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6 FRANK EVENBLIJ

INHOUD

LEGE STADIONS EN EEN ONHERKENBAAR 

WILLEM II

De vorige keer schreef ik dat we twee zaken nog niet 

hadden gezien.

1.  Een vol stadion om in te spelen. Nou, dat zit er dus 

voorlopig echt nog niet in en dat is desastreus voor 

een team als Willem II dat vorig seizoen mede zo 

goed presteerde door de onvoorwaardelijke steun 

van het publiek en de fantastische sfeer die er daar-

door tweewekelijks heerste in het Koning Willem 

II stadion. Nu zullen de meeste lezers zeggen dat 

dat ontbreken van publiek voor iedere ploeg geldt. 

Dat is natuurlijk ook zo maar de supportersschare 

van Willem II behoort toch wel tot de vaderlandse 

top qua support. Maar goed, we moeten ermee 

dealen en ook de spelers zullen moeten leren leven 

met het feit dat ze nog wel een aantal maanden, en 

misschien nog wel dit hele seizoen, zonder publiek 

moeten spelen in verlaten, desolate stadions waar 

het woord ‘sfeer’ net zo zeldzaam is als een zonne-

bloem op de Noordpool.

2.  Het échte Willem II hadden we ook nog niet gezien 

in oktober. Inmiddels zijn Owusu en Wriedt als 

basisspeler ‘gearriveerd’ en hebben we ook wat 

gezien van Romeny en Jan Arie van der Heijden 

doet regelmatig mee. Het valt echter nog helemaal 

niet mee: Owusu heeft bakken kritiek over zich 

heen gekregen, hoewel het de laatste wedstrijden 

wat beter gaat. Bij Wriedt heb ik het idee dat hij 

nog écht los moet komen maar hij begint nu wel 

zijn doelpuntjes regelmatig mee te pikken; Pavlidis 

is echter duidelijk zoekende sinds Wriedt naast 

hem staat. Romeny lijkt nog tekort te komen voor 

het echte werk en Jan Arie van der Heijden lijkt zijn 

beste tijd gehad te hebben, hoewel, hij ons af en 

toe ook verblijd heeft met een doelpunt.

IN DE EREDIVISIE BLIJVEN VOLSTAAT DIT 

SEIZOEN!

Samengevat komt het erop neer dat ik van voetbal-

len in coronatijd niet echt warm word en dat het 

Willem II van nu nog geen schim is van het elftal dat 

vorig seizoen vriend en vijand verbaasde met fris 

en aantrekkelijk voetbal. Er moet snel verandering 

komen en met Emmen en ADO Den Haag thuis in 

het vooruitzicht moet dat toch kunnen! Dan houden 

we in elk geval die twee ploegen onder ons en kunnen 

we ‘op jacht’ naar een veilige 14e of 15e plek op de 

ranglijst, want veel meer zal er dit seizoen helaas niet 

meer inzitten. We verliezen teveel wedstrijden die 

we eigenlijk behoren te winnen, denk aan die tegen 

Fortuna Sittard, Sparta, VVV Venlo en FC Groningen. 

Wellicht hebben we met Selahi wat vers bloed en een 

bijter op het middenveld binnengehaald. Het is hard 

nodig om de positie op de ranglijst te verbeteren en 

ons te handhaven in de Eredivisie. Dát is het enige, 

maar belangrijke doel dit seizoen!

SUCCESVOLLE SINTERKLAASMIDDAG EN 

DRUK BEZOCHTE ONLINE QUIZ

Wat betreft de Supportersclub zelf kunnen we in deze 

rare tijden, waarin weinig mogelijk is, toch terugkijken 

op enkele succesvolle activiteiten, waarover je ook 

in deze Willem II’er meer kunt lezen. De Sinterklaas-

middag was deze keer noodgedwongen coronaproof 

georganiseerd, hetgeen de persoonlijke aandacht 

voor elk kind wel ten goede kwam: zeer geslaagd dus!

Op 15 januari jl. organiseerden we, met steun van 

Willem II en Quizzzit, een succesvolle en zeer on-

derhoudende online Quiz die door bijna vijfhonderd 

deelnemers werd gespeeld. 

Buiten een impressie van deze activiteiten tref je in 

deze Willem II’er ook interessante interviews aan met 

Kwasi Wriedt, Harald Wapenaar en Frank Evenblij.

Ik wens iedereen nog een gezond 2021 en veel sterkte 

in deze coronatijd en hoop met jullie dat we binnen 

niet al te lange tijd ons aller Willem II weer vanaf de 

tribune in het Koning Willem II stadion kunnen bekij-

ken in plaats vanaf de bank op de TV!

Jan van den Dries, 

voorzitter Supportersclub Willem II

WE VERLANGEN STERK 
NAAR BETERE TIJDEN!

5 ONLINE QUIZ

12 KWASI WRIEDT 

VOORWOORD

25 HARALD WAPENAAR 

19 SINTERKLAASFEEST

In de vorige editie van de Willem II’er meldde ik al dat het coronavirus en voetbal geen goede 
combinatie vormen en dat geldt vandaag de dag nog in versterkte mate: geen publiek, nepgeluid 
erbij gemonteerd en een kille sfeer zorgen voor een surrealistische ambiance. Een ambiance waarin 
Willem II in elk geval tot nu toe zeker niet naar behoren presteert!
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ONLINE QUIZ 
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Op vrijdagavond 15 januari jl. vond de 

eerste online Quiz van de Supportersclub 

Willem II plaats. Bijna 500 mensen 

hebben deelgenomen aan de quiz. De 

quiz werd gepresenteerd door Willem 

II-supporter Leo Alkemade. Onder zijn 

leiding passeerden diverse vragen, 

algemeen maar ook op voetbalgebied en 

over Willem II, de revue.

Na een spannende quiz was de uitslag als 

volgt:  

de 1e prijs,  het mooiste shirt van 

Nederland, is gewonnen door 

de de familie Van Hezik;

de 2e prijs,  een door de selectie 

gesigneerde wedstrijdbal, is 

gewonnen door Tessa;

de 3e prijs,  een goodiebag van de 

Supportersclub, is gewonnen 

door Jeroen van Winden. 

 

Wij danken Willem II voor het beschikbaar 

stellen van de hoofdprijs en voor de 

bijdrage aan de totstandkoming van 

deze quiz! Daarnaast bedanken wij het 

team van Quizzzit voor de professionele 

organisatie van de quiz.



FRANK EVENBLIJ: 
“IK GRIJP IEDERE 
MOGELIJKHEID IN DE 
MEDIA AAN OM WILLEM II 
TE BENOEMEN.” 
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dat ik mij hardop ben gaan uitspreken als Willem II-

supporter.” In eerste instantie bracht dat veel lachers op 

zijn hand: haha, een jongen uit omgeving Den Haag die 

voor Willem II is! Hier werd Evenblij door zijn vriendjes 

mee geconfronteerd. want Willem II won in vergelijking 

met Ajax en Feyenoord niet nagenoeg wekelijks. Juist 

door deze confrontatie ging hij nog fanatieker NOS 

Teletekst volgen en de Eredivisie-samenvattingen 

bekijken, waardoor hij tot de dag van vandaag gek is 

van voetbal. 

HULDIGING PRESENTEREN
De liefde voor sport, met de nadruk op voetbal, 

nam hij mee in zijn carrière als programmamaker en 

TV-presentator wat tot op heden resulteert in o.a. de 

tv-programma’s Bureau Sport, Quiz met Ballen en 

Shirtje Ruilen. Daarnaast was Evenblij in 2010 ook actief 

voor Willem II, waar hij filmpjes produceerde voor de 

officiële website van de Tricolores. 

Op latere leeftijd besefte Evenblij dat hij graag 

voetballer wilde worden, met Willem II  als zijn 

droomclub. Als supporter droomt hij ervan om 

WILLEM II-LIEFDE
Zijn liefde voor de Tricolores ontstond in 1987 door 

het verzamelen van voetbalplaatjes. De uit Voorburg 

(nabij Den Haag) afkomstige Evenblij ondernam 

daarbij verwoede ruilpogingen, waarbij het op 8-jarige 

leeftijd een veel voorkomende vraag was of je voor 

Ajax of Feyenoord bent. Toen deze vraag aan Evenblij 

gesteld werd, vroeg hij zich af: “Maar als ik een keuze 

heb, waarom zou ik dan kiezen voor één van die twee 

clubs? Ik heb er niks mee.” De mensen uit Voorburg 

hadden in zijn kinderjaren weinig sympathie voor 

FC Den Haag, een club die in die periode bekend 

stond om zijn fanatieke supportersschare die door 

voetbalrellen veelvuldig negatief in het nieuws 

kwam. Al bladerend door het verzamelboek voor 

voetbalplaatjes groeide zijn liefde voor Willem II, 

waarbij het opmerkelijke rood-wit-blauwe shirt 

zijn hart stal. Deze sterk groeiende voorkeur werd 

versterkt door zijn neef, woonachtig in Oosterhout en 

eveneens een Willem II-supporter: “In die periode keek 

ik erg tegen hem op, omdat hij voor Willem II was en veel 

kennis van sport had. Die twee combinaties maakten 

6
Als tv-presentator van o.a. Bureau Sport, Quiz met Ballen, 
Peptalk of Shirtje Ruilen zien de Willem II-supporters 
Frank Evenblij (42) regelmatig voorbij komen op het 
televisiescherm. Naast zijn liefde voor de sport, laat hij hierin 
geen mogelijkheid aan zich voorbij gaan om als nationaal 
bekend Willem II-supporter zijn liefde voor de Tricolores 
kenbaar te maken. Met een propvol sportjaar 2021 voor de 
boeg, vertelt hij over zijn ambities, belevenissen en liefde 
voor de club: “Ik heb al heel veel internationale sterren 
geïnterviewd in mijn leven, maar  de spelers van Willem II 
raken mij het meest.” 

Tekst: Jeroen van den Assem, Foto’s: Geert van Erven
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gedurende de week toe te leven naar een 

voetbalwedstrijd in het weekend. Vanaf 

de tribune beleefde hij al vele Willem II-

wedstrijden en om dit te combineren met 

zijn werk als presentator bestempelt hij als 

een grote eer in zijn carrière. In het seizoen 

2011/2012 promoveerde Willem II via de 

play-offs voor promotie/degradatie naar 

de Eredivisie door in een kolkend Koning 

Willem II Stadion met 2-1 te winnen van 

FC Den Bosch. Een wedstrijd die ook in 

de boeken staat door de rondvliegende 

koelkasten, de verlossende treffer van 

Jens Podevijn en FC Den Bosch-spelers 

Jordens Peters en Kees van Buuren die 

niet meespeelden door hun destijds reeds 

afgeronde transfer naar Willem II: “Hoe 

langer je fan bent, hoe meer dat de resultaten 

van je club met jou als persoon doen. Na de 

promotie tegen FC Den Bosch mocht ik de 

huldiging presenteren op het veld. Het spelen 

van wedstrijden is een jongensdroom die op 

latere leeftijd kwam. Als je dat niet haalt, is 

het presenteren van een huldiging voor mij het 

hoogst haalbare, omdat je dan toch dichtbij 

de spelers bent (op het veld). Dat vond ik 

fantastisch! Ik vond het ook emotioneel. Al die 

jaren ben je daar geweest en ineens sta je daar 

met die jongens op het veld. Dat is ook voor 

een supporter geweldig.”

Na die wedstrijd trok een rood-wit-blauwe 

stoet richting de Tilburgse binnenstad 

voor de huldiging die hij eveneens mocht 

verzorgen. Naast het standbeeld van 

Koning Willem II op de Heuvel voelde 

hij zich even Koning Evenblij, zo trots als 

een pauw dat hij dit voor zijn club kon 

betekenen. Hij benadrukt het huldigen van 

Arjan Swinkels, die een goede vriend van 

hem is geworden, als hoogtepunt van die 

huldiging: “Een echte clubman en boegbeeld 

van Willem II in die periode. Het is een 

voetballer naar m’n hart die het van zijn inzet 

moet hebben. Hij heeft alles wat voetbal in 

zich heeft, namelijk treurnis, blijdschap en 

hard werken.” 

Hoe slechter de prestaties, hoe fanatieker 

hij wordt. Evenblij was het meest in Tilburg 

aanwezig in de periode dat het niet goed 

ging met de club. In het eerste seizoen 

dat de club uitkwam in de Jupiler League 

(2011/2012) was hij iedere thuiswedstrijd in 

het stadion te vinden. Hij bestempelt dat 

seizoen als een charmant seizoen, omdat 

Willem II in dat seizoen meer kans had om 

te winnen. 

Mede door John Feskens, d’n Beitel, werd 

Evenblij in 1987 verliefd op Willem II en juist 

in het seizoen 2011/2012 was het diezelfde 

Feskens die de assistent-trainer was van 

hoofdtrainer Jurgen Streppel: “Na afloop 

van een wedstrijd in die periode werd er in het 

spelershome altijd goed gedronken. Op een 

bepaald moment kwamen de frikandellen 

en bitterballen en dan kwam John Feskens 

binnen met een f les bleekmiddel. Hij vroeg: 

‘Wil er iemand nog mayonaise over?’ Dat 

was dan een typische John Feskens grap waar 

iedereen dubbel om lag. Doordat hij mijn 

vroegere held was, moest iemand me toen wel 

in mijn wang knijpen dat ik dat meemaakte 

bij mijn club.”

Een stadionbezoek zit er, net zoals dat geldt 

voor alle andere Willem II-supporters, door 

het coronavirus momenteel nog niet in. 

Door zijn werk in de sportjournalistiek, en 

ook de interesse voor sport, beleeft hij in 

deze periode veel wedstrijden voor de buis. 

Toch blijven de wedstrijden van Willem II het 

meest bijzonder voor hem: “Het resultaat 

van de gespeelde Willem II-wedstrijden doen 

veel met mijn humeur. Het doet me ook veel 

dat Willem II in de eerste seizoenshelft rond 

de plaatsen 14, 15 en 16 bungelt en we ook 

naar beneden moeten kijken op de ranglijst. 

Als Willem II heeft verloren, kijk ik ook geen 

voetbalsamenvattingen of praatprogramma’s 

meer. Indien Willem II wint, kijk ik wel in de 

hoop dat mijn club voorbijkomt. Na iedere 

wedstrijd wacht ik ook op alle interviews van 

de spelers en van trainer Adrie Koster. In het 

interview met Jordens Peters heeft hij nooit veel 

te vertellen, maar ik moet het gewoon zien.”

Het kijken naar de wedstrijden van Willem II 

beleeft Evenblij het liefste alleen vanuit 

zijn woning in Broek aan Waterland, nabij 

Amsterdam. Niet alleen als hij in het 

stadion aanwezig kan zijn, maar ook vanuit 

zijn woonkamer druipt het fanatisme van 

hem af, want het nodige geluid wordt 

gemaakt indien het tijdens een wedstrijd 

goed of slecht gaat met Willem II. 

Soms kijken zijn kinderen Bobbie (9) en 

Siem (6), waarvan dochter Bobbie het 

Willem II-virus over heeft gekregen van 

papa Frank, met hem mee. De steun van 

de fans kan voor spelers één centimeter 

of één seconde schelen. En in het voetbal 

scheelt dat net een penalty, doelpunt of 

redding. Door het coronavirus heeft hij er 

begrip voor dat het voor de selectie en staf 

van de Tricolores anders is, want Willem 

II is gebaat bij de steun van de twaalfde 

man vanaf de tribunes: “Willem II heeft 

de afgelopen twee seizoenen wellicht ook 

boven z’n stand geleefd, waardoor ik kan 

accepteren dat er nu een minder sterk seizoen 

tussen zit, maar het moet nu niet richting 
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degradatievoetbal gaan. Dan gaat het de 

verkeerde kant op.”

Door de mindere eerste seizoenshelft hoopt 

hij dat we de nacompetitie ontlopen en de 

club daarna, als alles hopelijk weer ‘normaal’ 

wordt, de focus kan leggen op het seizoen 

2021/2022: “Als je ziet welke kwaliteiten 

de selectie heeft, belooft het veel goeds dat 

Willem II kan meedraaien in de subtop van de 

Eredivisie. De financiële situatie van Willem II 

is ook goed en het kapitaal staat weer waar 

het hoort: op het veld. Alle ingrediënten bij 

Willem II zijn nu aanwezig om een stabiele 

middenmoter te worden, daar ben ik van 

overtuigd.”

SPORTJAAR 2021
Door het coronavirus was het voor 

sportliefhebbers niet mogelijk om 

wedstrijden van hun club ‘live’ te kunnen 

zien. Thuiswerken is de norm geworden, 

digitale overleggen de standaard en ook 

de reisbewegingen zijn drastisch omlaag 

gegaan. In de mediabranche waarin Evenblij 

actief is, ging het werk, met de nodige 

coronamaatregelen in acht nemend, gewoon 

door. Ook in 2021 zal Evenblij niet stil 

zitten en zullen de Willem II-supporters 

hem regelmatig op de radio horen en op 

tv voorbij zien komen: “Ik vind veel dingen 

leuk om te doen en gelukkig kan ik deze ook 

blijven doen. De voetbalgerelateerde Quiz 

met Ballen en Shirtje Ruilen hoop ik weer te 

gaan doen in aanloop naar het uitgestelde 

Europees Kampioenschap 2020 aankomende 

zomer en daarnaast zal ik tijdens datzelfde 

kampioenschap te horen zijn op NPO Radio 

1, waar ik vanaf januari ook ben gestart met 

een nieuw radioprogramma. En mocht het 

weer kunnen treed ik graag weer op in de 

Nederlandse theaters met de voorstelling van 

Bureau Sport.”

 

Of hij een voorkeur heeft voor het maken 

van een bepaald tv-programma, daar is 

geen sprake van. De goedlachse man uit 

Voorburg is blij met alle dingen die hij heeft 

gemaakt, waarbij hij het tv-programma 

Shirtje Ruilen als licht favoriet bestempelt. 

In dit tv-programma spreekt hij met bekende 

oud-voetballers over hun collectie van 

geruilde voetbalshirts: “Dat programma 

past echt goed bij me. Ik vind het heel leuk 

om voetballers op die manier te spreken. 

Voetbaljournalistiek is best lastig, want 

voetballers praten niet graag en dat is niet 

altijd eenvoudig. Naarmate ze ouder worden, is 

het makkelijker om met ze te spreken. Met het 

tv-programma Shirtje Ruilen krijg je voetballers 

aan de praat op een manier waarop het anders 

niet lukt.”

Als Willem II-supporter in hart en nieren 

heeft hij naast de voetbalshirts van o.a. 

Daley Blind, Ruud van Nistelrooij en Youri 

Mulder ook Willem II-shirts in zijn eigen, 

persoonlijke collectie hangen: “Ik heb het 

keepersshirt van oud-keeper Ronald Janssen 

en het wedstrijdshirt van Tom Caluwé uit de 

bekerfinale tegen PSV uit 2005. Maar het 

meest bijzondere Willem II-tenue dat ik heb, 

blijft nog altijd het eerst gekochte rood-wit-

blauwe thuisshirt uit 1995. Het eerste tenue 

wat je zelf koopt, blijft je toch altijd meer bij.”

MEDIA 
Door zijn werk als tv-presentator komt 

Evenblij via de media veelvuldig in contact 

met nationale en internationale topsporters 

en organisaties. Hij was in mei 2020 

actief als vakjurylid bij de verkiezing van 

het mooiste Eredivisieshirt allertijden, 

waar het Willem II-tricot uit de periode 

1958-1967 als winnaar uit de bus kwam. 

Naast de stemmen van de Nederlandse 

voetballiefhebbers, moest Evenblij zijn 

keuze voor het Willem II-tricot aan de 

vakjury verdedigen: “Ik vind dat Willem 

II-tenue oprecht ook het mooiste shirt en 

gelukkig waren de juryleden dat met mij 

eens.”

Doordat het Willem II-tenue als mooiste 

shirt uit de bus kwam, haalde Willem II op 

zeer positieve wijze de landelijke media. 

Juist die zichtbaarheid van de club mag 

volgens Evenblij nog meer vergroot worden 

en dat stipt hij aan als aandachtspunt 

voor de club: “Ik mis soms wel eens wat 

zichtbaarheid, waardoor Willem II nog 

meer een club van belang gaat worden. 

Ik weet zeker dat bijvoorbeeld Martin van 

Geel dat nog meer kan uitdragen vanuit zijn 

ervaring als technisch directeur van o.a. AZ 

en Ajax. Willem II staat er qua imago goed 

voor want iedereen die ik spreek binnen de 

sportjournalistiek weet dat ik voor Willem II 

ben en ik word daar ook op aangesproken. Ik 

heb nog niet één journalist gehoord die zegt 

dat hij een hekel heeft aan die club! Willem II 

staat echt bekend om aanvallend voetbal en 

natuurlijk om het prachtige tenue.”

Door zijn nationale bekendheid en liefde 

voor Willem II staat het hem niet in de 

weg om zijn voorkeur voor Willem II in 

de media te blijven benoemen: “Ik ben 

geen objectief journalist en ik grijp iedere 

mogelijkheid in de media aan om Willem II 

te benoemen. Er zit in de landelijke media 

veel strijd om Ajax, Feyenoord en PSV. In 

dat opzicht denk ik ook niet dat mensen zich 

eraan storen dat ik mijn Willem II-voorkeur 

etaleer. Er zullen ongetwijfeld mensen 

zijn die denken: ‘Heb je hem weer met 

z’n Willem II’, maar het wordt mij in het 

algemeen niet kwalijk genomen als ik over 

Willem II praat.” 

INTERVIEW FRANK EVENBLIJ
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KWASI WRIEDT 
NEEMT 
POSITIVITEIT EN 
AMBITIE MEE 
NAAR TILBURG

Sinds het tijdperk Fran Sol en Alexander Isak is gebleken 
dat men bij Willem II een neusje heeft voor succesvolle 
aanvalsleiders. Met de komst van Kwasi ‘Otschi’ Wriedt 
kunnen de Willem II’ers opnieuw wat moois verwachten. De 
26-jarige in Duitsland opgegroeide Ghanees heeft het geluk 
in de voetballerij weer helemaal teruggevonden na een aantal 
zware tegenslagen. Bij Willem II zet hij de volgende stap in 
zijn indrukwekkende voetbalcarrière. 

Tekst: Joris Gemen, Foto’s: Geert van Erven

Dat Willem II de afgelopen jaren aardig 

op de Duitse toer is, blijkt wel uit het 

groot aantal spelers dat in de afgelopen 

seizoenen overkwam vanuit ons oostelijke 

buurland. Ook in het huidige seizoen zijn 

er weer Duitse spelers aan de selectie 

toegevoegd. In januari 2020 bereikte de 

Willem II-supporters namelijk het nieuws 

dat de club Kwasi Wriedt en Derrick Köhn 

in de daaropvolgende zomer overnam van 

het tweede elftal van de topclub FC Bay-

ern München. Met name Wriedt baarde 

vrijwel direct opzien vanwege zijn goede 

prestaties in Beieren. Nu heeft hij dus zijn 

handtekening gezet onder een driejarig 

contract bij Willem II.

MEERDERE REDENEN
Volgens Wriedt waren er verschillende 

belangrijke factoren voor het maken van 

deze keuze. “Willem II heeft mooie suppor-

ters. Ik heb een aantal wedstrijden, zoals 

vorig seizoen thuis tegen PSV en FC Utrecht, 

gezien en het publiek was geweldig. Daar-

naast heb ik ook gezien dat veel spelers hier 

de volgende stap in hun carrière konden zet-

ten”, vertelt hij. “Ik denk dan aan Alexander 

Isak en Fran Sol die veel goals maakten hier, 

dus ik denk dat Willem II voor een spits de 
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laatste jaren een goed adres is.” Ook het feit 

dat de club vorig seizoen mét goed voet-

bal op de vijfde plaats eindigde, woog mee 

in de beslissing van de Ghanees. Waar 

Wriedt hoogstwaarschijnlijk gehoopt had 

om het afgelopen Tilburgse seizoen een 

goed gevolg te gaan geven, was de realiteit 

toch anders. Waar Willem II vorig seizoen 

rond deze tijd in een jubelstemming was, 

is het nu volledig in de ban van lijfsbe-

houd. Dat was even slikken voor de spits. 

“Natuurlijk ben je teleurgesteld wanneer je 

zo weinig punten hebt. We weten echter dat 

we de kwaliteiten hebben om het beter te 

doen en we móeten het ook beter doen. De 

supporters verwachten meer punten en bete-

re wedstrijden van ons.”

DRIE BIJZONDERE SEIZOENEN
Het contrast tussen het afgelopen seizoen 

bij FC Bayern II en het huidige seizoen bij 

Willem II kan haast niet groter zijn voor 

Wriedt. In 2017 verliet hij Vfl Osnabrück 

voor een avontuur in Beieren. Wat hij daar 

vervolgens allemaal meemaakte als jon-

geling is bewonderenswaardig te noemen. 

“Ik promoveerde naar de 3. Liga, werd daar 

kampioen en speelde twee competitiewed-

strijden en een bekerwedstrijd voor het eer-

ste elftal”, blikt Wriedt terug. “Toen ik daar 

speelde werd ik ook nog opgeroepen voor het 

nationale elftal van Ghana, dus mijn tijd bij 

Bayern was erg succesvol.” Met die opsom-

ming is zijn imposante Bayern-palmares 

nog altijd niet ten einde. “Ik werd uitge-

roepen tot speler van het jaar en scoorde de 

meeste goals in de competitie. Ik heb denk 

ik alle prijzen die er waren gewonnen”, aldus 

een van oor tot oor glimlachende Wriedt. 

Dat FC Bayern München wereldvoetballers 

in de gelederen heeft, is algemeen be-

kend. Wriedt stond met een aantal van die 

spelers op het trainingsveld. Zo sprak hij 

onder andere met Thomas Müller, Robert 

Lewandowski, Serge Gnabry en Joshua 

Kimmich. “De aanvallers bij het eerste 

elftal hebben ontzettend veel ervaring. 

Tijdens de training hielpen ze mij om het 

beter te doen in wedstrijden. Ze gaven 

bijvoorbeeld tips over hoe ik beter kan 

bewegen als spits en hoe ik het beste kan 

schieten als de keeper uit zijn doel komt.” 

Wriedt is meerdere keren opgeroepen voor 

het grote FC Bayern München. Hij maakte 

in totaal elf keer deel uit van de A-selectie 

in de Bundesliga en kwam dus twee keer 

daadwerkelijk binnen de lijnen. Toevallig 

was Borussia Mönchengladbach allebei de 

keren de tegenstander. Dat is niet zomaar 

een ervaring voor hem. “Als je op het veld 

staat met zulke grote namen dan is dat een 

droom die uitkomt. Helaas was bij mijn 

laatste wedstrijd geen publiek aanwezig, 

maar nog steeds was het een prachtig mo-

ment dat ik nooit zal vergeten.”

EERSTE KERS OP DE TAART
Na drie jaar München was het voor Wriedt 

dus tijd om de vleugels uit te slaan. Met 

een pakket aan ervaring en prestaties 

verliet hij het Städtisches Stadion an der 

Grünwalder Straße in München voor een 

avontuur in het Koning Willem II stadion. 

Aanvankelijk zou de Duitse Ghanees bij 

de Tricolores de eerste kers op de carriè-

retaart kunnen zetten, gezien het feit dat 

er na vijftien jaar eindelijk weer Europees 

voetbal gespeeld werd in Tilburg. Dat 

moment werd hem echter bruut ontno-

men door een misplaatste tackle in een 

oefenduel tegen Team VVCS. Wriedt brak 

zijn middenvoetsbeentje en dat was direct 

een bittere pil om te slikken voor hem. 

“Dat was erg moeilijk voor mij, omdat ik een 

paar weken voor de start geblesseerd raakte. 

Natuurlijk is het een droom van elke speler 

om in een Europese campagne te spelen. Ik 

probeerde positief te blijven en het team te 

steunen vanaf de zijlijn door het geven van 

bijvoorbeeld tips.” Wat gebeurde er nu pre-

cies tijdens die bewuste wedstrijd? “Ik was 

in duel met mijn tegenstander en hij zette 

een onnodige tackle in. Op dat moment was 

ik erg verdrietig, maar nu ben ik blij dat ik 

weer f it ben”, aldus Wriedt.

Dat Wriedt de emoties verdriet en blijd-

schap in één adem noemt, is kenmerkend 

voor zijn persoonlijkheid. Het is geen 

man om bij de pakken neer te zitten. Hoe 

hield hij het hoofd omhoog tijdens die 

tijd? “Mijn familie, vrienden en het team 

hebben me ook geholpen om positief te 

blijven. Daarnaast ben ik zelf iemand die 

altijd positief ingesteld is. Na mijn operatie, 

als gevolg van mijn blessure, was ik een week 

thuis. Toen ik terugkwam op de club verbleef 

ik veel in de f itnessruimte. Dat was prima, 

omdat ik dicht bij mijn teamgenoten was, 

dus het contact was niet weg.”

STOPPEN MET VOETBAL
Het was niet de eerste keer dat Wriedt 

een beroep moest doen op zijn positieve 

mindset. “Voor mij was het belangrijk om 

positief te blijven omdat ik moeilijke perio-

des in mijn carrière heb meegemaakt.” De 

meest zware tegenslag tot nu toe trof hem 

tijdens zijn tijd bij FC St. Pauli. “Ik speel-

de zes seizoenen in Düsseldorf (St. Pauli 

komt uit Hamburg). In het begin speelde 

ik alles en ging het erg goed, maar in het 

laatste jaar raakte ik geblesseerd voor drie 

maanden”, herinnert Wriedt zich. Toen 

hij terugkeerde bij de selectie had er een 

trainerswissel plaatsgevonden. Zijn coach 

was doorgestroomd naar het eerste elftal 

en de nieuwe trainer kende Wriedt door 

zijn afwezigheid niet goed. Hij kreeg toen 
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minder speeltijd dan normaal en uitein-

delijk sloeg het noodlot in de winterstop 

opnieuw toe. “In de voorbereiding op de 

tweede seizoenshelft raakte ik opnieuw 

geblesseerd, ditmaal voor twee maanden. 

Dat was de reden dat ik niet veel speelde 

en uiteindelijk besloot de club om mij geen 

nieuw contract te geven.” Op dat moment 

schoot er een bepaalde gedachte door zijn 

hoofd: “Stoppen met professioneel voetbal-

ler worden en gewoon met vrienden in een 

lage divisie spelen.” Later kreeg die gedach-

testroom concurrentie, omdat Wriedt er 

toch nog eens over na ging denken. “Ik 

dacht toen: ik geef mezelf nog één kans. 

Als het goed uitpakt dan word ik misschien 

alsnog een professioneel voetballer en als het 

niet goed uitpakt, dan stop ik.” 

Na zijn noodgedwongen vertrek bij St. 

Pauli zette hij een stap terug om er vervol-

gens weer meer vooruit te zetten. De spits 

koos voor een dienstverband bij Lünebur-

ger SK Hansa en dat bleek de opmaat te 

zijn voor de alsmaar stijgende lijn in zijn 

carrière. “Mijn familie, vrienden en ik zagen 

het als een kans om zo goed mogelijk te 

presteren in een klein team in Lüneburg. Op 

die manier kon ik me dan weer in de kijker 

spelen van de grotere clubs in de hogere divi-

sies”, vertelt hij. “Dat seizoen is uiteindelijk 

erg belangrijk geweest voor mij. Ik scoorde 

23 keer en toen meldden de grotere teams 

uit de tweede- en derde divisie zich. Toen 

ben ik naar VFL Osnabrück gegaan en vanaf 

toen ging het écht goed.” 

TANDEM MET DERRICK KÖHN
Familie en vrienden waren voor Wriedt erg 

belangrijk gedurende de lastige periode en 

zijn dat, vanzelfsprekend, altijd gebleven. 

Bij Willem II hoeft hij zich over dat aspect 

ook zeker geen zorgen te maken. Bij de 

Tricolores kwam hij met Mats Köhlert, 

Görkem Saglam, en later ook John Ye-

boah, al oude bekenden tegen. Het fijn-

ste was misschien wel dat hij samen met 

goede vriend Derrick Köhn de overstap 

kon maken naar Willem II. De linksback 

speelt een belangrijke rol in het leven 

van Wriedt. “We zijn hele goede vrienden 

en we spelen al drieëneenhalf jaar samen. 

We komen allebei uit Hamburg en onze 

ouders zijn Ghanees, dus we hebben dezelf-

de roots”, zegt hij. “Daarnaast past onze 

manier van spelen goed bij elkaar. Dat zie 

je bijvoorbeeld terug in de assists van hem 

op mij bij Bayern.” 

Veel gelijkenissen, een hechte band én 

een transfer op hetzelfde moment. Daar 

moeten de twee kameraden wel over 

gesproken hebben met elkaar, toch? “We 

hebben het er een beetje over gehad. Er 

werd gesproken over de volgende stap in 

onze carrière, omdat ons contract af liep.” 
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Wriedt vertelde toen dat hij Willem II 

wel zag zitten, omdat hij dat zag als de 

volgende stap in zijn carrière en Köhn 

deelde die gedachte met mij. “Daarna 

zeiden we tegen elkaar dat we het mis-

schien samen konden doen, zodat de aan-

komst bij Willem II ook makkelijker werd 

voor ons.” Zowel binnen als buiten het 

veld kunnen de twee vrienden elkaar vrij 

gemakkelijk vinden en tegen Ajax kon-

den de Willem II’ers een resultaat zien 

van de hechte band tussen beiden: het 

dansje na de gescoorde 1-1! Hij schiet 

meteen in de lach als het onderwerp de 

revue passeert. “Afgelopen seizoen waren 

Derrick en ik voor een wedstrijd samen in 

een hotelkamer. We luisterden naar mu-

ziek en dansten, waarna ik dus dat dansje 

deed. Hij zei toen dat ik dat dansje moest 

doen bij een goal. In de volgende wedstrijd 

scoorde ik al na twee minuten, dus deed 

ik het. Zo had ik vanaf dat moment mijn 

eigen celebration.” 

NIET DE ENIGE
Met de komst van Wriedt was, naast Willem II, 

de Eredivisie weer een Duitse speler rijker. In 

september 2020 meldde De Volkskrant dat 

‘met drie trainers en 31 spelers de Duitse prof 

een factor is in de Eredivisie’. Hoe kijkt Wriedt 

hier zelf tegenaan? “Ik denk dat de Eredivisie 

een goede competitie is om je als speler te 

ontwikkelen. Veel grote spelers, zoals Zlatan 

Ibrahimović, Luis Suaréz, Donny van de Beek 

en Frenkie de Jong, hebben hier ook gespeeld 

en zijn later uitgegroeid tot wereldspelers.” Hij 

denkt daarnaast dat het makkelijker is om 

kansen te krijgen in de Eredivisie dan in de 

Bundesliga. 

Nu zijn blessureleed achter de rug is en hij 

weer volledig fit en inzetbaar is, krijgt Wriedt 

inderdaad de kans om zich te laten zien bij 

Willem II. Tegen Ajax speelde hij zijn beste 

wedstrijd van het seizoen die hij meteen 

bekroonde met een doelpunt à la Mariano 

Bombarda: kont erin, draaien en schieten. 

Het gelijke spel tegen de Amsterdammers 

betekende eindelijk weer eens een goed resul-

taat voor de Tricolores. Waarom liep tegen de 

koploper alles wél goed? “We bleven positief 

door te geloven in onze kwaliteiten. We hadden 

Ajax erg goed geanalyseerd, zagen dat zij hoog 

druk zetten en met veel spelers naar voren 

zouden gaan. Met een goede verdediging en de 

juiste vechtersmentaliteit hadden we kans om ze 

te verslaan.” 

DUIDELIJKE MISSIE
Wriedt kwam dus binnen bij een Willem II dat 

het momenteel zwaar heeft. De tweede sei-

zoenshelft zal vooral in het teken staan van de 

strijd tegen degradatie. De spits heeft daar-

entegen zijn doel  in Tilburg nog altijd scherp 

voor ogen. Zijn voorgangers, zoals eerder al 

genoemd, zijn daarin zijn voorbeelden. “Ik ga 

proberen om het net zo goed te doen als de spit-

sen voor mij hebben gedaan. Ik ben een ambiti-

euze speler en ben naar Willem II gekomen om 

wedstrijden te spelen en goals te maken.”
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“Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht” werd in dit bijzonder Coronajaar 
vervangen door “Zie ginds zit Sint Nicolaas”. Lang zag het ernaar uit dat ook de Sint 

niet op bezoek kon komen in het Willem II stadion. Het bestuur van de Supportersclub 
Willem II was er alles aan gelegen om te voorkomen dat de jongste leden, naast het 
voetbal, ook nog hun kinderfeestje zou worden ontnomen.  Dus ging men in overleg 

met Willem II om samen te komen tot een coronaproof sinterklaasfeest. En dat is 
gelukt! Sterker nog: de kinderen en ouders waren zeer enthousiast over het feit dat er 

mede door de beperkingen zelfs meer persoonlijke aandacht was voor elk kind.

Foto’s & tekst: Geert van Erven

SINTERKLAAS 2020: 
EEN BIJZONDERE 

ERVARING 
VOOR DE JONGSTE 

TRICOLORES

SINTERKLAASFEEST OP 1 METER 50

Het is zaterdagmiddag 28 november 

2020. De spelersbus maakt zich op 

voor de lange rit naar Groningen, 

waar op zondag de wedstrijd tegen de 

Noorderlingen plaatsvindt. Ondertussen 

komt de Sint aan met zijn Pietermannen 

die goed moesten kijken waar ze dit keer 

moesten zijn. Op de parkeerplaats staat 

al sinds begin van dit seizoen een grote 

sponsortent en daar was voldoende 

ruimte om de kindervriend veilig te 

ontvangen.  

Ruim 65 kinderen hadden zich 

aangemeld om een bezoek te brengen 

aan Sinterklaas. Bij binnenkomst werd 

ieder kind persoonlijk opgehaald door de 

Pieten, waarna men direct werd gefêteerd 

op een lekkere traktatie en een Kingo-

pop. Samen met de echte Kingo kon men 

persoonlijk bij de Sint het verlanglijstje 

doornemen. De grote Wilco vindt het 

toch wel spannend. “Ik geloof niet meer 

in Sinterklaas” roept hij stoer. “Dat is 

helemaal niet erg”, grapt de Sint direct 

terug. Of het aan de RIVM-regels ligt, 

betwijfelen we want de gepaste 1,5 meter 

afstand die hij, met gespannen ogen 

houdt van Sinterklaas, verraadt toch een 

andere reden.
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Voor Melanie maakt het niets uit. 

Zij is een echte flapuit en de Sint 

geniet zichtbaar van de lieve meid 

met pretoogjes. “Het is prachtig deze 

Coronaproofversie. Doordat tussen ieder kind 

een paar minuten tijd zit kunnen we nu ieder 

kind heel persoonlijk aandacht geven. Dat 

is anders dan wanneer we in een volle zaal 

zitten. Dit heeft toch ook wel wat en voor de 

kinderen zelfs prettiger”, aldus de Sint zelf. 

En dat hij meer tijd heeft, blijkt wel als de 

zieke Milan thuis via de mobiele telefoon 

ineens oog-in-oog staat met Sinterklaas. 

“Dag Milan. Hoe is het met jou grote vent”. 

De kleine Milan weet niet wat hij ziet. 

Sinterklaas op de telefoon bij opa?! 

Dat Sinterklaas een feest is van jong 

en oud dat bewees het laatste bezoek 

van de middag wel. Pas enkele dagen 

oud en de jongste Willem II-supporter 

ging samen met zijn trotse papa op de 

arm met de Sint op de foto, zoals  ieder 

kind op de foto mocht met de Sint en 

de Opper-Piet. Fotograaf Geert van 

Erven maakte op afstand een mooie 

herinnering van deze speciale uitvoering 

van het Sinterklaasfeest bij Willem II, die 

hopelijk volgend jaar weer massaal kan 

plaatsvinden, maar waarbij zeker gezegd 

moet zijn dat deze speciale uitgave voor 

iedereen een heel speciale versie was 

die ook niet snel zal worden vergeten 

en waaraan de kinderen een goede 

herinnering hebben overgehouden.

SINTERKLAASFEEST OP 1 METER 50
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ZOEKT U EEN BETROUWBARE BOEKHOUDER 
IN HET HART VAN BRABANT?
Boekhouder, administrateur en bedrijfsadviseur 
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BACK TO THE ROOTS MET 
HARALD WAPENAAR: 

‘IK LEEF 
VOOR ÉN 
VAN HET 
VOETBAL’

Gepassioneerd, gedreven en een grote liefde voor het voetbal. Het zijn drie 
woorden die naadloos passen in de profielbeschrijving van Harald Wapenaar. 
Hij kende een enerverende carrière als profkeeper en is nu alweer geruime 
tijd als keeperstrainer verbonden aan Willem II. 

Tekst: Joris Gemen, Foto’s: Geert van Erven

Wapenaar zag het levenslicht op 10 april 

1970 in Vlaardingen, waar hij het jongste lid 

was van een vierkoppig gezin. Er is altijd een 

aantrekkingskracht geweest tussen Wapenaar 

en de Zuid-Hollandse stad. Gedurende zijn 

voetbalcarrière heeft hij vele woonadressen 

gehad: “Ik woonde vlakbij de clubs waar ik op 

dat moment actief was en heb daarnaast in 

het buitenland gewoond en gewerkt”, vertelt 

Wapenaar. Tóch ging er bij hem niks boven zijn 

vertrouwde Vlaardingen, ook vanwege het feit 

dat zijn ouders daar nog altijd wonen.  

WOORD GEHOUDEN
Op jonge leeftijd wist Wapenaar het al zeker: 

hij zou profvoetballer worden. Ook op school 

stak hij die ambitie niet onder stoelen of 

banken. “Als ik niet goed mijn best deed op 

school, dan zei ik altijd dat het niet uitmaakte, 

omdat ik toch voetballer zou worden”, aldus 

Wapenaar. Zijn toenmalige docent vond die 

ambitie iets te voortvarend. “De leraar zei toen 

dat ik daar absoluut niet op moest blindvaren, 

want het was maar voor heel weinig mensen 

weggelegd”, blikt hij terug. Uiteindelijk bleek 

het dus wél weggelegd te zijn voor de oud-

keeper. Soms komt het dan nog wel eens tot 

een ironisch weerzien in de toekomst, maar 

bij Wapenaar en zijn docent was dat niet het 

geval. “Hij was geïnteresseerd in voetbal dus hij 

heeft het waarschijnlijk altijd geweten en mijn 

naam in de Eredivisie gezien”, zegt hij. “Hij zal 

gedacht hebben: nou die heeft inderdaad woord 

gehouden.” 

FANATISME EN PASSIE
De stelligheid die weerklonk in zijn ambitie om 

profvoetballer te worden, is kenmerkend voor 

Wapenaars karakter. “Ik ben een bloedfanatiek 

persoon, heb in bepaalde situaties een opvliegend 

karakter en daarnaast heel veel passie en 

gedrevenheid”, zegt Wapenaar. “Ik kan ook heel 

erg uitschieten in dat soort dingen dus ik moest 

wel eens getemperd worden.” Toen Wapenaar 

vroeger op straat voetbalde, was zijn karakter 

ook sterk aanwezig. Naar eigen zeggen ‘was 

hij een mannetje die voor zichzelf op leerde 

komen’. In de ogen van de oud-keeper was dit 

ook erg belangrijk om op straat te ‘overleven’. 

“De zwakkeren werden gepest of mochten niet 

meedoen. Dat is tegenwoordig wellicht wat 

minder maar in mijn tijd waren dat nu eenmaal 

de ongeschreven regels op straat.” 

Als we dieper ingaan op Wapenaars karakter 

leren we dat hij ook veeleisend is. “Wat ik van 

mezelf eis, eis ik eigenlijk ook van mijn omgeving”, 

vertelt hij. “Nu ben ik vijftig jaar en als trainer 

ga ik, denk ik althans, makkelijker om met 

dat fenomeen.” Terugkijkend op zijn tijd als 

voetballer concludeert Wapenaar dat hij niet 

altijd even makkelijk was voor zijn omgeving 

en zichzelf. Het kon destijds wel eens flink 
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botsen met medespelers, maar volgens de 

oud-sluitpost wisten ze op die manier wel wat 

ze aan hem hadden. 

Er zit daarnaast een groot verschil tussen 

Wapenaar binnen en buiten het voetbal. “Ik 

denk dat ik buiten het veld veel meer ontspannen 

ben. Voetbal is daarnaast wel mijn passie, daar 

leef ik voor én van. Tegelijkertijd besef ik wel dat 

het heel goed is voor je om op vrije momenten 

je ontspanning te pakken”, geeft hij aan. 

“Gedrevenheid vinden mensen prettig, maar 

ze vinden het ook wel fijn als je gewoon lekker 

relaxed bent.”

EEN ARTIEST
De gedrevenheid van Wapenaar leverde hem 

door de jaren heen veel op en daarnaast achtte 

hij het ook als zijnde noodzakelijk. “Laat ik 

voorop stellen dat ik geen natuurtalent was. 

Alleen Onze Lieve Heer had mij iets meegegeven: 

een enorme drijfveer, mentaliteit en het kunnen 

presteren onder druk.” Dit alles zorgde ervoor 

dat er met Wapenaar op het veld écht iemand 

stond. In maart 2005 vertelde hij in een 

interview met Voetbal International dat hij 

zichzelf ziet als een artiest die het publiek moet 

vermaken. Bij artiesten staat één ding als een 

paal boven water: ze willen opvallen. Zo was 

dat ook het geval bij Wapenaar, die je zeker niet 

in een simpel keeperspakkie moest hijsen. “Ik 

zou niet zo snel een grijs keepershirt, grijze sokken 

en een zwarte broek aantrekken”, is hij stellig. 

“Ik wilde er mooi uitzien en keepte bijvoorbeeld 

graag helemaal in het wit of roze.” Met dat 

‘artiestenbestaan’ kon het twee kanten opgaan. 

Aan de ene kant was Wapenaar door zijn 

opvallende verschijning op het veld wel eens 

het mikpunt van kritiek. “Ik riep bij mensen 

ook het een en ander op, 

omdat ik qua tenue en 

uiterlijk wel provocerend 

was”, vertelt hij. “Op 

het moment dat je 

een blunder maakt of 

minder goed speelt, weten 

de mensen je te vinden.” Aan de andere kant kon 

het Wapenaar ook weer iets positiefs opleveren. 

Volgens hem kon je voor supporters een held 

zijn omdat ze je goed vinden en houden van de 

manier waarop je je manifesteert.

ITALIAANS VOORBEELD
Élke voetballer heeft zo zijn bewondering voor 

andere collega’s binnen het vakgebied. Bij 

Wapenaar is dat Gianluigi Buffon. De Italiaanse 

sluitpost maakte veel indruk op hem. “Hij is 

een charismatische keeper met veel uitstraling.” 

Toen Buffon in fysiek opzicht optimaal was, 

zag Wapenaar dat hij bijvoorbeeld veel meer 

risico’s nam en veel aanvallender keepte. Toen 

de gepassioneerde Italiaan al aardig op weg 

was in zijn inmiddels imposante carrière vond 

Wapenaar dat er wat veranderde. “Toen hij wat 

ouder werd, eind dertig ongeveer, merkte ik dat 

hij wat behoudender ging spelen.” Tegelijkertijd 

viel Buffon bij de Vlaardinger op het gebied van 

coaching juist veel meer op. “Ik zag hem pas 

geleden spelen met Juventus tegen FC Barcelona 

en dan hoor je hem de héle wedstrijd coachen”, 

vertelt hij. “Hij is dus zo nadrukkelijk aanwezig bij 

het neerzetten van zijn achterhoede.” 

Wapenaar kruiste in zijn carrière een aantal 

keren de degens met Buffon. Destijds was hij 

speler van Udinese en de ontmoetingen met 

de Italiaan is hij allerminst vergeten. “Hij is 

zeven jaar jonger dan ik en speelde toen nog bij 

Parma. Er was sowieso een enorme bewondering 

voor zo’n jonge gast die op dat moment al zoveel 

impact had op zijn team en zo makkelijk overeind 

bleef in zowel de Serie A als het nationale elftal.” 

De twee gepassioneerde doelmannen spraken 

elkaar wel eens kort in de spelerstunnel en na 

de wedstrijd en uiteindelijk hield Wapenaar er 

nog enkele tastbare herinneringen aan over 

in de vorm van twee wedstrijdshirts van Buffon. 

BINNEN- EN BUITENLAND
De voetbalcarrière van Wapenaar voerde 

hem langs verschillende clubs in binnen- en 

buitenland. Naast Udinese tekende hij in 

2003 een contract bij het Engelse Portsmouth. 

Hij merkte dat het in competities over de 

grens op bepaalde vlakken anders ging dan 

in Nederland. “Als jij hier een topkeeper bent 

en je gaat naar de Premier League of Serie A, 

dan hebben ze daar bij een club drie topkeepers 

zitten. Op het moment dat je daar komt moet 

je én een beetje geluk hebben én je kans pakken 

zodra je die krijgt, zo simpel is het.” Wapenaar is 

in Nederland eigenlijk overal de eerste keeper 

geweest. Volgens hem verlies je als keeper je 

eenmaal veroverde plekje onder de lat niet 

zomaar in Nederland. “Je had ook een bepaald 

soort krediet, waardoor je een keer minder goed 

kon spelen zonder gevolgen”, vertelt Wapenaar. 

“In het buitenland zijn jouw concurrenten altijd 

net zo goed óf beter. Op het moment dat jij een 

ketser maakt of een wedstrijd verliest voor je 

team, word je gewoon gewisseld.” Het feit dat je 

in Nederland voor de volle honderd procent 

speeltijd krijgt, biedt dan ook zeker geen 

garantie dat dat in een buitenlandse competitie 

ook het geval is. Dat was dan ook reden genoeg 

voor Wapenaar om in 1999 zijn avontuur bij 

Udinese te beëindigen voor een terugkeer naar 

Nederland. “Ik heb ervoor gekozen om uit Italië 

weg te gaan, terwijl ik eigenlijk heel goed in de 

markt lag. Op dat moment kwam ik alleen niet 

zoveel aan spelen toe”, herinnert de oud-keeper 

zich. “Ik wilde op dat moment maar één ding: 

teruggaan om te spelen. Ik was zo’n liefhebber en 

gedreven om te spelen. Als ik niet speelde was ik 

ongelukkig, maar ook ongeduldig.” 

ABSOLUTE DRUK
Op de vraag wat hij uit het buitenland 

als belangrijkste leeropbrengst meenam, 

antwoordt Wapenaar zeer stellig: “Wat het is 

om met absolute druk te spelen en wat je ervoor 

moet doen.” Hij merkte daarnaast dat het 

topsportleven van een prof in het buitenland 

soms anders beleefd wordt. Zo krijg je 

INTERVIEW HARALD WAPENAAR
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veelvuldig te maken met media-aandacht en 

jouw prestaties worden vrijwel direct door alles 

en iedereen onder een vergrootglas gelegd. 

“Op het moment dat je daar moeite mee hebt, 

leg je jezelf al dusdanig veel druk op en dat kan 

misschien weleens te veel zijn.” Ook Wapenaar 

kreeg te maken met een bepaalde mate van 

druk en dat had zo zijn uitwerkingen op hem. 

“Bij mijn debuut in de Serie A en Premier League 

merk je dat je last hebt van bepaalde spanning. 

Op dat moment heb je gewoon faalangst en 

dat is heel menselijk.” Bij de oud-goalie kwam 

die spanning daarentegen niet altijd even 

ongelegen. “Ik kwam er toch wel achter dat ik 

tijdens de wedstrijden een goede indruk maakte, 

maar vooraf absoluut last had van veel druk en 

zenuwen. Ik voelde me dan niet lekker maar 

achteraf bleek dan wel dat ik dat blijkbaar nodig 

had om goed te kunnen presteren.”

TERUGKEER NAAR DE DOMSTAD
In Nederland verdedigde Wapenaar voor 

een zestal clubs het doel. Voor FC Utrecht 

speelde hij met 151 optredens verreweg de 

meeste wedstrijden. Logischerwijs ziet hij 

zijn verblijf in de Domstad dan ook als de 

succesvolste periode in zijn carrière. In Stadion 

Galgenwaard haalde hij naar eigen zeggen ook 

zijn beste niveau. Voor Wapenaar is er een FC 

Utrecht vóór Udinese en een FC Utrecht ná 

Udinese. “In mijn eerste jaar bij Utrecht was ik 

onbevangen en kenden de supporters mij nog 

niet echt”, aldus een terugblikkende Wapenaar. 

“Toen ik terugkwam uit Italië, was ik een ervaring 

rijker en minder onbevangen. Tegelijkertijd was ik 

enorm zelfverzekerd en de interactie tussen mij 

en de supporters was geweldig.” De band met de 

supporters heeft in positieve zin bijgedragen 

aan zijn  ontwikkeling daar. Het passeerde al 

eerder de revue in het gesprek: het krediet dat 

je opbouwt in Nederland. Wapenaar herinnert 

zich dat dit bij Utrecht ook het geval was. “Op 

het moment dat je daar een heldenstatus hebt, 

bouw je krediet op. Als je dan een keer minder 

speelt, ben je niet meteen held af. Als je voelt 

dat er een klik is met de supporters en ze met je 

weglopen, geeft dat natuurlijk veel vertrouwen.” 

Hierdoor had Wapenaar het gevoel dat ‘hij echt 

maximaal kon presteren’.

Zijn FC Utrecht-palmares ziet er dan ook 

uitstekend uit. “In vijf jaar hebben wij drie keer 

Europees voetbal gehaald en twee bekerfinales 

gespeeld. Dat is voor Utrecht een prima prestatie.” 

In hetzelfde interview met Voetbal International  

omschreef Wapenaar de club destijds als 

‘een legendarisch FC Utrecht’. “Er zaten veel 

verschillende persoonlijkheden in de ploeg. Dat 

was niet altijd makkelijk voor de coaches die met 

ons te maken hadden”, vertelt Wapenaar. “Het 

betekende ook veel meningen en incidenten. Dus 

er was ook wel eens een knokpartijtje of brandje 

op de training, maar tegelijkertijd hadden we een 

ploeg met veel kwaliteit en vechtlust.” Wapenaar 

herinnert zich dat diezelfde vechtlust in 

bepaalde situaties goed van pas kwam. “Op 

het moment dat het niet op de voetballende 

manier kon, hadden wij nog een wapen en dat 

was op onze vechtmentaliteit overschakelen.” 

Ook hier komt het publiek van destijds weer 

om de hoek kijken. “We stonden weleens achter 

en het publiek floot ons dan uit op de weg naar 

binnen. Er waren dan uitingen van irritaties in 

de kleedkamer en vervolgens kwamen we in de 

tweede helft naar buiten, publiek erachter en 

dan winnen.” Wapenaar en zijn teamgenoten 

klapten er dan vol op en dat sloeg over op 

het publiek. “Dan ging de tegenstander gewoon 

omvallen.”

GEMIS
Na zijn tweede periode bij Utrecht volgden 

er nog dienstverbanden bij Portsmouth 

(Engeland), Vitesse en Sparta Rotterdam, 

waarna Wapenaar zijn kicksen in oktober 2009 

definitief aan de wilgen hing. De drempel 

om een punt achter zijn carrière te zetten, 

was niet zo groot voor Wapenaar. “Ik ben 

niet vaak geblesseerd geweest, maar op mijn 

38ste heb ik mijn eerste herniaoperatie gehad 

en op mijn 39ste nog een keer. Dan word je wel 

geholpen in je keuze.” Kwam het woord stoppen 

daarvoor überhaupt voor in het woordenboek 

van Wapenaar? “Nee, zeker niet. Ik had echt 

het idee van al ben ik 43 jaar, zolang ik nog fit 

ben en plezier heb ga ik door”, vertelt hij. Op 

een bepaald punt merkte Wapenaar wel dat 

hij al een aardig eindje onderweg was in zijn 

carrière. Dan was het bijvoorbeeld wel eens 

wat moeilijker op te brengen om te gaan 

trainen. “Ik had wel eens dat gevoel dat ik 

nog niet hersteld was van de vorige dag.” Toen 

de keuze om te stoppen eenmaal gemaakt 

was, had de oud-keeper nog wel last van een 

soort nagevoel. “Ik werd wakker op zondag en 

miste het nerveus zijn voor wedstrijden en de 

bijbehorende druk. Ik miste zelfs bijna het gevoel 

van een ketser maken.” 

‘WILLEM II IS MIJN CLUB GEWORDEN’
Wie dacht dat Wapenaar na zijn professionele 

carrière de voetballerij definitief vaarwel zei, 

had het bij het verkeerde eind. Met zijn kennis 

en ervaring als gepassioneerde doelman 

bekleedde hij vanaf 2010 bij verschillende 

clubs de functie van keeperstrainer. Via Erwin 

van de Looi, destijds de trainer van Willem 

II, kwam hij bij de Tricolores terecht. De 

oefenmeester vroeg Wapenaar tijdens zijn FC 

Groningen-tijd ook al eens naar zijn interesse 

voor de rol als keeperstrainer, maar toen 

kwam het niet tot een overeenkomst. “Ik ging 

uiteindelijk naar Lierse SK, daar werkte ik een 

jaar en had ik het enorm naar mijn zin. Toen 

kwam er een positie vrij bij Willem II en toen 

heeft Van de Looi opnieuw aan mij gedacht.”  

Hij heeft het vanaf de eerste dag ontzettend 

naar zijn zin in Tilburg. “Dit is nu mijn vijfde 

jaar bij Willem II en als je er al zo lang zit, dan 

is die band groot. Willem II is nu ook mijn club 

geworden.”

INTERVIEW HARALD WAPENAAR
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DE SUPPORTER 

Jane is ruim 10 jaar als seizoenkaarthouder 

en lid van de Supportersclub Willem II in 

het Koning Willem II stadion te vinden, 

waar ze samen met haar moeder Mady, 

stiefvader Rick en zus Lisa te vinden is op 

vak B. Net als voor alle andere Willem II-

supporters zorgde COVID-19 ervoor dat de 

wedstrijden van de Tricolores dit seizoen 

op het televisiescherm worden bekeken, 

een belevenis die totaal niet te vergelijken 

is met een wedstrijd in het stadion 

meemaken. Minder wedstrijdspanning, 

beleving of met je vrienden bespreken 

wat voor wedstrijd het vandaag kan gaan 

worden: “Normaliter staan alle wedstrijden 

in je telefoon en leef je toe naar een wedstrijd. 

Nu sta je er onbewust minder bij stil en spreek 

je in weekenden makkelijker af met vrienden 

of kennissen. Ik kijk dan bewust niet op m’n 

telefoon en kijk nadien de wedstrijd in z’n 

geheel terug. Het is wel eens voorgekomen 

dat ik enkele wedstrijden ’s nachts zat terug 

te kijken.” 

DE SUPPORTER 
JANE HEESTERS

In onze rubriek ‘de supporter’ spreekt de redactie met een 
lid van de Supportersclub Willem II over zijn/haar Willem 
II-gevoel. In deze editie het Willem II-verhaal van Jane 
Heesters, 29 jaar, woonachtig in Roosendaal en docente 
biologie van beroep. 

Tekst: Jeroen van den Assem, Foto: Geert van Erven

De Willem II-liefde ontstond voor Jane in 

het seizoen 2009/2010. Via opa Van Tilborg 

kwam moeder Mady bij Willem II, die 

vervolgens het Rood-Wit-Blauw overbracht 

naar haar dochters Lisa en Jane. In het 

seizoen 2009/2010 ging Jane met moeder en 

zus mee naar enkele wedstrijden, waaronder 

de promotie/degradatiewedstrijd Willem 

II - Go Ahead Eagles (3-0 winst) waardoor 

lijfsbehoud in de Eredivisie werd vastgesteld. 

Een emotionele herinnering voor Jane, 

aangezien de dag na die wedstrijd het bericht 

naar buiten kwam dat Willem II op de rand 

van een faillissement stond: “Op zondag was 

iedereen door het dolle heen dat we erin bleven 

en op maandagochtend word je wakker met het 

bericht dat de club in de problemen zit. Dan 

besef je wel dat als we gisteren verloren hadden, 

we niet meer hadden bestaan.”

Toch was juist die periode voor Jane de 

drijfveer om Willem II nog meer te gaan 

steunen, want het seizoen daarna voegde 

ze zich definitief bij haar moeder en zus op 

de Kingside door een seizoenkaart aan te 

schaffen. De liefde voor de club nam toe en 

ze bezocht op regelmatige basis ook meer 

uitwedstrijden die ze als mooie belevenissen 

ervaart. Helemaal als Willem II wint en er 

midden in de nacht een feestje wordt gevierd 

samen met supporters en spelers, die de 

bussen op een parkeerplaats langs de snelweg 

parkeren om met z’n allen een feestje te 

bouwen. De wisselwerking tussen spelers 

en supporters omschrijft ze als het mooie 

aan Willem II, want bij welke Eredivisieclub 

gebeurt dit nu zo enthousiast? 

Met een grote glimlach en vele mooie 

herinneringen vertelt ze over de seizoenen 

daaropvolgend. De toenemende 

supportersbeleving, het kampioenschap (2013-

2014) in de Jupiler League en de entourage 

rondom wedstrijden van de Tricolores: “Het 

mooie aan Willem II vind ik de sfeer die er heerst 

onder de supporters. Het is jong, oud, dik en dun 

door elkaar en iedereen is gezellig. Dat maakt 

dat Willem II een mooie club is en dat trok me 

vanaf het begin aan.”

De 29-jarige Jane woont met haar vriend 

in Roosendaal en werkt in het middelbaar 

onderwijs in ’s-Hertogenbosch. Ook daar 

wordt ze nog wel eens herinnerd aan 

een bepaalde wedstrijd uit de Willem II 

geschiedenis: “Mijn collega is stadionspeaker 

van FC Den Bosch en die herinnert me nog wel 

eens aan de promotie-/degradatiewedstrijden 

tussen Willem II en FC Den Bosch uit 2012. 

Hij heeft nog altijd een pijn over de transfer 

van Jordens Peters naar Willem II en zijn 

afwezigheid voor FC Den Bosch in juist die 

belangrijke wedstrijden. Dat vond ik ook zo’n 

mooie herinnering. Na de huldiging op de Heuvel 

begon het heel hard te regenen en we moesten 

terug naar het stadion lopen, omdat daar de 

auto stond. We waren zeiknat, maar het maakte 

niet uit, omdat we in zo’n euforische stemming 

waren.”  

Dit seizoen was ze aanwezig bij de 

competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo, 

de enige wedstrijd met publiek die dit seizoen 

in het Koning Willem II Stadion is gespeeld. 

Ze hoopt dan ook snel weer op de voor 

haar vertrouwde plek op vak B te kunnen 

plaatsnemen om de Tricolores naar de 

overwinning te schreeuwen: “Willem II is een 

uitlaatklep. Zingen, schreeuwen en meeleven met 

de wedstrijd. Je mist het wel heel erg!
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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 
fl exibele slagkracht. De Nederlandse Zorg 
Bemiddelaar biedt die. Ondernemer Twan 
van Brussel zorgt met zijn team vanuit 
Oisterwijk voor het eff ectief en effi  ciënt 
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 fl exibele 
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 
fl exibele slagkracht te geven. Daarmee bieden 
we zelfstandige zorgprofessionals bovendien 
leuke en afwisselende opdrachten.” 

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

aanbod van opdrachtgevers altijd een dienst 
die bij hen past. Ook zorginstellingen die op 
zoek zijn naar méér fl exibele 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.
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