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Mooie, ludieke en belangrijke momenten van Willem II 
verzameld, (op)getekend en gebundeld in een uniek 
stripboek. Een ‘must-have’ voor iedere Willem II-
supporter, jong en oud, en een cadeau voor sportieve 
relaties, personeels- en familieleden. Alle verhalen uit 
de bewogen 125 jaar is onmogelijk, maar vele bekende 
en minder bekende anekdotes over de oprichting, de 
naam, het shirt, het Landskampioenschap, het stadion, 
Jan van Roessel, Bud Brocken, Fran Sol, Jordens Peeters 
tot aan voetballen in Europa zorgen voor vele uren lees- 
en kijkplezier. Alle ruimte voor het roemrijke verleden  
met voetballen in volle stadions, én… in lege. Het is een 
uitgave van herkenning en verbazing van bewondering 

en verwondering. SCHRIJF IN. 
 
 

            EEN STRIPBOEK  
           voor  iedereen die van voetbal houdt.             

Het idee van Bud Brocken en Luc - Kees 

Kruik - Verschuuren om ter gelegen-
heid van 125 jaar Willem II een 
stripboek uit te geven kreeg direct 
gehoor bij het bestuur van de 
Koningsclub.  
Deze ambassadeurs van Willem II en de 
heren van ‘tijd zat’ kregen van de directie 
fiat om ermee  aan de slag te gaan.  Een strip gaat altijd 
over helden, over stoere kerels en hun trotse 
belevenissen, reden waarom het bij uitstek past om te 
verhalen over de club met het mooiste shirt: Willem II. 
Een strip is bovendien de meest populaire leesvorm 
voor eenieder van 8 tot 88.  
De tot erelid benoemde chroniqueur Harrie Verhoeven 
schoof aan en vele leuke anekdotes vlogen direct al 
over de tafel. De vraag hoe een boek van 70 pagina’s 
vol te krijgen veranderde in: welke anekdotes over-
leven de schifting?  
 

 

         EEN LUXE UITGAVE  
      die volledig recht doet aan dit jubileum 
 

125 jaar Willem II. Vanaf het prille begin is duidelijk dat 
het een luxe uitgave gaat worden voor een historische 
prijs : € 12,50. Meer dan 65 pagina’s worden gevuld met 
historie en victorie, met vreugde en vrolijkheid, weinig 
aandacht voor de donkere bladzijden en rare gebeur-
tenissen. Een positief boek dat u doet glimlachen in 
deze rare tijden door de vele leuke en positieve 
anekdotes van de club. 
Met de eerste tekening voor de cover met Jan van 
Roessel die iedereen uitnodigt om te lezen en het span- 
  

       

       
                               cover stripboek 
 

doek van de bekerfinale uit De Kuip er achter als 
eerbetoon aan de  fanatieke aanhang, is het  begin 
gemaakt. Vele honderden tekeningen volgen. Na 
goedkeuring krijgen ze kleur en een pakkende  tekst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Sol 

Willeke en Co Adriaanse 



Geen moeite is te veel om dit stripboek tot een 
juweeltje te maken. In december 2019 zijn we gestart 
en de definitieve keus voor de verhalen is gemaakt. 
We zitten nog midden in het proces. De vele 
tekeningen kosten tijd. Staan we in 1916 op de Heuvel 
om de uitslag van de kampioenswedstrijd te vernemen 
dan moet het ook die Heuvel zijn met de oude 
lindeboom. Het moet historisch correct zijn en de 
personen dienen gelijkenis te vertonen. Dat vergt 
onderzoek, tijd en veel precisie.          
 

         UW NAAM IN HET BOEK 
 

De dag waarop Willem II 125 jaar bestaat is 12 
augustus 2021. Dat gaat met de nodige feestelijk-
heden gepaard. De club zal u daar ruim op tijd van op 
de hoogte brengen. De reden dat wij u nu reeds  
informeren over het verschijnen van het stripboek 
komt vanwege de  verschillende mogelijkheden die er 
zijn om erin vermeld te staan. Zo kunt u kiezen voor 
een reclamebord op de  voor- of achterzijde, met uw  
 
 

                        

        
logo op de logopagina, en/of met uw naam op de 
sponsorpagina.  Dat alles is mogelijk. Daarnaast is dit 
stripboek een uitgelezen artikel om relaties, 

personeel, vrienden of familie cadeau te doen. DOE 
MEE. 
  
Omdat het benaderen van alle sponsoren tijd vergt, 
vooral in deze periode waarin afstand en voorzichtig-
heid geboden zijn, kiezen wij ervoor om nu van start 
te gaan. Wij benaderen u omdat u een belangrijke 
Willem II-sponsor bent en sommige mogelijkheden 
beperkt zijn. U leest de verschillende mogelijkheden 
op de tarievenlijst hiernaast.  
 
Behalve alle genoemde opties is er ook een mogelijk-
heid om een originele, gesigneerde tekening uit het 
stripboek te bestellen, ingelijst en wel. U wordt 
binnenkort benaderd om uw keuze kenbaar te maken 
of om vragen die u heeft te beantwoorden. Uw keuze 
brengen wij vervolgens in rekening en uw betaling 
geldt als definitieve reservering.   
 

Oplaag  4.000 EXEMPLAREN  
 

De Koningsclub van Willem II zet zich belangeloos in 
om dit stripboek tot een ongeëvenaard succes te 
maken.  Contact: Frans Nabbe, voorzitter 
Koningsclub, frans.nabbe@ziggo.nl, mobiel 06 51 54 
26 02. 

  TARIEVEN SPONSORING STRIPBOEK 
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