk dat thuis gemaakt 

moet worden. 

Vier keer per week gaat hij vanuit school met 

het teambusje van de Willem II Voetbalaca-

demie samen met de andere voetballers naar 

het trainingscomplex om te trainen. Trainin-

gen duren anderhalf uur. Vervolgens wordt hij 

terug naar school gebracht om daar de fiets 

te pakken en naar huis te gaan. Om 18.00 uur 

zit zijn dag er dan op. In de weekenden speelt 

hij wedstrijden tegen andere Nederlandse 

jeugdteams door heel het land.

Zo’n druk schema betekent automatisch 

dat er soms offers gebracht moeten wor-

den. Afspreken met vrienden is lastiger. En 

waar leeftijdgenoten vaak hele dagen aan 

de Playstation hangen, moet Nick trainen, 

trainen en nog eens trainen. Toch vindt hij 

dat niet erg. Omdat hij al zo lang bij Willem II 

speelt, zijn de teamgenoten zijn vrienden ge-

worden. En hij gamet ook weleens, vooral om 

even tot rust te komen, maar dat interesseert 

hem minder dan voetbal. Met een bal aan zijn 

voet voelt hij zich het beste. 

Ook van het gezin Van Dun vraagt het voetbal-

leven van Nick veel. Nu Nick op de middelba-

re school zit en met de teambus kan, geeft dit 

verlichting voor zijn ouders. De jaren hiervoor 

hebben ze hem steeds gehaald en gebracht 

naar alle trainingen, vier keer in de week. En 

Nick is niet alleen. Zijn broer zit op hockey en 

zijn zus op voetbal. Tot grote opluchting van 

zijn moeder zijn broer en zus niet zo fanatiek 

als Nick. Toch vraagt het de nodige organisa-

tievaardigheden en offers om het gezin draai-

ende te houden. In de weekenden gaat vader 

Marc mee naar de uitwedstrijden van Nick, 

terwijl moeder Mandy de thuiswedstrijden 

voor haar rekening neemt. Zo is er altijd een 

ouder beschikbaar voor de andere kinderen. 

En dan zijn er nog de thuiswedstrijden van 

het eerste elftal, waar Nick uiteraard naar toe 

wil. Het is haast niet voor te stellen dat tot 

vier jaar geleden Willem II helemaal niet zo 

fanatiek gevolgd werd door het gezin. 

DE ACADEMIE
Trainingen bestaan niet alleen uit een bal-

letje trappen. Er is vanuit de academie ook 

aandacht voor eten, slapen en persoonlijke 

ontwikkeling. Iedere speler heeft een eigen 

mentor waar regelmatig contact mee is. De 

mentor is een trainer en vertrouwenspersoon 

en spelers mogen zelf aangeven naar wie hun 

voorkeur uit gaat. Nick koos voor Paul Nuij-

ten en heeft een goede band met hem. Aan 

de hand van een trainingsplan stuurt Nick 

bijvoorbeeld zijn eet- of slaappatroon door 

aan Paul en in voortgangsgesprekken wordt 

zijn ontwikkeling besproken. 

Behalve een mentor is er natuurlijk ook een 

teamcoach. Mauro van de Looij traint op dit 

moment het elftal. De coaches wisselen regel-

matig van team. Nick heeft met hen allemaal 

een goede band en vindt de wisselingen niet 

WILLEM II VOETBALACADEMIE 
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erg. Als hij maar kan voetballen, dan vindt 

hij alles prima. Binnen het team wordt er 

ook wel eens gedold en gelachen, maar hierin 

is Nick geen haantje de voorste. Hij neemt 

de trainingen erg serieus en is geen jongen 

die makkelijk afgeleid raakt of onrust veroor-

zaakt.   

Nick heeft het gevoel dat de academie hem al-

leen maar beter maakt. Hij gaat goed vooruit 

en voelt het vertrouwen van de coaches. Hij 

ontwikkelt zich naar eigen zeggen erg goed en 

is ontzettend blij met de kansen die hij krijgt. 

Als enig nadeel noemt hij het vervoer. Er zijn 

eigenlijk te weinig teambusjes, waardoor 

hij soms te laat op de training komt en niet 

meer mee kan doen. Willem II is bezig om 

dit probleem aan te pakken en gedurende het 

huidige seizoen gaat het al beter. 

Nick zou Willem II graag meegeven dat het 

leuk en leerzaam zou zijn als de spelers 

van het eerste elftal zo nu en dan op het 

trainingscomplex zouden verschijnen. Dat 

Bruno Andrade op dit moment Onder 19 

traint, maakt ook op de jongere spelers veel 

indruk. Ze kijken erg op tegen de ‘groten van 

Willem II’ en willen graag van hen leren. 

OVER NICK
Nick speelt voornamelijk linksback of 

linksachter, maar wordt ook ingezet op het 

middenveld. Zelf speelt hij het liefst linksach-

ter of links op het middenveld. Daar komt hij 

het beste uit de verf en kan hij goede assists 

geven, het spel verdelen en gebruik maken 

van zijn spelinzicht. Jordens Peters is daarin 

zijn voorbeeld. Doordat Nick flexibel inzetbaar 

is, leert hij veel en wordt hij op alle posities 

steeds beter. 

Wanneer je hem vraagt naar zijn doelen, dan 

vertelt hij vol overtuiging dat hij de gehele 

jeugdopleiding wil doorlopen om uiteindelijk 

in het eerste te kunnen gaan spelen. Van 

Willem II, uiteraard. Andere clubs komen niet 

eens in zijn hoofd op. Hij weet ook hoe hij dat 

doel kan bereiken: door heel hard te blijven 

werken en de focus vooral op voetbal te hou-

den. Natuurlijk kent het leven verleidingen, 

maar Nick is serieus en weet wat hij wil. Daar 

werkt hij keihard voor. 

VOETBALDROOM 
Net als iedere voetballer droomt hij van een 

contract bij FC Barcelona of Liverpool FC. 

Ooit hoopt hij net zo goed te zijn als zijn 

voorbeeld Tagliafico, met net zo’n goede 

dribbels langs de flank, kopsterkte en strakke 

voorzetten. Maar Nick is nuchter: “Eerst het 

eerste van Willem II, daarna zie ik wel wat er op 

mijn pad komt”. 

MENTOR PAUL NUIJTEN 
“Nick speelt op dit moment bij ons in de Onder 

013-1. Hij speelt voornamelijk als linksback, wat 

erg knap is, omdat hij rechtsbenig is. Hij is druk 

bezig om zijn linkerbeen te trainen om zo zijn 

taak als linksback nog beter te kunnen uitvoeren. 

Nick vergelijkt zichzelf met Nico Tagliafico van 

Ajax, wat een passende vergelijking is: net als 

de back van Ajax werkt Nick erg hard en komt 

hij graag mee op. Als zijn mentor help ik hem 

met (trainings)doelen te stellen en evalueer ik 

met hem wat nodig is om prof te worden. Zo 

evalueren we onder andere hoe hij slaapt, hoe hij 

eet en hij kan altijd bij me terecht met vragen. 

Mijn advies aan Nick is om door te blijven gaan 

met hard werken. Blijf voornamelijk focussen op 

de dingen waar je zelf invloed op hebt en doe dit 

dan voor 100%.” 

WILLEM II VOETBALACADEMIE 
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Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar 

konden zich hiervoor aanmelden en ruim 100 

kinderen kwamen samen met een ouder af 

op deze gezellige middag waar vele rood-wit-

blauwe prijzen te verdelen waren. Wie sleept 

de prijzen in de wacht? En welke spelers van 

het eerste elftal zouden deze keer aanwezig 

zijn?   

Nadat Kingo de kinderen had verwelkomd, 

werd om 15:15 uur het startsein gegeven voor 

de bingomiddag. De prijzentafel was dit jaar 

voor één of twee rijtjes op de bingokaart 

gevuld met o.a. Willem II-mokken, -bekers, 

-schriften en -sjaals. De grotere prijzen voor 

een volle kaart waren o.a. een gesigneerd 

thuisshirt van Jordens Peters, een uitshirt, 

twee kaartjes voor een uitwedstrijd naar keuze 

met de Supportersclub, een gesigneerde 

bal door het eerste elftal, 5 tickets voor een 

thuiswedstrijd en een seizoenkaart voor het 

seizoen 2020/2021 (vak J of K). 

Bingo! Op woensdag 29 januari 2020 klonk dit woord regelmatig door de 1e etage van 
het Koning Willem II Stadion voor de jaarlijkse kinderbingo voor de jeugdige leden van de 

Supportersclub en Willem II Kings. 

Tekst: Jeroen van den Assem, Foto’s: Ruud Rovers

EEN SUCCESVOLLE 
JEUGDBINGO 

JEUGDBINGO 
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JEUGDBINGO 

De nodige nummers werden door de 

kinderen weggestift op de gekleurde 

bingokaarten. Vele gezichtjes waren gericht 

op de bingokaart, alvorens de ogen weer 

werden gericht op Görkem Saglam en Mats 

Köhlert die de ballen uit de bingomachine 

haalden en op die manier voorzitter 

Jan van den Dries vol passie en humor 

assisteerden. 

Beide spelers waren erg populair bij de 

kinderen en er werden de nodige foto’s 

gemaakt en handtekeningen uitgedeeld. De 

11-jarige Freek was de grootste geluksvogel, 

want hij ging met maar liefst vier prijzen 

naar huis. 

Rond de klok van 17:00 uur waren de 

bingoprijzen verdeeld en dit betekende het 

einde van de bingomiddag. De kinderen 

die dit jaar niet in de prijzen zijn gevallen 

gingen toch niet met lege handen naar 

huis, want iedereen keerde met zak rood-

wit-blauw snoepgoed huiswaarts. 

Volgend jaar zal de kinderbingo voor de 

jeugdige leden van de Supportersclub en 

Willem II Kings terugkeren op woensdag 

27 januari 2021. 
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QUESTION & ANSWER

Tekst: Joris Gemen, Foto: Geert van Erven

‘Zo vader, zo zoon’ is een Nederlandse uitdrukking die zeer toepasselijk is voor Johan en 
Thomas Timmermans uit Hilvarenbeek. Vader Johan sloot zich zo’n 25 jaar geleden aan bij het 
rood-wit-blauwe leger. Op een zekere dag nam hij zoon Thomas mee naar Willem II, die was 
direct verkocht en nu staan ze elke thuiswedstrijd schouder aan schouder op de KingSide. 

De redactie ging met beide heren in gesprek over hun passie voor de club. 

Wanneer is de liefde voor Willem II 

ontstaan?

Johan: “Wij gingen vroeger met een 

aantal vrienden uit de kroeg naar het 

Schrobbelèrvak. Dat hebben we ongeveer 

zes jaar gedaan. Dat beviel zo goed, dat ik 

daarna een seizoenkaart voor een ander 

vak heb gekocht. Ik heb Thomas toen 

een keer meegenomen en die was meteen 

verkocht en sindsdien gaan we samen naar 

Willem II. Saillant detail: vroeger was ik een 

Ajax-supporter, maar dat is nu wel een heel 

stuk naar de achtergrond verdwenen.” 

Thomas: ‘’Tijdens mijn eerste wedstrijd in 

het stadion schoot een speler de bal uit het 

stadion bij een verdedigende actie , dat vond 

ik toen prachtig en vanaf dat moment 

wist ik dat ik daar elke wedstrijd wilde 

zitten. Ik keek wel eens wedstrijden van 

Willem II thuis, maar zo’n eerste wedstrijd in 

het stadion maakte veel indruk.’’

Is het huidige seizoen het beste seizoen van 

Willem II voor jullie?

Johan: ‘’Nee, voor mij is dat het seizoen 

1999/2000 onder Co Adriaanse. Willem II werd 

toen tweede en speelde Champions League, dat 

is bijna niet meer te evenaren natuurlijk. Ik heb 

toen een Passe-Partout voor de wedstrijden in 

de Champions League gekocht, dat kostte toen 

149 gulden. Dat is wel ongetwijfeld het beste 

seizoen dat ik met Willem II heb meegemaakt 

tot nu toe.”

Thomas: ‘’Voor mij is dat toch wel het huidige 

seizoen, 2019/2020. Althans dat vind ik het 

beste seizoen. Het mooiste seizoen vond ik 

het kampioensjaar van 2014 in de Jupiler 

League. Sinds dat ik alle uitwedstrijden met de 

supportersclub bezoek, is het voor mij gewoon 

top. Dat is dan ongeacht de positie waar 

Willem II gaat eindigden. De sfeer is veel beter 

geworden en het resultaat dit seizoen is wel 

echt uitzonderlijk, dit maakt het dus echt wel 

het beste seizoen voor mij.’’

Als we de play-offs voor Europees voetbal, 

die zeker haalbaar lijken, nu alsnog 

mislopen. Is het dan een mislukt seizoen 

voor jullie?

Thomas: ‘’Ik denk dat de teleurstelling wel 

zal overheersen, maar als je dan terugkijkt 

dan zie je al met al toch een mooi seizoen. De 

wedstrijden die je op voorhand niet kón winnen, 

win je gewoon. In dat opzicht is het dan wel 

een geslaagd seizoen.’’

Johan: ‘’Het zal een grote domper zijn, omdat 

het juist zo goed gaat nu. Het zou dan gewoon 

heel jammer zijn, als je de play-offs in de laatste 

wedstrijden zou verspelen.’’

Als jullie nu een huidige Willem II-speler een 

contract mochten geven voor vijf jaar, wie 

zou dat dan zijn?

Johan: ‘’Ik kies dan Pol Llonch. Het is een 

absolute sterkhouder, die nooit verzaakt.’’

Thomas: ‘’Ik zou kiezen voor Pol Llonch of 

Sebastián Holmèn. Holmèn is namelijk een 

échte aanwinst voor de verdediging, dat hebben 

we in járen niet gehad in Tilburg.’’

Hoe ziet een wedstrijddag er voor jullie uit?

Johan en Thomas: ”Wij rijden vijf kwartier 

voor de wedstrijd richting het stadion. Dat doen 

we, omdat we altijd wel op ons eigen plekje 

willen zitten. We hebben een seizoenkaart voor 

de KingSide en als je op tijd aanwezig bent, 

dan kun je gewoon gaan zitten waar je wilt. 

Eenmaal aangekomen, drinken we samen nog 

een potje bier en kijken we naar de warming-

up. Na de wedstrijd wachten we tot de spelers 

klaar zijn met hun rondje door het stadion en 

dan rijden we weer terug naar Hilvarenbeek.’’

En dan tot slot, maak de volgende zin af: 

Willem II betekent voor mij…

Johan: “Een stukje hobby en een stukje 

voetbalbeleving. Ik heb al ruim vijftig jaar 

met voetbal te maken. Enerzijds als speler en 

anderzijds als leider/trainer. Willem II is daar 

uiteindelijk de afgelopen 25 jaar bijgekomen en 

het blijft voor mij een uitje.”

Thomas: “Een dagelijkse bezigheid.

Zowat ieder uur van de dag kijk ik even op 

Tilbo.com of op het Twitteraccount van 

Willem II. Gewoon om te kijken naar de 

ontwikkeling binnen de club. Stel dat ze 

volgend seizoen Europees voetbal spelen, 

dan reis ik de club overal achterna. Ik zou 

nu al gaan boeken of in ieder geval ruimte 

vrijmaken in de agenda.”

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

Wij wensen 
Willem II heel
veel succes!
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Iedereen voorbij is waar wij gaan.
Hup, naar die linkerbaan.
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Contact
U kunt ons bereiken via 06 – 801 827 36 | 06 – 800 501 57 of stuur een e-mail 
naar eindhoven@dnzb.nl. Kijk voor meer informatie op www.dnzb.nl.

De Nederlandse Zorg Bemiddelaar:

Kwaliteit van zorg, gemak 
en persoonlijk contact!

Twan van Brussel, kantoorhoudend in Medisch 
Centrum Oisterwijk (MCO), is de (zorg)ondernemer 
van De Nederlandse Zorg Bemiddelaar (DNZB). 
Samen met de DNZB binnendienst (24/7), draagt 
Twan zorg voor het effectief en efficiënt oplossen van 
openstaande dienstroosters van (thuis)zorginstellingen 
en ziekenhuizen. Dit door de  juiste zelfstandige 
zorgprofessional (begeleider, helpende, verzorgende, 
(specialistisch) verpleegkundige) korte of langdurige 
zorgopdrachten in te laten vullen. 

Flexibele slagkracht
DNZB biedt flexibele zorgkracht wanneer het nodig 
is. Via een online beschikbaarheidssysteem kan de 
opdrachtgever 24 uur per dag, 7 dagen per week, 
openstaande diensten plaatsen en beschikbare 
zelfstandige zorgprofessionals voor deze diensten 
benaderen.

‘Kwaliteit van zorg, gemak en persoonlijk contact’
‘Uw zorg is ook onze zorg. Wij streven naar een optimale 
match tussen vraag en aanbod, waarbij kwaliteit van 
zorg, gemak en persoonlijk contact het uitgangspunt 
zijn. Alles is erop gericht om zorginstellingen en 
ziekenhuizen meer flexibele slagkracht te geven. Of 
het nu gaat om een structureel tekort aan capaciteit of 
het opvullen van ziekte van personeel of (onverwachte) 
piekdruktes. Tevens biedt DNZB de ZZP zorgprofessional 
afwisselende zorgopdrachten!’, aldus Twan.

Interesse?
Wilt u meer weten? Of bent u zelfstandig 
zorgprofessional? Maak dan vrijblijvend een afspraak. In 
het brede aanbod van onze opdrachtgevers zit altijd een 
dienst die bij u past. Heeft u vergevorderde plannen om 
te starten als ZZP zorgprofessional? Neem ook dan met 
DNZB Midden en Zuid-Oost Brabant contact op.
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