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Van de redactie
RESPECT...
RESPECT was een van de meest gebruikte
woorden in de voorbije periode. Er was veel om
te doen … na de gewelddadige aanslag met de
dood tot gevolg op grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Bij Eendracht willen we dit woord
zichtbaar maken maar vooral ook inhoud
geven … ook in deze uitgave van Ronduit weer.
Verder aandacht voor Team De Tweede Adem
van Theo Christieans die voor zoon Michel, die
een zeer kwaadaardige en levensbedreigende
vorm van kanker heeft, met een groep vrien-

Inhoud

den Alpe d’Uzes gaat fietsen. Onderzoek naar
genezing kanker en bestrijding van deze vreselijke ziekte blijft helaas nog zeer noodzakelijk.
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zaam te maken … ! Redactieleden voor Rond-

gepromoveerde 1e elftal, Daan van Veenendaal. Redactielid Patrick Wijers stelt de nieuwe
captain van Eendracht ’s vlaggenschip nader
aan u voor.
Nu we het toch even over redactie hebben
maak ik weer van de gelegenheid gebruik om

uit en de Eendrachtwebsite zijn nog steeds
dringend nodig. Ook zoeken we “correspon-

Colofon

denten” voor de Eendracht Twitter account en
de Eendracht Facebookpagina. Heb je interes-
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E-mail naar
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se laat het een van de redactieleden weten.
Voor het rest veel Eendracht lees- en kijkplezier in Ronduit, op www.eendracht30.nl, op
Twitter via @eendracht30 en op de Eendracht
Facebook pagina.
Namens de redactie wens ik iedereen een goed
seizoenseinde en al vast een zorgeloze vakantieperiode toe.
Ton Broekmans
juni 2013 RONDUIT
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Van de voorzitter

promotie naar de 4e
Het is gelukt! Het 1e elftal is met de 2e plaats in de competitie direct gepromoveerd naar de vierde klasse. Tijdens een
enerverende wedstrijd tegen en bij Victoria’25 werd met een 2-3 overwinning de laatste benodigde punten binnen gehaald
door de mannen van Roy Pool en Hennie Queens. Een prachtig resultaat. De doelstelling om uit te groeien tot een stabiele
4e klasser komt daarmee dichterbij.

Ook het 2e zaterdag elftal haalde, onder grote publieke
belangstelling, het kampioensschap binnen met een 3-0
overwinning op de directe concurrent Leones. Daarmee zal
het team van Wienie Nillissen en Marcel Poelen het komende jaar ook een klasse hoger uitkomen.
Een ander bijzonder resultaat was het behalen van de
KNVB bekerfinale door de F2. Pas in de finale moesten onze
jonge helden het onderspit delven tegen Roda F1. Met een
grote beker en voor iedereen een mooie medaille keerden zij
trots weer naar huis.
Voor de D-pupillen en de C- junioren van de korfbal was de
zaal competitie zeer succesvol. Ook zij hebben met de steun
van het talrijke publiek allebei het kampioensschap binnen
gehaald. Speelsters en leiders nogmaals van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat.
Op sportief vlak zijn een aantal doelstellingen behaald maar
ook op andere vlakken hebben we afgelopen maanden niet
stil gezeten. Zo hebben we de winter aangegrepen om het
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groen op het sportpark eens flink uit te dunnen. We kunnen
er nu weer een jaar of tien tegen. Het geeft een frisse aanblik en de bomen krijgen nu ook de ruimte om in de breedte
te groeien.
Ook in de kwaliteit van de velden wordt veel tijd gestoken
en geïnvesteerd. Veld 3 is nog steeds niet op orde maar het
einde is nu hopelijk wel in zicht. Er wordt alles aangedaan
om het dichtslibben van de bovenste laag te voorkomen
zodat de afwatering beter kan plaats vinden.
Ook het trainingsveld wordt steeds beter. We zijn met z’n
allen behoorlijk verwent geraakt met het kunstgrasveld,
maar we moeten ons wel realiseren dat de afgelopen jaren er
op het trainingsveld in de winter geen grasspriet meer was
te bespeuren terwijl er nu een bijna volwaardige grasmat ligt.
Deze is inderdaad nog niet helemaal egaal maar vele malen
beter dan de afgelopen jaren. Met nog een beetje geduld is
ook dit een prima mat en kan er zeer goed op getraind worden. Wij hopen dat iedereen dat gaat waarderen.
Zo zal er ook verder geïnvesteerd worden in het hoofdveld.
Ook deze mat wordt steeds beter. Maar we moeten met z’n

klasse is een feit!
allen wel zuinig zijn op onze velden. Sprint oefeningen op
een en de zelfde plek, en intrappen voor de doelen gaan tot
het verleden behoren.
Er is ook een laatste hand gelegd aan de renovatie van het
clubgebouw en de kleedkamers. De kleedkamers zijn op
orde en een nieuwe verwarmingsinstallatie maakt het ook
mogelijk om ruimtes afzonderlijk te verwarmen. Ook is er
dubbelglas aangebracht bij de drie bestuurskamers. Op termijn moet dit een behoorlijke kostenbesparing opleveren.
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden maar we kunnen ook
weer terug kijken op een geweldige carnaval. Naast dat zowel
in Mook, met prins Evert, als in Molenhoek met prinses Ilse
en in Malden met prins Roel, Eendracht weer als hofleverancier diende was ook de Carnavalsavond bij Eendracht weer
een hoogtepunt. Op zo’n prachtige avond wint iedereen. Deze
prima georganiseerde avond, waarop menig Carnavalsvereniging inmiddels jaloers kan zijn, overtrof weer alle verwachtingen en had met Prins Frank en Prinses Sanne weer een
geweldig prinselijk paar die meer dan verdienstelijk invulling
hebben gegeven aan hun taak en Eendracht op een fantastische manier hebben vertegenwoordigd.
Op 1e Paasdag hebben we onze traditionele uitreiking
gehad van de Fair Play bekers en de daaraan gekoppelde
Ouder-Kind wedstrijden. Helaas moeten we constateren

dat het effect op Fair Play, na de vreselijke gebeurtenis
met het de grensrechter Richard Nieuwenhuizen, alweer is
uitgewerkt.
Zowel bij de Professionals als bij de Amateurs gaat het toch
nog wekelijks mis. Wij als Eendracht’30 hebben inmiddels
een Fair Play commissie opgericht om het bewustzijn van
Fair Play in ieder geval binnen onze vereniging onder de
aandacht te brengen. Flyers worden wekelijks uitgedeeld,
borden met Respect worden op het hoofdveld en het kunstgrasveld geplaatst en in de kleedkamers zal op displays
aandacht worden gevraagd voor Fair Play. Maar alles start
uiteindelijk bij jou zelf. Kun je als speler omgaan met lastige
situaties in het veld en respect tonen voor beslissingen
van de scheidsrechter, kun je als leider het goede voorbeeld
geven en kun je als ouder je alleen maar bezig houden met
het aanmoedigen van je favoriete team. Dat is bepalend in
hoe we met elkaar omgaan.
Wij als bestuur hebben niet de illusie dat we dit maatschappelijke probleem gaan oplossen maar we zullen er binnen
Eendracht’30 alles aan doen om het belang van Fair Play te
blijven benadrukken.
Ook de Veteranen zijn momenteel volop in beweging. Met
een promotie actie proberen ze binnen de vereniging leden
te bewegen actief te worden bij de Veteranen.
» lees verder op pagina 7
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Fwork

Onze vakgebieden:
• Bouwbranche
• Logistiek
• Land- en tuinbouw
• Metaal
• Verpakkingsindustrie
• Vleesindustrie
• Voedingsmiddelenindustrie
• Recycling
• Zorgsector

zoekt

uitzendbureau

vakmensen!
Fwork uitzendbureau
is sterk in het matchen van vraag en aanbod in
diverse branches. Wij zijn hét uitzendbureau
voor vakmensen en je kunt bij ons terecht voor
tijdelijke en vaste banen op elk niveau.

Kerkenbos 1109 | 6546 BC Nijmegen | tel.: 024-8450566 | www.fwork.nl

tWeet

tWeet

Nieuw in Ronduit Magazine: Een greep uit de Tweets die verstuurd zijn naar het Twitter account van Eendracht. In deze editie:

Danny @Dannyschlebos

13 mei

Marvin. @Marvinn358
Fairplaycup gewonnen #RKSV
#Eendracht30

Geweldig feest gehad bij @Eendracht30
#laatstethuiswedstrijd #promotie

Harold ForzaNEC @HaroldForzaNEC

8 mei

Jan Bluyssen @JanBluyssen

aanstaande zondag #NECrkc zal @Eendracht30 met 130 jeugdleden aanwezig
zijn, 30 kids mogen de spelers verwelkomen op het veld #trots

Willem Gradisen @willemgradisen

11 april

3 april

Wat ontzettend leuk! Mijn eerste voetbalclub @Eendracht30 uit Mook in de @VI_nl
#nostalgie

28 april

VAN HARTE GEFELICITEERD “
@Eendracht30: Door de winst van WVW
is Eendracht zeker van promotie en keert
ploeg na 3 jaar terug in 4de klasse!”

» vervolg pagina 5
De Veteranen bestaan het
komende seizoen 50 jaar en we
zullen dit op zaterdag 5 Oktober
groots gaan vieren met een
Oranje-feest voor alle senioren
leden van Eendracht. Dus noteer
deze datum alvast in je agenda.
Het Noppentoernooi en het Groen Wit feest hebben ook
dit jaar het seizoen weer afgesloten. Met dit jaar ook nog
eens de presentatie van een nieuwe website in samenwerking met Bas Tacke van F-graphics. De pijlen zijn al
weer enige tijd gericht op het volgende seizoen waarin we
kwaliteit willen blijven bieden aan onze leden. We blijven
als vereniging goed in beweging zowel op sportief als
bestuurlijk vlak. Zoekend naar veel positieve energie die
de zo nu en dan opstekende negatieve krachten de kop in
kunnen drukken. We raken als vereniging aardig verwent.
Probeer vooral te genieten van de mooie ontwikkeling die
we als vereniging doormaken. We maken als vereniging

Jouw tweet in Ronduit Magazine? Dat kan!
Het enige wat je hoeft te doen is twitteren naar
@Eendracht30 en wie weet vind je jou tweet de
volgende keer terug in ons clubmagazine!

nog steeds flinke stappen vooruit maar Keulen en Aken
zijn ook niet op een dag gebouwd. Alleen positieve energie
zal dit proces versnellen!
Het is nog niet zo heel lang geleden dat we er als vereniging
heel anders voorstonden. Als we dit met z’n allen voorhouden heb ik er alle vertrouwen in dat we de vele goede zaken
in de vereniging kunnen behouden en nog verder kunnen
uitbouwen. Met een positieve houding van alle leden zullen
bestuursleden, trainingskader en de vele vrijwilligers zich
optimaal en met plezier blijven inzetten om de kwaliteit
binnen Eendracht’30 te verhogen.
Namens het bestuur wens ik een ieder een prettige en
vooral zonnige vakantie.

Met sportieve groet,
Eendracht’30
Charles Eltink
Uw voorzitter
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Uitgelicht
daaN VaN VeeNeNdaal
trotse aaNVoerder eeNdraCHt 1
Het seizoen als bankzitter beginnen maar na afloop als
aanvoerder een promotiefeestje vieren. Het overkwam
Daan van Veenendaal dit seizoen.
Voor de mensen die jou niet kennen.
Wie is Daan van Veenendaal?
‘’Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Daan
van Veenendaal, ik ben 23 jaar en woon al mijn hele leven in
Molenhoek. Ik ben een zoon van Ton (oud Eendracht 1) en
Titia van Veenendaal en heb een broertje Jaap (Eendracht
zaterdag 3) en een zusje Anne.‘’
‘’Aan het CIOS in Arnhem studeer in Bewegingsagogie, kort
gezegd betekend dit dat ik werk met verstandelijke en
lichamelijke beperkten waarvan ik het gedrag proberen te
beïnvloeden door middel van sport waardoor zij in de toekomst een betere plek in de maatschappij kunnen krijgen.’’
‘’Naast mijn studie ben ik veel te vinden bij Eendracht en
kunnen mensen mij kennen van de Malle Jan in Plasmolen
waar ik in de bediening werk.’’
Je voetbalt al van kleins af aan bij Eendracht. Hoe is dat
ooit allemaal begonnen?
‘’Om heel precies te zijn is het op 2 september 1999 allemaal begonnen. Toen speelde ik na één training mijn eerste
wedstrijd in de E2. Ik begon in de spits en scoorde meteen
twee doelpunten!’’
‘’Het jaar daarna mocht ik als E1 speler regelmatig meedoen
met de D1 dat onder leiding stond van Wim Arts. In dit elftal
speelde jongens als Bas Verijdt, Jules Nouwen, Maarten
Versteegh en Kay Bergers. Zij zijn een paar wedstrijden
later gaan voetballen bij De Treffers.’’
‘’Wat me altijd is bijgebleven van mijn tijd in de jeugd zijn de
kampioenschappen met de D1 en later ook in de A1. Ook de
jaarlijkse jeugdkampen als pupil waren vroeger altijd heel
erg leuk!’’

Na jaar in jaar uit vaste waarde te zijn geweest in verschillende jeugdelftallen kon een debuut in het eerste elftal
natuurlijk niet uitblijven.
‘’Onder Theo Kroes mocht ik in de wedstrijd Kolping/Dynamo uit na 70 minuten mijn debuut maken. Ik viel in voor
Bart Willems en kwam controlerend op het middenveld te
spelen. Niet echt een positie die ik gewend was en echt veel
goede ballen heb ik die wedstrijd niet kunnen raken.’’
‘’Daarna ben ik mee blijven trainen maar kon ik mijn draai in
de groep niet echt vinden waardoor het plezier verdween.
Uiteindelijk heb ik toen ook besloten om te stoppen maar
na een half jaar ging het toch weer kriebelen en heb ik onder leiding van Patrick Vos de draad weer opgepakt.’’
Dit seizoen begon het seizoen nogal moeizaam voor je.
‘’Door mijn werk bij de Malle Jan ben ik in de beginfase van
het seizoen nogal veel afwezig. Juli, augustus, in die maanden is het op mijn werk ontzettend druk en ben ik dus hard
nodig. In deze periode moet ik toch mijn geld verdienen en
dus schoot het trainen er af en toe bij in.’’
‘’Na deze periode kon ik me weer focussen op het voetbal
maar stond de organisatie gewoon goed. Kees Gommers en
Marc Hulsman centraal achterin met hiervoor Rik Christiaens. Het enige wat ik kon doen was hard blijven trainen
en wachten op mijn kans.’’
Na het wegvallen van Rik Christiaens kreeg je
eindelijk die kans.
‘Rik raakte inderdaad geblesseerd waardoor Kees een
plaats naar voren schoof. De vrijgekomen plaats naast Marc
Hulsman centraal achterin mocht ik invullen. Dat ging gelukkig vrij aardig en sindsdien ben ik niet meer uit de basis
weggegaan.’’
En toen werd je na een aantal wedstrijden prompt gebombardeerd als nieuwe aanvoerder.
‘’Marc Hulsman, die het seizoen aanvankelijk begon als aanvoerder, zat niet lekker in zijn vel en had de indruk dat zijn
spel te lijden had onder het aanvoerderschap. Hij besloot
om de band in te leveren’’
En toen viel de keus op jou.
‘’In de zoektocht naar een nieuwe aanvoerder werd Marc
gevraagd naar een beoogde opvolger, één van de namen die
hij noemde was die van mij. Blijkbaar konden de trainers
zich hierin vinden want een paar dagen later werd gevraagd
of ik de nieuwe aanvoerder wilde worden.’’
Ligt die rol jou?
‘’In de jeugd ben ik ook altijd aanvoerder geweest. Deze
rol is mij wel op het lijf geschreven. Ik ben van nature een
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leiderstype. Ongeacht of ik de band draag praat ik veel
en probeer ik de organisatie uit te zetten.’’
‘’Dat Roy en Henny mij vroegen om de nieuwe aanvoerder te worden vond ik een hele eer. Het leek mij vroeger
ook altijd super tof om ooit aanvoerder van het eerste
elftal te mogen zijn.’’
Met de band om je arm maakte de ploeg vervolgens
een goed seizoen door met als ultieme beloning een
rechtstreekse promotie naar de 4de klasse.
‘’De kracht van dit elftal is dat we voor elkaar door het
vuur willen gaan. Daarbij bezitten we over genoeg
voetballend vermogen. De trainers hebben ons altijd
voorgehouden dat wij voetballend gezien gewoon de
beste ploeg uit de vijfde klasse zijn en daar hebben ze
volgens mij ook wel gelijk in.’’
Volgend jaar mogen jullie dat op een niveautje
hoger laten zien.
‘’Ik verwacht dat we ook volgend jaar in de in de bovenste helft van het klassement kunnen eindigen. In de
voorbereiding en in de winterstop hebben we ook tegen
ploegen gespeeld uit de 3de en de 4de klasse en daartegen deden wij voetballend niet onder. Ik heb er in alle
vertrouwen in dat we een goed seizoen tegemoet gaan.’’
Waar verwacht je dat Eendracht over vijf jaar staat?
‘’Dan ben ik inmiddels 28 jaar en dan verwacht ik er
gewoon nog bij te zijn. Hopelijk zijn wij tegen die tijd
een stabiele vierde klasser en kunnen we om de zoveel
tijd meestrijden om het kampioenschap!’’
Naast speler ben je ook jeugdtrainer bij Eendracht.
‘’Begin dit jaar ben ik benaderd door Jeroen Willems om
de E1 te gaan trainen. Vanuit school heb ik al verschillende stages gelopen bij Eendracht maar dit was
altijd onder leiding van een hoofdtrainer. Het leek me
hartstikke leuk om nu eens zelf als hoofdtrainer aan
de slag te gaan.’’ ‘’Met de E1 gaat het erg goed. We zijn
dit voorjaar in de 2de klasse begonnen en zijn in de
winterstop gepromoveerd naar de 1e klasse. En niet
onbelangrijk, met goed voetbal!’’
‘’In de toekomst zou ik graag mijn trainersdiploma’s
willen halen en wellicht ooit een team trainen op een
hoger niveau.’’
Heb je tot slot nog een bericht voor de lezers?
‘’Graag wil ik de mensen bedanken die het afgelopen
seizoen de moeite hebben genomen om zowel naar de
thuis- als uitwedstrijden van het eerste elftal te komen
kijken. Het zou mooi zijn als we deze mensen, en wellicht nog meer, volgend jaar weer kunnen begroeten.’’

juni 2013 RONDUIT
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Uitgelicht

eeNdraCHt VIa proMotIe
Weer Naar 4e Klasse
Met een 3-2 overwinning op Victoria Afferden stelde
Eendracht’30 op zondag 28 april de promotie naar de 4e
klasse veilig. Een kroon op het werk van het debuterende
trainersduo Pool/Queens maar zeker ook voor de jeugdige
Eendrachtselectie en het begeleidingsteam een geweldig
resultaat. De 3-2 overwinning op Victoria Afferden vormde
dan ook terecht de aanleiding voor een grandioos promotiefeest. Eendracht komt dan ook volgend seizoen weer uit in
de 4e klasse van de district Oost.
Aan de laatste thuiswedstrijd van het eerste werd dan ook
in een feestelijke stemming begonnen. AAC/Olympia was
de tegenstander tegen wie de groenwitten nog iets goed
te maken hadden. Want de uitwedstrijd werd verloren. Er
stond dus nog wel iets meer dan de eer op het spel. En het
Eendrachtteam wilde de supporters nog een keer laten
zien dat ze terecht promoveren naar de vierde klasse. In
de derde helft was het een dolle boel. Er werd afscheid
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genomen van Ben Janssen de stoppende verzorger en er
waren mooie worden van diverse mensen bij de laatste
wedstrijd van het seizoen. Daarna was er promotie-party
met DJ DS en bleef ’t nog lang gezellig in de kantine en
later in de Pimpel.
Een foto-overzicht van de promotiewedstrijd van Eendracht in Afferden tegen Victoria en van de laatste thuiswedstrijd tegen AAC/Olympia. Fotowerk van Suzanne
Queens en Ton Niessing
Trouwe supporters bij de thuiswedstrijden van Eendracht
1 waren de pupillen van het Eendrachtteam van de week.
Onder de enthousiaste leiding van Miranda Thomassen,
Anneke van Dam en Miriam de Wilde was er namelijk bij
elke thuiswedstrijd een ander pupillenelftal ‘Team van de
Week’. Een uniek initiatief van deze drie dames die bij de
jeugdige E en F pupillen en hun ouders zeker weer in de
smaak is gevallen.

juni 2013 RONDUIT
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teCHNIeK traINING
bIJ eeNdraCHt ‘30
Dit seizoen is Patrick Vos met hulp van Patrick Wijers en
Jules Visscher gestart met het geven van techniektraining.
Door het eerst bekijken van videobeelden en het vervolgens zelf in de praktijk brengen is er geprobeerd om de
basisvaardigheden van de Eendracht pupillen te verbeteren. Daarnaast was het voor de Eendracht trainers een
leuke kennismaking met wellicht een andere manier van
training geven.
Inmiddels hebben alle F- en E-teams een training gevolgd
waarin het thema balgevoel centraal stond. Met ogenschijnlijk simpele oefeningen zoals dribbelen en het aantikken van de bal met de voetzool werden de pupillen aan het
werk gezet.
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Hopelijk hebben de pupillen en hun trainers er wat van
opgestoken en zijn ze er vervolgens zelf mee aan de slag
gegaan. Voetballen is immers zoveel makkelijker als de
bal je beste vriend is! Om een goede vriend van de bal te
worden moet je echter wel veel tijd in deze relatie steken,
oftewel veel oefenen! En om te zorgen dat de bal je beste vriend blijft moet je deze relatie ook goed onderhouden, oftewel nog meer oefenen! Dat kan bij Eendracht,
op school, op het veldje of misschien wel bij jou thuis in
de huiskamer!
Veel succes en tot volgend seizoen want ook dan zullen
de techniektrainingen terugkomen!

eeNdraCHt
bIJ NeC-rKC
Zondag 12 mei waren er 130 Eendrac
ht pupillen te gast in
het Goffertstadion om de wedstrij
d NEC - RKC te bekijken.
Voor 30 kids werd de middag nog
een tikkeltje bijzonderder,
zij mochten de spelers op het veld
verwelkomen. Ook na de
wedstrijd toen er afscheid genomen
werd van de spelers
die NEC gaan verlaten, mochten de
kinderen van Eendracht
weer met de vlaggen zwaaien. Ond
anks het slappe spel van
NEC en het 2-1 verlies, vond iedereen
het een leuke dag.
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irplay toernooi

prijswinnaar
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rs Fairplay beker

Eendracht’30 samen met team De Tweede Adem tegen kanker:
‘Onmacht omzetten in kracht’

“Je KaN NIets doeN, Maar Je WIl
tÒCH Iets doeN. daaroM GaaN
We de alpe d’HUZes FIetseN.”
Ongeveer een jaar geleden kreeg Eendrachtlid en speler
van Zaterdag 2 Michel Christiaens de diagnose ziekte van
Hodgkin. Op zich een goed te behandelen kanker, maar bij
Michel kapselden de kankercellen zich in. “Na 12 chemokuren bleek dat de behandeling toch niet voldoende
aansloeg”, vertelt vader Theo. “Bovendien volgden de complicaties elkaar op. Van een hartinfarct tot hoge koorts tot
hersenvliesontsteking er kwam steeds weer iets bij.”
Inmiddels wordt Michel behandeld met een speciaal
medicijn uit Amerika. Dit medicijn moet ervoor zorgen dat
de kankercellen straks wèl bestreden kunnen worden met
chemokuren. Inmiddels zijn de berichten weer ’n stuk minder positief maar hoe zwaar het ook is ondertussen leunt
het gezin Christiaens niet achterover. “Vorig jaar was ik bij
de doortocht van de Vierdaagse in Mook”, denkt Theo terug.
“Ik zag al die vermoeide gezichten van de wandelaars, maar
ook de blijdschap dat de eindstreep in het verschiet lag.
Toen heb ik besloten dat ik ook iets wil gaan doen.”
Samen met zijn dochter, schoonzoon, en vriendenkring
richtte Theo het team De Tweede Adem op. Deze stoere
mannen èn vrouw fietsen 6 juni de beroemde Alpe D’Huez
op. Tijdens dit evenement, met de officiële benaming Alpe
D’Huzes fietsen duizenden Nederlanders de Franse berg
op om geld op te halen voor de KWF kankerbestrijding. Om
mee te kunnen doen moet het team De Tweede Adem maar
liefst 20.000 euro aan sponsorgelden binnen halen.
“En daar zijn we op dit moment hard mee bezig”, vertelt Theo. “We benaderen bedrijven maar gaan ook een
tennistoernooi en een sponsorloop organiseren. En we
hopen ook dat we door de publicatie van dit artikel mensen
kunnen bewegen een donatie te doen.”
Theo wil zelf op 6 juni de Franse berg vier keer gaan bedwingen. “Al mot ik kruupe, ik ga het halen. Ik doe dit uiteraard

voor Michel. Maar ook voor alle andere mensen die aan de
verschrikkelijke ziekte kanker lijden. We moeten deze ziekte
overwinnen. En dat kan alleen door heel veel onderzoek. En
dit onderzoek kost nu eenmaal veel geld.”
Om goed getraind voor de dag te komen is het team De
Tweede Adem al veel aan het trainen. Theo hoopt dat veel
mensen hem en zijn team willen helpen het benodigde
bedrag bij elkaar te krijgen. “Achter het evenement Alpe
D’Huzes schuilt een verschrikkelijke ziekte maar een mooie
verhaal. Onmacht wordt omgezet in kracht en we zien
allemaal af voor een ander.”
Ook Eendracht steunt langs allerlei wegen het goede initiatief van Theo Chistieans. Alle seniorenteams gaan zeker
een donatie doen aan Team de Tweede Adem. Voorstel is
om elk door een Eendracht seniorenteam gescoorde doelpunt om te zetten in klinkende munt voor dit goede doel.
Een goed doel, het KWF, dat met de ziekte van Michel weer
eens zo dicht bij is gekomen.
Bij Eendracht ondersteunen we alle initiatieven van harte en
wensen Michel en zijn familie en vrienden alle sterkte toe.

steUN Het teaM de tWeede adeM
Theo, Marcella, Hans, Stefan, Rick, Freek, Marc en Rob gaan op donderdag 6 juni d’Alpe d’Huez bedwingen. De berg is
onder wielerliefhebbers een zeer bekende beklimming. Deze begint op 740 meter en telt, tot de top op 1850 meter
behaald wordt, 21 bochten . “Door beklimming van deze Alpe D’Huzes kunnen wij met ons team het KWF steunen. We
hopen dat veel mensen een donatie willen doen. Alle kleine beetjes helpen!” Wilt u ook dit bijzondere team steunen?
Kijk op: www.detweedeadem.nl
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KorFbal d1 KaMpIoeN

In sporthal De Passelegt in Overass
elt werd zaterdag 9 maart de
wedstrijd Heumen D1 tegen Eendrac
ht D1 gespeeld. Alle dames waren gespannen. “We wilden de binn
encompetitie graag als kampioen
afsluiten en daarom moest er min
imaal gelijk gespeeld worden” aldu
s
coach Jozefien Kersjes. Het was gew
eldig om te zien hoeveel supporters ons team heeft. Er waren veel
mensen gekomen en dat om 9 uur
in de morgen. Na meer balbezit van
Heumen in de eerste 10 minuten,
wist onze Elke toch het zeer welkome
1e doelpunt te maken. Dat gaf
de dames vertrouwen. Vervolgens
scoorde Sanne het 2e doelpunt. In
de 2de helft scoorde Heumen en wer
d het even 1-2. We stonden nog
voor, maar met slechts 1 puntje ben
je erg kwetsbaar. In de laatste 10
minuten kwam het allesbeslissende
antwoord; Sanne scoorde 3 keer
achter elkaar. De wedstrijd eindigde
daarmee met 1-5 in het voordeel
voor Eendracht. Super gespeeld mei
den!
Jozefien

ZaalKaMpIoeN KorFbal
eeNdraCHt C1 Groet U!
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KENNISMANAGEMENT IN HORECA

Allemaal anders en toch een team!

Larie di Nuevocasa

Illegaal
Heb jij wel eens iets illegaals gedaan in ’t leven? Nuevocasa wel. Ik heb onlangs voor ’t eerst in m’n stapcarriere
deelgenomen aan een illegale kroegentocht. En ’t moet
gezegd, is best ’n interessante ervaring zo’n nepcafé-expeditie. Eigenlijk is de tocht zelf niet illegaal, want dat
mag gewoon. Is niet meer dan ‘n stukje wandelen van de
ene naar de andere plek. Maar de kroegen zelf zijn toch
echt zo clandestien als ’t maar kan. Klinkt misschien
raar, maar ik beschouw dit voor ’t Mookse uitgaansleven als een interessante ontwikkeling. Sterker nog,
Nuevocasa durft te beweren dat ’t maar goed is dat er
illegale kroegen zijn want in ’t légale circuit ben je in ons
durpke Mook snel klaar. Met alle respect, maar da’s een
tocht van niks. Twee, drie kroegen als je geluk hebt, dan
is ’t op. En dan moeten ze ook nog eens open zijn. Zegt
overigens niks over die café’s zelf hoor, verre van dat.
Maar voor een beetje kroegentocht heb je toch zeker een
barretje of vijf, zes nodig lijkt me.
We mochten met ons bandje De Heineukers - excusez
le mot, maar zo heten we nu eenmaal (alhoewel daar
onder de bandleden nog wel enige discussie over is)
- een optredentje doen in de eerste kroeg. Dit etablissement bevindt zich ergens in het Willemskwartier in
Mook. Nuevocasa kan verder geen details geven want
dat is verrekte link. We komen namelijk terecht in een
schimmig schemergebied waar niets is wat ’t lijkt, maar
waarvan in ieder geval vaststaat dat ’t illegaal is. Zelfs ’t
Spaatje rood. De Hermandad mag daar natuurlijk geen
weet van hebben. Praat ik hier m’n mond voorbij dan
kan dat een jarenlange drooglegging tot gevolg hebben.
Nuevocasa spreekt uit uit ervaring want zo’n jaartje of 30
geleden was er in Molenhoek een “echt” illegaal café dat
al na een paar maandjes ten onder ging door fel ingrijpen van de sterke arm der wet. Als nietsvermoedende
stappers werden we toen in een politiebusje verhoord.
Wij vonden het toen ook raar dat een Bacardi-cola eerst
twee kwartjes kostte en een week later 4,50. Wisten wij
veel. Zelfs de karbonaatjes die hier werden gebakken
waren illegaal. Het bier vast ook, want dat was niet te
peren. Dat kon natuurlijk niet goed gaan.

Nee, dan gaat dat vandaag de dag heel anders. Omdat
we muziek hadden gemaakt, mocht ons bandje zich
eventjes rekenen tot het Gilde der Illegale Kroegen.
Hiermee begon voor Nuevocasa in de sfeervolle tapperij
in het Willemskwartier een even verrassende als “meeslepende” trip door een verscholen boemeluniversum
die ons zelfs naar Wijchen bracht…..en ook weer terug
gelukkig. Opvallend was het uiterst gedisciplineerde
gedrag van de deelnemers, we kregen zelfs een stempelkaart omgehangen waarop bij elk nieuw kroegbezoek
driftig werd gestempeld. Diezelfde discipline werd wel
wat aangetast door de talrijke illegale Schrobbelaarmomenten die spontaan werden ingelast. Maar gelukkig
was ook aan slachtofferhulp gedacht.
Wat is er nou eigenlijk zo geinig aan zo’n tocht, vraagt
Nuevocasa zich af. Is dat het illegale element? Je weet
wel dat je met z’n allen iets doet wat eigenlijk niet mag
en daardoor dus spannend is. Is dat de verandering van
omgeving? Het wandelingetje tussendoor? Zeg ’t maar.
Zelf denk ik dat de clandestiene factor een grote rol
speelt. Daarbij weet ik natuurlijk ook wel dat ’t eigenlijk
heel niet zo illegaal is, jammer genoeg. Maar ja, ’t klinkt
nou eenmaal zo leuk. Sterker nog, het is leuk.
Dat brengt Nuevocasa tot het volgende voorstel: waarom
geen gecombineerde legale/illegale kroegentocht in
Mook? Kris-kras door ons mooie durpke. Misschien
uitstapje naar Molenhoek. Ranja en koekhappen voor de
kleintjes, biertje voor “de groten”. Kantine, Poort, Pimpel,
Môks Café met tussendoor stops in ’t illegale circuit. Zie
een mooi dorpsevenement voor me. Een evenement met
een stout tintje. Zou niet verkeerd zijn. Past ook wel een
beetje bij de historische woorden van Eendrachticoon
Joop Heinstra die ooit over een hobbelige grasmat zei:
“Dat veld is hartstikke illegaal”.

Nuevocasa
juni 2013 RONDUIT
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Roept u maar

Wat is je naam?
Erik Peters
Waar woon je?
Malden
Hoe oud ben je?
51 jaar.
Wat is je beroep?
Rijkambtenaar, werkzaam bij de belastingdienst.
Partner/kinderen?
Gescheiden, vader van twee jongens van 20 en 17
jaar oud.
Trainer/speler/leider van welk team bij Eendracht?
Trainer Eendracht 2 (zondag)
Wat is je favoriete club?
Feyenoord
Wie is je favoriete speler?
Robin van Persie
Mooiste wedstrijd?
Halve finale EK ’88 , Nederland – Duitsland. Maar
ook de kampioenswedstrijd Eendracht A1 – Heumen
A1 van een paar jaar geleden met een fantastische
redding van Dennis van Duijnhoven in de laatste
minuut.
Mooiste doelpunt?
Van Basten, finale EK ’88 tegen Rusland.
Mooiste stadion?
De Kuip
Mooiste tenue?
Het tenue van Feyenoord en het azzurri-blauw van
Italië.
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Favoriete webpagina?
Niet echt een favoriete pagina. Kijk wel veel op
buienrader.nl om te zien wanneer het eindelijk weer
lente wordt!
Favoriete trainer?
Mourinho, Hiddink en ikzelf natuurlijk (grapje!)
Favoriete scheidsrechter?
Geen. Het is goed dat ze er zijn en ik respecteer ze,
al valt dat niet altijd mee!
Favoriete tv-commentator?
Mart Smeets
Favoriete tv-presentator?
Geen
Favoriete tv-analyticus?
Bert van Marwijk
Wat lees je altijd meteen in Ronduit?
Ik begin bij bladzijde 1 en lees de Ronduit bladzijde
voor bladzijde.
Welke club wordt er kampioen in de Eredivisie?
Feyenoord (wens der gedachte)

Jeugdidool?
Giancarlo Antognoni (middenvelder van Italie, jaren
‘70/’80)

Waar eindigt Eendracht 1 in de 5e Klasse E dit jaar?
Tweede plaats

Favoriete tv-programma?
De samenvattingen van de Eredivisiewedstrijden
op zondagavond tijdens Studio Sport. Maar dan wel
alleen wanneer Feyenoord heeft gewonnen!

Waar eindigt Oranje in Brazilië ?
Tot aan de kwartfinale lukt het denk ik nog wel. Om
verder te komen moet het verdedigend veel beter en
meedogenlozer worden!
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FaIrplaY
eN respeCt
bIJ eeNdraCHt
Na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit
Almere, die op het voetbalveld werd mishandeld met de dood
tot gevolg, stond heel Nederland op z’n kop. Een duidelijke
grens werd hiermee overschreden. Ook Eendracht besloot
om een bijeenkomst te organiseren en met ouders, begeleiders, trainers en scheidsrechters te praten over hoe wij
als Eendracht hier mee om zouden moeten gaan. Voorzitter
Charles Eltink opende met een vlammend betoog voor rust,
kalmte en respect de bijeenkomst. Vervolgens sprak o.a.
clubscheidsrechter Paul Oostdam vanuit zijn beleving als
scheidsrechter; “langs de lijn begint vaak de agressie vanuit
het publiek dat kritiek heeft op de scheidsrechter en ook door
ouders ”. “Daar begint het dus vaak ” sprak Paul uit ervaring!
De opkomst was groot. De motivatie om er met z’n allen
iets aan te doen ook. Maar wat en hoe? En bij Eendracht
doen we toch al zo lang en veel aan fair play! Daarna ging
iedereen in kleine groepen met elkaar in discussie over wat
we als Eendracht kunnen doen om dit soort uitspattingen
bij ons te voorkomen.

in en om het veld. Als wij vanuit Eendracht met zijn alle
duidelijke omgangsvorm uitdragen en naleven bij ons op de
club dan is dat de eerste winst. Hopelijk gaan steeds meer
clubs er ook serieus mee om.
Deze regels hebben wij als proef uitgedeeld voorafgaand
aan elke thuiswedstrijd. Hier hebben we goede reacties op
gehad en we gaan hier volgend jaar ook mee door.
De belangrijkste stellingname is ….

Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat er een Fairplay
commissie opgericht ging worden die alle besproken punten
zou gaan verzamelen en uitwerken. Na meerdere vergaderingen met de commissie hebben we omgangsregels (zie
hieronder) vastgelegd voor alle partijen die betrokken zijn

“Stel Fair Play,
Spelplezier en Respect
boven prestatie!”
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speelt de bal
Dennis van Duijnhoven speelt de bal door aan...
Natuurlijk doe ik er alles aan om het schot van Jules, die
richting kruising vliegt, eruit te halen zoals een keeper
hoort te doen. Voor de mensen die mij niet kennen; ik ben
Dennis van Duijnhoven, 22 jaar en voetbal al zo’n 16 jaar
bij Eendracht. Ik ben geboren in Mook in het huis waar ik
nu nog steeds woon. Ik woon hier samen met mijn ouders
en mijn zusje Milou. Milou is tegenwoordig ook actief bij
Eendracht. Nadat ze heeft gevoetbald bij een meisjes
team van de Treffers besloot ze een paar jaar geleden
om toch te gaan korfballen bij Eendracht, ze mocht hier
gelijk aansluiten bij het eerste elftal, tevens haar vriendinnen groep. Misschien dat sommige van jullie haar
ook kennen van de supportersvereniging, hier zit ze
tegenwoordig in het bestuur.
Nu zal ik eens over mezelf gaan vertellen. Ik
ben als 5 jarige jongen begonnen bij de toenmalige ukkepukke onder de leiding van Rini
Martens en Toon Arts. In deze tijd voetbalden wij nog op een kwart veld omdat we
nog te klein waren voor een half veld.
Ik kan me nog herinneren dat ik in
deze periode in de jongste teams in de
spits stond. In het jaar van de F3 heb
ik zoveel gescoord dat we dat jaar
kampioen zijn geworden. Wat mij dat
jaar nog het meest bijstaat is dat ik
de kampioenswedstrijd aanvoerder
mocht zijn ik was hier zo trots op.
De jaren na de F zorgde
ervoor dat ik uiteindelijk
keeper ben geworden. Mijn
vader had mij ooit ergens
in de zaal zien keepen
en vroeg mij of ik geen
keeper wilde worden.
Ik heb toen gevraagd
aan mijn trainers of dit
mocht. Uiteindelijk kon
onze toenmalige keeper
vaak niet en mocht ik
gaan keepen. Na de E
kwam ik in de D3 als
keeper maar naar de
eerste wedstrijd vroegen
ze of ik met de D2 mee
kon doen. Uiteindelijk ben ik
hier niet meer weggegaan. Toen
kwamen de jaren dat ik bij Arno van de
Broek en Twan en Emiel Hendriks in het team
kwam. In deze jaren heb ik veel meegemaakt van te
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door...
weinig ouders tot stil
staan langs de weg
zoals Jules de vorige keer
vertelde. Daarom heb
ik nu, als ik aan die tijd
terug denk, veel respect
voor deze mensen en
hoe moeilijk het af en
toe was om het voor ons
goed te doen.
Eigenlijk ben ik de jaren
vanaf het begin van
mijn keepercarrière
nooit echt vaste keeper
geweest. Ik vond het
nog altijd leuk om te
voetballen ook hadden
we vaak twee keepers
in het team. Toen ik in
de B 1 kwam, onder
leiding van Twan
Hendriks, keepte ik daar, en voetbalde ’s middags bij de
A1, onder leiding van Jan de Beier en Simon Homburg
en natuurlijk Ramon Angenent niet te vergeten. Dit was
mijn eerste jaar A uiteindelijk zijn we dat jaar kampioen
geworden. Het jaar daarna kregen we een nieuwe trainer
namelijk Erik Peeters. Ook dit eerste jaar was ik nog geen
vaste keeper. Uiteindelijk heb ik aan het einde van dit seizoen besloten om toch vaste keeper te worden in de A1.
Mijn eerste jaar als vaste keeper van de A1 hebben we uiteindelijk afgesloten als kampioen. We hadden dat jaar de
kampioenswedstrijd tegen Heumen A1. Dit is altijd al een
soort van derby en nu was de spanning helemaal hoog
want we moesten winnen. Uiteindelijk is
dit gelukt en hebben we er ook nog een
goed feest aan over gehouden.
Door de jaren heen heb ik ook heel veel
verschillende keepers trainers gehad.
Zoals Ruud Leenders, Rini van Oosteren,
Hans van Kesteren, Wienie Nillissen,
Grad Hendriks en mijn huidige trainer
Jan Jacobs. Ik heb tijdens deze trainingen het altijd erg naar mijn zin gehad en
ook veel geleerd. Door te hebben gezien
wat deze mensen voor mij hebben
gedaan heb ik voor 5 jaar terug ook
besloten om keeperstraining te gaan
geven bij eendracht. In het begin alleen,
later met mijn vriend en teamgenoot
Jules Visscher. Nu geef ik al twee jaar
keeperstraining in samenwerking met
Stephan Arnoldussen. Ik geef de training aan de E jeugd en de D, C en B en

Stephan aan de F jeugd en ook aan de D,C en B deze samenwerking gaat al 2 jaar goed. Ik hoop deze training de
komende jaren ook nog te mogen verzorgen bij eendracht.
Tegenwoordig keep ik in de selectie van Eendracht. Ook
voetbal/ keep ik regelmatig in andere teams bij Eendracht. Zo voetbal of keep ik op zaterdagmiddag mee met
zaterdag 2 onder leiding van Wienie Nillissen en Marcel
Poelen. Op zondagmorgen keep ik tegenwoordig in het
tweede, onder leiding van Erik Peeters en Walter Verhoeven, en voor de winterstop ook weleens in het vierde
elftal, het team van mijn huidige trainers Henny Queens
en Roy Pool. Mede door het meedoen in zoveel elftallen
en mijn werkzaamheden als keeperstrainer hebben ervoor
gezorgd dat ik in november de titel tot speler van het jaar
2011/2012 heb gekregen. Ik wil de supporters vereniging
hiervoor nog hartelijk bedanken.
Nu wordt het maar weer tijd om de bal door te gaan
spelen. Het afstandsschot dat van 20 meter door Jules
Visscher wordt geschoten kan ik met een uiterste kracht
inspanning uit de kruising duiken. Helaas kan ik de bal
niet klemvast pakken waardoor deze op het korfbalveld
beland. De Dames van eendracht korfbal 1 kijken hoe
mijn oud klasgenoot en al jaren goede vriendin Patricia
Lamers de bal uit de lucht vangt. Ik weet zeker dat Patricia
de bal goed vangt en ook weer goed door gaat spelen.
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vormgeving

Hoe klein of groot uw
opdracht ook is, wij zorgen
voor een passend ontwerp
Het juiste beeld zorgt voor de juiste uitstraling van je bedrijf,
daarom staat vormgeving bij ons op de eerste plaats. Wij
adviseren je graag bij de keuze voor de juiste middelen,
waarbij creativiteit en effectiviteit centraal staan. Dit kan
variëren van een van een restyle van het huidige logo tot
het creëren van een geheel nieuwe huisstijl of van een
representatieve brochure tot een complete webshop.
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Klant aan het woord: “Als marketeer bij
VO

N.E.C. ben ik altijd op zoek naar een combinatie van creativiteit, orginaliteit en herkenbaarheid. Het is een enorme uitdaging
om altijd weer vernieuwend te zijn. Ook
is onderscheiding een belangrijke waarde
voor mij, net als voor N.E.C.

ETB
AL

#SAMENBETERNEC
EENDRACHT ONTWIKKELING

VOETBAL EEN VAK
Sportieve missie
N.E.C. staat op het veld voor ‘Winnen’, ‘Variatie’
en ‘Strijd’. Het eerste elftal van N.E.C. gaat
voor vermaak van zijn sportfans. Hierbij
staat winst door strijdvaardig en gevarieerd
voetbal centraal. Deze doelen kunnen bereikt
worden door het ontwikkelen van mensen,
een gedegen scouting- en selectiebeleid en
optimale faciliteiten. De afgelopen jaren
heeft N.E.C. een andere belangrijke doelstelling behaald: er is sprake van een positieve
transferbalans over de periode 2007-2011.
Deze ontwikkeling zet zich ook door in de
markt: de jonge spelers van N.E.C. hebben
een positief imago. Deze spelers, afkomstig
uit de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss, zijn
eredivisiewaardig. Bovendien levert N.E.C.
veel spelers aan nationale selecties.

Sportieve doelstellingen:

• Binnen drie jaar één speler vanuit de Voet-

bal Academie N.E.C./FC Oss tien wedstrijden
in de basis en twintig in de wedstrijdselectie
• Ontwikkelen van de spelers binnen het

kader ‘Voetbal is een vak’
• Gemiddeld jaarlijks één speler met winst

transfereren.

de Eredivisie eindigen, met de ambitie om
het ‘linkerrijtje’ en de play-offs te bereiken
• Een sportieve rol in de bekercompetitie spelen

spelers vanuit de Voetbal Academie N.E.C./
FC Oss naar de eerste selectie

16

Carlos Aalbers
Technisch Directeur
024 - 359 03 12
carlos.aalbers@nec-nijmegen.nl

Kortom, F-Graphics beschikt over de kennis,
middelen, snelheid én het enthousiasme
om N.E.C. te voorzien in professionaliteit
en creativiteit.”

Werkwijze N.E.C.
Ontwikkeling en een vervolgstap maken. Dat
is wat N.E.C. voetballers te bieden heeft. Zo
geeft N.E.C. door middel van video-analyse
voetballers een duidelijk beeld over zichzelf:
hoe voetballen ze, overzien ze het spel, wat
kunnen ze verbeteren? Daarnaast is er veel
aandacht voor de mentale conditie van spelers,
hun techniek, voeding en leefstijl. Ook aan
het welbevinden van een speler en zijn gezin
wordt veel aandacht geschonken: dit heeft een
directe relatie met de voetbalprestatie.

• Met het eerste elftal in de middenmoot van

• Gemiddelde jaarlijkse doorstroming van vijf

Voor meer informatie over ‘Voetbal een vak’ kunt
u contact opnemen met:

Met F-Graphics als vaste graﬁsche partner
van N.E.C. worden wij telkens in staat gesteld om te scoren met ons merk. Naast de
website heeft F-Graphics ook op andere
gebieden van branding voor ons gescoord:
huisstijl, drukwerk, advertenties, banners
en reclamemateriaal.

F-Graphics aan onze zijde heeft N.E.C. een
partner in huis die dat maar al te goed begrijpt. Niet alleen de externe communicatie
via diverse media wordt door hen vormgegeven, maar ook het Goﬀertstadion ondergaat een ware metamorfose. De bewegwijzering, de LED-walls en ook het strakke
ontwerp van het spelershome zijn slechts
enkele voorbeelden die door F-Graphics
zijn vormgegeven.

Sociaalmaatschappelijke
rol van spelers
De voetballers van N.E.C. presteren niet alleen
op het veld. Naast het veld hebben zij een
voorbeeldfunctie voor bijvoorbeeld jongeren,

#SAMENBETERNEC

mensen met een beperking of kinderen die
een extra steuntje in de rug nodig hebben.
De spelers zijn het uithangbord van de club.
Met deze sociaalmaatschappelijke rol dragen
de spelers niet alleen bij aan de ontwikkeling
van anderen. Door zich in te zetten middel
voor diverse projecten werken spelers ook
aan hun eigen functioneren, en aan hun
zelfontwikkeling en -ontplooiing.

VOETBAL EEN VAK
C O R P O R AT E B R O C H U R E
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Marketing is altijd op zoek naar onderscheidende punten en het eindproduct op een
creatieve manier vorm te geven. Een beeld
zegt meer dan duizend woorden en met

Bekijk het uitgebreide portfolio
op onze responsive website
portfolio.f-graphics.nl
Kerkenbos 1109 + 6546 BC Nijmegen + www.f-graphics.nl

Nick Janssen
Marketeer N.E.C.

Geïnteresseerd? Bel ons
voor een vrijblijvende
afspraak: 024 373 22 99

Scan de QR-code met je
smartphone of tablet.

@f_graphics

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele Therapie
Haptotherapie
Echo Diagnostiek
Shock-wave Therapie
Medical-Taping concept

/fgraphicsnijmegen
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De spelers van “ ’t andere oranje” tijdens het Noppentoernooi in juni
1984:
Staand van links naar rechts: Marc van den Nieuwenhuizen (Nuevoc
asa) ,
Jopie Gerrits, John van Angelen, Jos Piepenbrock, Theo Arts, Appie Taxs,
Huub Roeloffs.
Gehurkt van links naar rechts: Gerrie Tunnessen, Tinie Coenen, Ton
Broekmans, Marcel
de Groot, en keeper Gerard (Gradje) Hendriks.

Korfbalpagina

Supporters bij het NK dameskorfbal
uit de top-klasse
Spetterende waterspelen in het 50 meter bad

Een geweldige hindernisbaan

Enthousiaste meiden van de C1

Fantastisc he korfbalda g
Hé scheids, proﬁciat met je 50e verjaardag!
Maar uh... volgend seizoen?...gaat dat
nog lukken?...op deze leeftijd?
Wij hopen van wel,
de meiden van korfbal C1
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Korfbalclinic van een sportcoach van de KNKV

CarNaVal bIJ eeNdraCHt
door de oGeN VaN prINses
saNNe d’N Urste…
Uren van tevoren galmt het van opwinding in de groepsWhatsApp van Korfbal I. Foto’s en omschrijvingen van foute
carnavalsoutfits worden gedeeld. Zo te horen heeft iedereen
er zin in! Mooi, denk ik bij mezelf terwijl ik niets laat merken van míjn opgetogen gevoel. Quasi nonchalant app ik:
“ Ik trek waarschijnlijk hetzelfde aan als vorig jaar. Oh en
hoe laat begint het vanavond?”
Toegegeven: het was een hele opgave om verborgen te houden dat Frank en ik prins en prinses van Eendracht zouden
worden. Onze missie begon op 17 november na de onthulling
van Prins Evert. Tijdens het optreden van de Heituters kwam
Frank naar mij toegelopen. Na wat gepraat te hebben vroeg
hij of ik zijn prinses wilde worden bij Eendracht. De romantische woorden gingen nog net niet gepaard met een knieval
en een ring, maar natuurlijk ik zei: ja! Die avond hoste heel
Mook in ‘t Môks Café en dacht bij mezelf: tot over een paar
maanden bij Eendracht.
De maanden daarna moest ik liegen, vragen ontwijken en net
doen alsof mijn neus bloeide als het onderwerp ter sprake
kwam. Ik zal niet ontkennen dat ik het stiekem best leuk
vond om iedereen voor de gek te houden. De dag voor de
onthulling vroeg Frank of ik er klaar voor was. ‘Natuurlijk’, zei
ik zonder enig gevoel van spanning. Toen ik echter met een
kroontje op mijn hoofd en een cape om mijn nek op het punt
stond om onthuld te worden, was ik toch een tikkie nerveus.
De lampen flikkerden, het herkenbare deuntje van Eye of
the Tiger klonk door de zaal en iedereen stond vol spanning
te wachten. Na een paar seconden die als minuten voelden, kwamen we tevoorschijn! Tadaaaa! Of beter gezegd
Alaaaaf! Daar waren we dan: Prins Frank en Prinses Sanne.

alle felicitaties in ontvangst hadden genomen, was het
tijd om te feesten!

De reacties in de zaal waren nog leuker dan ik vooraf had
kunnen bedenken! Ik zie nog steeds al die verbaasde gezichten voor me. Geweldig! Vooral de reactie van Jill zal
ik niet snel vergeten en zij waarschijnlijk ook niet. Nadat
Frank en ik onze proclamatie hadden voorgelezen en

Aan wie ik de scepter door mag geven, is nog niet bekend,
maar ik kan nu al niet wachten tot volgend jaar.

Prins Willem-Alexander en prinses Maxima zouden eigenlijk beelden moeten zien van die avond, zodat ze weten hoe
een echte huldiging er aan toe gaat. Want toen de muziek
aanging, gingen de voetjes van de vloer en de handjes in de
lucht. De avond vloog voorbij. Voordat ik het door had, liep
ik alweer mijn laatste polonaise. Ik kan niet anders zeggen
dan dat ik heb genoten! Daarom wil ik iedereen bedanken
voor zijn of haar enthousiasme die avond en in het bijzonder de carnavalscommissie en natuuuurlijk mijn prins op
het witte paard Frank!

Alaaf, alaaf alaaf,
jullie prinses carnaval

is eerlijk: de resultaten
het seizoen ‘12/’13 er voor korfbal I op. Eerlijk
Nog een paar wedstrijden te gaan en dan zit
nd seizoen. Want met
niet dat we geen vertrouwen hebben in volge
vielen een beetje tegen. Dat betekent echter
ra Franken zijn wij er helemaal klaar voor.
de terugkeer van toppers Puck Poelen en Sand
Hoveniersbedrijf
edrijf Thijssen, V.O.F De Poort, Bestratings- en
Daarnaast wil korfbal I haar sponsoren: Autob
gekregen.
ken voor de mooie sporttassen die wij hebben
Van Duijnhoven en Airco Service Queens bedan
juni 2013 RONDUIT
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RIJLES

VANA

€ 33,- F
PER UU

R

AUTO
RIJSCHOOL
ALS JE

ZAKT

€ 20,R

PER UU

GRATIS PROEFLES
Ben je 16,5 jaar? Dan kun je beginnen
met het behalen van je rijbewijs. Vraag
de gratis proeﬂes aan via de website!

Slakkehuis 1
6585 XA Mook
06 21 80 61 48
info@rijschoolbram.nl

rijschoolbram.nl
@rijschoolbram

/rijschoolbram

Wherever you go, go

Bestuur Eendracht ’30
voorzitter
secretaris
financiën
accommodatie
technische zaken
wedstrijdsecretaris senioren
materiaal
korfbal
algemene zaken en organisatie:
* Dagelijks Bestuur

Charles Eltink
Ton Broekmans
Jeffrey Janssen
Adri Cocu
Fons Thomassen
Wienie Nillessen
Patrick Rosmalen
Esther Wenno
Ramon Angenent:

Passionistenstr 6
Bovensteweg 41
Gelrestraat 15
De Sikkel 15
St Antoniusstr 52
St Antoniusstr 39
Keizershof 8
Gouwenstraat 7
Merovingenstraat 28

Molenhoek
Mook
Mook
Groesbeek
Mook
Mook
Molenhoek
Mook
Mook

024 358 6963*
024 696 2453*
024 696 1858
024 397 6428*
024 696 1379
024 397 3835
024 358 2523
024 696 1902
06 5571 2247

Bovensteweg 41

6585 KB

Mook

024 696 2453
06 2908 1344

Singel 93

6584 BJ

Molenhoek

024 358 4577

St Antoniusstr 52

Mook

024 696 1379

Groesbeekseweg 14 Mook
Kon Julianastraat 8 Mook
Karolingenstraat 40 Mook

024 696 3372
024 324 0913
024 696 3766

Passionistenstr 6

Molenhoek

024 358 6963

Gelrestraat 15
St Antoniusstr 30
De Toverdans 68
Gouwenstraat 7

Mook
Mook
Molenhoek
Mook

024 696 1858
024 696 2428
024 358 4536
024 696 1902

Bovensteweg 61
Schoolstraat 9
Overkwartierstr 10
St Antoniusstraat 39
Eikenlaan 63
Karolingenstraat 38A

Mook
Malden
Mook
Mook
Molenhoek
Mook

024 696 1539
06 2663 4812
06 5493 3565
024 397 3835
024 3587608
024 6963929

Bovensteweg 41
Kerkstraat 28
De Hove 36
Lindeboom 80

Mook
Mook
Mook
Mook

024 696 2453
024 696 2009
06 3096 6381
024 844 4544

Samenstelling secretariaat
algemeen
Ton Broekmans
e-mail: secretaris@eendracht30.nl
korfbal
vacature
ledenadministr.
Thei Wijnen

Commissie Jeugdvoetbal:
technische zaken
wedstrijdsecret.:
coördinator selectie A- jun:
coördinator B, C, D junioren
coördinator E, F, mF pupillen

Fons Thomassen
vacature
Patrick Vos
Frits Janssen
Jeroen Willems

Commissie Korfbal:
voorzitter:
secretaris: *
financiën:
wedstrijd.secr.:
scheidsr.zaken:
jeugdzaken:

Charles Eltink
vacature
Jeffrey Janssen
Gerda Wijers
Henny Dimmers
EstherWenno

Diversen
sportpark de Maasvallei:
terreinbeheer:
clubhuis:
consul:
sponsoring:
sponsoradministratie:

Piet Spaan
Malou Sas
Wienie Nillessen
Harold Bastiaans
Suzanne Queens

Redactie Ronduit Magazine:
coördinatie:
korfbal:
voetbal:
uitvoering:
e-mail:

Ton Broekmans
Sanne Eijkhout
Patrick Wijers
Bas Tacke
ronduit@eendracht30.nl

Bestuur Supportersclub Eendracht ’30
voorzitter:
secretaris:
financiën:

Bert Rieken
Chris Visscher
Gerard Hendriks

Kerkstraat 24
Mook
Gelrestraat 5A
Mook
Sch.v.Nijdeggenstr 7 Middelaar

024 696 2742
024 696 3078
06 2552 0048
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Meer winnen dan de
wedstrijd. Dat is het idee.
De Rabobank is een bank met ideeën. Niet alleen over geld, maar ook over sport bijvoorbeeld. Want sport
verbindt ons en kan het beste in ons naar boven halen. Daarom steunen we niet alleen de sporten waar
we allemaal naar kijken, maar ook de sport waar we allemaal wat aan hebben. Zo sponsoren we betaald
voetbalverenigingen, maar ook lokale amateurverenigingen. Want het gaat om meer winnen dan de
wedstrijd. Dat is de gedachte. Dat is het idee.

Rabobank Rijk van Nijmegen
is sponsor van Eendracht '30.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

