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KERSTSPECIAL

Willem II Football Memories in 2021
De voetbalwedstrijden waren in lege stadions. De bioscopen, de
theaters en restaurants bleven leeg. Op bezoek bij familie in
verpleeg- of verzorgingshuis was beperkt. En ook de bijeenkomsten
van Football Memories in het Koning Willem II Stadion gingen niet
door. Toch bleven we contact houden met de deelnemers van
Football Memories door middel van nieuwsbrieven te maken,
telefoontjes te houden en presentjes uit te delen. Het jaar 2021 in
een notendop.
De blijdschap was groot toen we op dinsdag 7 september weer naar het stadion mochten voor Football
Memories. Maar de vreugde was van korte duur. Eind november kwam het bericht dat de bijeenkomsten
weer gestopt werden in verband met het toenemende aantal besmettingen. De laatste bijeenkomst was
wel een heel bijzondere! Op 16 november mochten we herinneringen ophalen bij de tentoonstelling
‘Leev Hoezee met Willem II’ over 125 jaar Willem II in de Bibliotheek LocHal. De deelnemers en
vrijwilligers werden bij het Koning Willem II stadion opgehaald met spelersbus. Een hele mooie ervaring!
Wij wensen iedereen hele prettige Kerstdagen en een gezond, veilig en sportief 2022.

KENT U DEZE NOG?

Edwin Godee
“De Prop”
Edwin Godee (24 september 1964) was een mooie linkspoot die in zijn tijd
werd gezien als een groot talent. Hij kwam samen met Marco van Basten
van Elinkwijk naar Ajax. Godee verruilde Ajax na drie jaar voor FC Utrecht.
In de Domstad werd hij basisspeler en in 1985 won hij de KNVB beker. Toch
leek FC Utrecht weinig vertrouwen in hem te hebben en een jaar later
vertrok Godee naar Willem II dat in de eerste divisie uitkwam.
Met de Tilburgers werd hij direct kampioen en de daarop volgende vier seizoenen speelde hij 122
wedstrijden op het hoogste Nederlandse niveau en scoorde achttien maal. Door zijn kleine gedrongen
postuur had hij op (een deel van) de tribune de bijnaam “de Prop”. Na Willem II speelde hij nog bij de
Graafschap en Heracles. In 2001 borg hij de schoenen voorgoed op. Na zijn voetbalcarrière werd hij
handelaar in tweedehands spullen.

UIT DE OUDE DOOS
‘Olympisch vuur’ bij Willem II
Bij het 60-jarig bestaan van Willem II in 1956 vond een uniek
sportevenement plaats. Een Jeugd-Olympiade op zaterdag 7
juli, compleet met fakkeloptocht, ontsteking van de vlam,
defilé van de deelnemers, vlaggenceremonie en na elk
wedstrijdonderdeel een ceremonie protocolaire. Het geheel
werd opgeluisterd door de jeugdharmonie “Ons Genoegen”
van Huize Nazareth en de jeugdband “ De Scotjes”. De deelnemende verenigingen waren: DFC, Quick
Nijmegen, EVV Eindhoven en gastheer Willem II. Op het Paleis Raadhuis ontstak burgemeester Baron van
Voorst tot Voorst de fakkel en overhandigde die aan jeugdspeler Frans Fijnaut. Hij was de eerste van
dertig Willem II-junioren die de fakkel in estafetteloop door de straten van Tilburg naar het Gemeentelijk
Sportpark droegen. De laatste loper was eerste elftalspeler Piet de Jong, die onder klaroengeschal met
de fakkel een volle ronde over de sintelbaan liep om tenslotte het Olympisch vuur boven de
Marathonpoort te ontsteken. De opening werd verricht door KNVB-voorzitter Ir. Hopster. Daarna
begonnen de wedstrijden met als onderdelen: hardlopen, doelschieten, verspringen, hoogspringen,
baldribbelen en voor de oudste deelnemers steeple chase. Winnaar werd Quick Nijmegen. Bij de
sluitingsceremonie zong een jongenskoor onder leiding van voorzitter van de jeugdcommissie Ad van Lil
de clubliederen van de deelnemende verenigingen. Met het strijken van de clubvlaggen, het doven van
het Olympisch vuur en het zingen van het Wilhelmus kwam een eind aan deze unieke Jeugd-Olympiade.

Terug in Tilburg:

Denny Landzaat, van speler tot
assistent
In de zomer van 2021 tekent Denny Landzaat een contract bij
Willem II als assistent-trainer. Voor Denny is Willem II een
‘bijzondere club’; als speler droeg hij ons shirt het vaakst. Na de
jeugdopleiding bij Ajax speelde hij 3 seizoenen bij MVV. In 1999
maakte hij de overstap naar Willem II, waar hij twee periodes
speelde. Tussen 1999 en 2004 speelde hij 162 wedstrijden voor
de Tilburgers en maakte 45 doelpunten.
Hoogtepunt bij Willem II was de 2e plaats van de Eredivisie in mei 1999 en de deelname aan de
Champions League. Na Willem II speelt Denny nog bij AZ, Wigan Athletic, Feyenoord en FC Twente. In
mei 2014 sluit hij zijn loopbaan af bij Willem II met een kampioenschap van de Eerste Divisie. Naast zijn
carrière bij de clubs speelde hij ook 38 keer in het Nederlands Elftal. Voor de clubs speelde hij 561 keer.
Dat brengt zijn totaal aan officiële wedstrijden op 599.
Na zijn voetbalcarrière wordt Denny assistent-trainer bij AZ, Feyenoord en Al-Ittihad in Saudi-Arabië. Hij
vindt het geweldig om als assistent van Fred Grim weer bij Willem II te werken. In Tilburg had hij onder
de leiding van Co Adriaanse ‘een fantastische tijd en we speelden aanvallend, aantrekkelijk en succesvol
voetbal’.

ZOEK DE BAL
Willem II - Feyenoord (21 maart 1999)

Sami Hyypiä torent boven iedereen uit
Kijk goed naar de foto…
In december 1995 nam Willem II van het Finse MyPa 47 een lange, fysiek sterke verdediger over: Sami
Hyypiä. Deze Finse international groeide uit tot de rots in de branding in het centrum van de Willem IIverdediging. Op het oog een stoere bink, maar in werkelijkheid een gevoelige, zachtaardige jongen. Toen
Willem II zich op 16 mei 1999 in de uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden plaatste voor deelname aan
de Champions League, vertelde Hyypiä zeer geëmotioneerd dat hij er in dat toernooi niet bij zou zijn. Hij
had namelijk een contract ondertekend bij de Engelse topclub Liverpool. Sami had het er maar moeilijk
mee.
Een week later, op 23 mei in de laatste competitiewedstrijd thuis tegen FC Twente, kreeg hij bij een 1-0
voorsprong voor de Tricolores drie minuten voor tijd een publiekswissel. Geëmotioneerd maakte hij op
de schouders van zijn ploeggenoten een ereronde. De supporters brachten hem hun gebruikelijke ode:
“Huupie-a-jee, Huupie-a-joho.” En alsof het team zijn onmisbaarheid nog eens wilde onderstrepen, gaven
de Tricolores tijdens zijn afwezigheid de 1-0 voorsprong uit handen en leden met 1-2 zelfs een nederlaag.
Hyypiä speelde voor Willem II 113 officiële wedstrijden en scoorde 4 doelpunten.
Geef aan waar de bal is (oplossing op het einde)

KERSTQUIZ

Deze quiz gaat over voetbal en kerst. Veel plezier ermee!

1) Johan Cruijff was een voetbalster. In het kerstverhaal zien we ook
een ster boven de stal staan. Hoe wordt deze ster genoemd?
2) Welke speler van Willem II zal zijn familie in plaats van vrolijk
kerstfeest ‘Feliz Navidad’ toewensen?
3) Met de kerst wordt de geboorte van het kindje Jezus gevierd. Er
bestaan verschillende versies over de leeftijd. De leeftijd van
Willem II is gelukkig wel bekend. Weet jij hoe oud de club is?
4) Koning Voetbal houdt ons veel bezig. Over koningen gesproken:
hoeveel kwamen er op bezoek in de stal waar Jezus geboren werd?
Ken je toevallig ook nog hun namen?
5) ‘Leev hoezee voor Willem II’; heerlijk om zo nu en dan ons clublied
te horen. Kerstliedjes zijn nu natuurlijk veel te horen. Weet jij welk
kerstlied op nr. 1 staat , wereldwijd?
Antwoorden op het einde

Willem II-mutsjes voor Football Memories
Vorig jaar nam AVEC het initiatief om ‘Knutsel het voor elkaar’ te
organiseren. Bedoeling wat dat ‘jong voor oud’ en ‘oud voor jong’ ging
knutselen. Mevrouw van Herpt van Het Laar haakte bijna 60 unieke
Willem II-mutsen voor de jeugd. Mevrouw is de 90 al gepasseerd,
geboren in Scheveningen en heeft ‘niet zo veel met voetbal’, maar wil
graag bezig zijn en heeft iets voor een ander over. Het kost haar een
avond om
een muts te op
haken.
Antwoorden
het einde
Dit jaar haakte mevrouw Van Herpt nog eens 27 mutsen. Ze had er direct een bestemming voor: de
deelnemers van Het Laar aan Football Memories én de vrijwilligers. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst reikte ze de mutsen uit in aanwezigheid van de Kerstman. Mevrouw van Herpt werd in
het zonnetje gezet en onder het zingen van het clublied werden de mutsen ingewijd.

KERSTQUIZ ANTWOORDEN
1) De ster van Bethlehem 2) Pol Llonch 3) 125 jaar
4) Drie koningen: Caspar, Balthasar en Melchior
5) All I Want For Christmas Is You

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee: Ad de Beer, Rietje Beijer, Jos
Derksen, Rik van Dongen, Arjen Pijfers en Harrie Verhoeven.
Football Memories is een uitgave van Willem II Betrokken.

ZOEK DE BAL OPLOSSING

