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Van de voorzitter

Het jaar van de waar
Op vele fronten zal het komende seizoen moeten blijken of we het hoofd boven water kunnen houden.
Sportief en financieel liggen er het komende seizoen weer heerlijke uitdagingen.
Het afgelopen seizoen hebben we de promotie van het 1e
elftal naar de 4e klasse geweldig weten af te sluiten. Met de
nieuwe aanwinsten zal moeten gaan blijken of we kunnen
uitgroeien tot een stabiele middenmoter in de 4e klasse. De
eerste wedstrijden zijn wat dat betreft veel belovend.
Ons sportcomplex “de Maasvallei” ligt er voor het oog
prima bij. Wekelijks ontvangen we complimenten over onze
prachtig gelegen velden. Op de achtergrond “vechten” we
echter met het bestuur en de heren van Ceelen en BTL om
de kwaliteit van de velden te verhogen. De drainage op veld
3 blijft een probleem vormen. We hopen dit probleem deze
maand voor eens en altijd op te lossen. Op het hoofdveld
hadden we aan het begin van het seizoen een prachtige
mat liggen tot dat de Emelten roet in het eten gooiden.
Deze larven eten het wortelstelsel van de grasmat in record
tempo helemaal af om zich vervolgens te transformeren
in een langpootmug. Snel handelen was dan ook tot twee
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keer toe noodzakelijk. Een ernstige financiële tegenvallen.
Ook het aanleggen van de drainage op veld 3 zal weer een
behoorlijk financiële aderlating zijn.
Nu de renovatie aan het clubgebouw is afgerond zullen we
binnenkort de accommodatie op moeten leveren aan de
gemeente. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om de
kantine de gewenste facelift te geven. De hoop dat we door
zelfwerkzaamheid ook nog geld vrij zouden kunnen maken
voor het geheel vernieuwen van het interieur van de kantine is inmiddels vervlogen. De vele financiële tegenvallers en
het weg vallen van de KION verleden jaar maken dit onmogelijk. De hoop is nu gevestigd op initiatieven van leden om
geld bij elkaar te sparen voor het interieur van de kantine.
Voor de Veteranen was het jaar van de waarheid al eerder
aangebroken. Helaas hebben zij het hoofd niet boven
water weten te houden. Ondanks vele initiatieven van

heid is aangebroken!
leden en bestuur zijn we er helaas niet in geslaagd een
team voor dit seizoen op de been te brengen. Extra spijtig
omdat de Veteranen dit jaar hun 50 jarige jubileum vieren.
Op de zaterdag 5 oktober hebben we met een onderlinge
wedstrijd en een feestavond afscheid genomen van dit
memorabele team.

een eigentijdse site van weten te maken. De teams hebben
een eigen pagina en de mulitmedia van Twitter en Facebook
draaien op volle toeren. Heb je foto’s of wil je een stukje
tekst insturen voor de Ronduit of de website dan kun je
deze nu gemakkelijk via de site naar de Website en de
Ronduit commissie sturen.

Het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel. Er zijn het
afgelopen seizoen weer mooie momenten geweest. Het
slagen van het plan om met de vrijwilligers de kantine
open te houden op maandag, dinsdag en woensdag spant
daarmee wel de kroon. We hebben vele ouders en leden een
warm onderdak en een kopje koffie kunnen bieden tijdens
een regenachtige of koude trainingsavond.
Maar ook de Carnavalsavond, de Ouder-Kind wedstrijden
met aansluitend de Fair Play cup uitreiking ,het Jeugdkamp
en Noppentoernooi met het Groen-Wit feest waren weer
prachtige evenementen.

Mogelijk nog belangrijker is dat we zien dat onze jeugd nog
steeds groeit. Meer dan 20 mini F-jes hebben zich dit jaar
weer aangemeld. Een duidelijk teken dat we op de goede weg
zijn. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Eendracht’30
leeft in de gemeenschap en dat moeten we zou houden.

De website heeft weer een nieuw gezicht gekregen. Bas
Tacke van F-Graphics heeft er met de Website commissie

Kwaliteit bieden blijft hierin belangrijk, naar onze leden, onze
vrijwilligers maar zeker ook naar onze sponsoren. Het prachtige sportpark de Maasvallei, het geweldige kunstgrasveld, de
vernieuwde website en het kleurrijke clubblad zijn inmiddels
dan ook een prachtig platform voor sponsoren.

» lees verder op pagina 7
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024 6962804

Voor al uw
tuin- en
straatwerk...
Lindeboom 82, 6585 BV Mook
T. 024 - 696 28 58 M. 06 - 510 750 67
info@tuinenstraatwerk.nl

www.tuinenstraatwerk.nl

AUTOBEDRIJF

THIJSSEN

EEN AUTOBEDRIJF MET VAKKUNDIGE SPECIALISTEN
Bent u op zoek naar een modern en vakkundig autobedrijf, voor auto onderhoud? Autobedrijf Thijssen,
gespecialiseerd in occassions, staat voor u klaar. Wij
voeren efficiënt alle onderhoudsbeurten uit. U bent
uw auto nooit langer kwijt dan het nodig is.
100% kwaliteit werk en onderdelen

Rijksweg 116, 6585 AJ Mook
tel. 024-696 18 00

www.autobedrijfthijssen.nl

Nieuwbouw

Restauratie

Verbouwingen

Badkamers

Renovatie

Keukens

Rijksweg 10, 6584 AB Molenhoek
T 024 - 69 62 804 www.bouwbedrijfroeloffs.nl

TWEET
KimThomassen @kimthomassen00

15 Jun 2013

2e geworden bij noppentoernooi
@Eendracht30!

TWEET
Overasseltse Boys @vvovb

8 Aug 2013

Overasseltse Boys wenst @Eendracht30,
@SVHEUMEN, @sv_avios, @fckunde, @
vvEwijk, @Unionvoetbal en de anderen,
veel succes dit seizoen!

Het Noppentoernooi was ook dit jaar weer een groot succes. Kim
proficiat met een mooie tweede plaats!

Uiteraard wensen wij iedereen ook een sportief en succesvol
seizoen toe! Dat de beste moge winnen.

F-Graphics @f_graphics

Walter 1892 @Walter1892

18 Jun 2013

Afgelopen weekend ging tijdens het Groen
Wit feest van @Eendracht30 de nieuwe
website live: http://www.eendracht30.nl
Tijdens het Groen Wit feest konden wij dankzij goed werk van
F-Graphics onze prachtige nieuwe website presenteren!

Harold ForzaNEC @HaroldForzaNEC

24 Aug 2013

Super moment voor de keeper van
@Eendracht30 F1. Stopt penalty, uit de tegen aanval scoort @Eendracht30 F1 de 0-4.
Puike prestatie! Klasse!

17 Jul 2013

Naast @WoutBastiaans zijn ook Daan van
Duijnhoven en Basje Nillissen beide uit
Mook ook 13 Toppers 2de 4daagse #4D13
@Eendracht30 kanjers
Helemaal gelijk Harold, toppers! Net zoals alle andere Eendracht
leden die de Nijmeegse vierdaagse hebben meegelopen dit jaar.

» vervolg pagina 5
Het blijven leveren van kwaliteit
kost geld, een hele uitdaging
met een vereniging met een
van de laagste contributies in
onze omgeving. Het blijft ons
streven om de contributie laag
te houden en zo sporten bij Eendracht’30 voor iedereen mogelijk
te houden. Er zal dus op andere
fronten gewerkt moeten worden om geld te genereren. De
jaarlijkse Grote Club Actie is hierin van groot belang.
Een andere bron van inkomsten zijn natuurlijk onze sponsoren. Het komende seizoen hebben Queens airco&electro,
Bouwbedrijf Roeloffs, van Duijnhoven hoveniers en bestrating en Autobedrijf Thijssen zich voor de komende drie jaar
verbonden aan Eendracht’30 als hoofdsponsor. Daarnaast
heeft Fleuren Tuinhuizen inmiddels drie E-teams voorzien
van nieuwe kleding en klusbedrijf Veerman heeft onze D1
voorzien van nieuwe kleding. Bij de korfbal zullen de A-junioren in het nieuw worden gestoken door schildersbedrijf
Mark van de Brug. We prijzen ons zeer gelukkig met deze
geweldige bijdrages aan onze vereniging en wij hopen dat

Voor deze editie van Ronduit Magazine hebben we ons oog
wederom laten vallen op een aantal tweets. Blijf vooral aan
het twitteren want wij vernemen maar al te graag wat er
speelt binnen onze vereniging! Vergeet niet @Eendracht30
te vermelden in je tweet.

er nog vele bedrijven zullen volgen.
Het komende jaar zal voor ons als bestuur in het teken
staan van het verbeteren van de relatie met onze sponsoren. De thuiswedstrijden van het eerste voetbalelftal zullen
we gebruiken om in kleine groepen zoveel mogelijk sponsoren en bedrijven uit te nodigen. Hiermee zullen we onze
waardering naar de sponsoren tonen en hopelijk nieuwe
bedrijven aanzetten om sponsor te worden.
Helaas hebben de bestuursleden Fons Thomassen en
Ton Broekmans te kennen gegeven een andere functie
te willen vervullen binnen Eendracht’30. Dit betekent
dat binnen het bestuur de functies van Secretaris en
bestuurslid Technische Zaken vacant zijn. Mocht u zich
aangetrokken voelen tot deze functies dan vernemen wij
dat natuurlijk graag.
Namens het bestuur wensen we iedereen weer een sportief
seizoen met veel Respect en Fair-Play.

Met sportieve groet,
Charles Eltink
Voorzitter R.K.S.V. Eendracht’30
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SPEELT DE BAL
Dennis van Duijnhoven speelt de bal door aan...
Patricia Lamers
Vanaf het korfbalveld zie ik hoe Dennis de bal uit de
kruising haalt. Ik zie de bal op mij afkomen en kan de bal
vangen. Dennis bedankt voor de bal!
Om te beginnen zal ik mezelf voorstellen; ik ben Patricia
Lamers, voor sommige beter bekend als Patje. Ik ben 22
jaar en korfbal nu ongeveer 16 jaar bij Eendracht. Ik woon
al mijn hele leven in Mook bij mijn ouders en mijn broer
Martijn, in Mook beter bekend als Tiny. Martijn is ook al
vele jaren actief voetballid bij Eendracht.
Nadat ik mijn zwemdiploma’s had behaald, mocht ik een
andere sport uit gaan kiezen van mijn ouders. Voor mij
was de keuze niet moeilijk, ik wilde gaan korfballen
bij Eendracht. Samen met mijn vriendinnetjes
begon ik als 5-jarig meisje aan mijn korfbalavontuur. Onder leiding van Ingrid Voet en
Miranda de Valk heb ik geleerd een bal te
vangen en te gooien. Wat in het begin een
hele opgave was. Met veel trainen ging
dit steeds beter en begonnen later
dan ook de eerste wedstrijden. De
eerste wedstrijden liep je met z’n alle
op een kluitje achter die bal aan, alles
proberend om een bal richting de korf
te krijgen.
Na bij de F-jes in één (groot) vak
gespeeld te hebben, moest er bij
de E-tjes geleerd worden om in
twee vakken te spelen. Dit was
een heel nieuwe ervaring, iets
waar we als team even aan
moesten wennen. Door de
goede trainingen en het
perfecte coachen zijn we
bij de E-tjes kampioen
geworden. Ik kan me
nog herinneren dat we
superblij waren, maar
het ging ons niet om de
gewonnen wedstrijden.
Nee, het ging natuurlijk
om het toeteren door
Mook en de niet te vergeten frietjes in de kantine!! Als kind vond ik dit
helemaal geweldig en heb
het geluk gehad dit meerdere
malen mee te mogen maken.
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DOOR...
Toen ik wat ouder werd, wilde ik wat ik in al die jaren
geleerd heb graag doorgeven aan de nieuwe korfbalsters. Ik ben dan ook een aantal jaren trainer/leider
geweest samen met Anke Willems en Manon Leenders.
Wij hebben aan verschillende teams training gegeven.
Helaas werd het op een gegeven moment te druk met
school en kon ik het geven van trainingen niet meer
combineren met
school. Wel is het
wel heel erg leuk om
meiden die ik heb
getraind, nu tegen te
komen als goede invallers bij ons in het
eerste, zoals Romy
Penedo Cumplido.
Na de jeugd te hebben
doorlopen waren veel
van mijn leeftijdsgenootjes gestopt met
korfballen. Ik zat op
dat moment in de B.
Hier speelde ik met
meiden die allemaal
jonger waren dan ik.
Ik weet nog dat ik
in die tijd veel mee
mocht spelen met de
meiden van de A. Op
het begin vond ik dit super spannend om met die ‘grote’
meiden mee te spelen. Gelukkig wende
dit al snel en ontstond er een goede klik
tussen mij en de meiden van de A. Het
jaar daarop ben ik doorgestroomd naar
de A. Onder leiding van Marjo Willems
en onze ‘eigen’ Jaap Beers hebben we
veel mooie en succesvolle jaren mogen
beleven en zijn we doorgestroomd naar
het eerste team.
Helaas besloot Marjo een aantal jaren
geleden te stoppen. Eendracht is
toen op zoek gegaan naar een nieuwe
trainster. Dit bleek niet gemakkelijk ze zijn. Gelukkig wilde de trainer
van Astrantia onze trainingen gaan
verzorgen. We hebben twee jaar
training gehad van Arie Kranendonk.
In deze twee jaar hebben wij als team
erg veel geleerd en zijn we als team

verbeterd in ons spel. Na twee jaar
besloot Arie te stoppen bij Astrantia, wat betekende dat
hij onze trainingen ook niet meer kon verzorgen.
Sinds vorige jaar is Rick Janssens onze trainer en leider.
Na vorig jaar een lastig seizoen gehad te hebben in de
eerste klasse, zijn we dit seizoen als eerste team met
nieuwe en frisse moed begonnen in de tweede klasse.
Samen met Rick gaan wij proberen dit jaar de winst
weer te pakken!
Genoeg over mezelf. Laten we teruggaan naar de
gevangen (voet)bal, ik kijk nu goed naar de bal en merk
dat het een ander bal is als die wij gebruiken tijdens
korfbal. Dus ga ik proberen om deze voetbal richting
de korf te gooien. Ik ga er helemaal klaar voor staan en
gooi de bal omhoog. De bal raakt de bovenkant van de
korf en schiet weg. Gelukkig staat mijn vriendin, die ik
enkele jaren heb moeten missen i.v.m. haar overstap
naar Astrantia, weer op haar oude vertrouwde plek bij
Eendracht. Ik ga ervan uit dat zij deze onverwachte bal
weer zal vangen zoals zij dit altijd gedaan heeft. Voor
de mensen die niet weten over wie het gaat… De bal
speel ik door naar Puck Poelen.
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Uitgelicht

De Kantine
held(en)
Op 27 mei 2013 vertrok een select gezelschap op
uitnodiging van Wienie Nillissen naar Hilversum
om daar een uitzending van VI bij te wonen.
Henny Queens had het voor elkaar gekregen dat
onze oud NEC keeper als “De kantine Held” op
mocht treden.
Een geweldige ervaring en aan de hand van de reacties kun je wel zeggen dat het programma goed
bekeken was.
Naast onze TV kantine held hebben we natuurlijk ook
eigen kantine helden die er voor zorgen dat iedereen
tijdens wedstrijden en trainingen er terecht kan voor
een natje en een droogje.

De barvrijwilligers...
Vorig seizoen zijn, Anneke en Miranda, begonnen met het
zoeken naar een groep enthousiaste mensen die het leuk
vinden om 1of 2x per maand een bardienst te draaien.
Tijdens het noppentoernooi zijn ze gaan lobbyen en binnen
een paar uur hadden we 35 mensen gevonden die ja zeiden
op hun vraag, geweldig. Na een aantal gezellige vergaderingen zijn ze in september 2012 van start gegaan.
Op maandag, dinsdag en woensdag wordt er bardienst gedraaid door vrijwilligers, van 18.00uur tot 20.00uur. En van
20.00uur 23.00uur. Vanaf dag 1 zijn er alleen maar positieve
reacties gekomen, van de vrijwilligers zelf maar ook van alle
ouders, kinderen, spelers en bestuur.
Wat is het fijn als het heel koud en regenachtig is om naar
binnen te kunnen, Heb je even een pleister, ligt er nog een
koud compres in de vriezer, mag ik een kopje koffie, doe mij
een biertje, hoe laat begint de training?
Dit zijn zomaar wat voorbeelden wat ze zoal hoorde tijdens
een bardienst. Het wordt zeer gewaardeerd en daar doen ze
het voor.
Seizoen 2013/2014 is weer begonnen en dus ook de inmiddels 40 barvrijwilligers staan weer voor jullie klaar.
De openingstijden zijn:
Maandag
18.00uur tot 21.00uur
Dinsdag
18.00uur tot 23.00uur
Woensdag
18.00uur tot 23.00uur
Wij hopen op een heel mooi, sportief en vooral gezellig seizoen op het veld maar zeker ook in de kantine.
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Malou en haar team...
Hoi hoi van uit achter de bar.
We zullen ons eerst even voorstellen, want er zullen er een aantal
misschien nog niet weten wie wij allemaal zijn. Voor de meeste al bekend: Malou Sas, Monique Jansen, Rianne Thomassen,
Denise van Manen. En Puck Poelen is eind vorig seizoen er ook bij
gekomen. Dan heb we nog een nieuw gezicht erbij gekregen en
dat is Katja van Leeuwen zij gaat ons team hopelijk dit seizoen
versterken en hopen nog meer seizoenen van haar te mogen
genieten bij ons in de Kantine. Helaas hebben we ook van Saskia
afscheid moeten nemen, zij is met een studie bezig waardoor
zij niet meer in de gelegenheid was om achter de bar van dienst
te zijn. Uiteraard bedanken wij haar voor haar goede inzet in de
afgelopen jaren!! En zullen haar heus nog wel een keer in de
kantine zien is het niet achter de bar dan maar voor de bar.
Wij hebben een super leuk team en iedereen doet het werk
met volle overtuiging en plezier. De mensen die hier in de
kantine komen vinden het leuk om vriendelijk en correct
maar vooral enthousiast begroet te worden. En daar streven
wij als team ook na! ( Als je het leuk vindt om af en toe ons
team te willen mee helpen Malou hoort graag van jullie) Een
lekker kopje koffie drinken of een pilske vatten dat doen onze
mensen die bij ons in de kantine komen, en daar genieten wij
als barmedewerkers ook van. Soms is het rennen en vliegen

en heb je minder tijd om een gezellig praatje te maken, maar
soms is het wat rustiger en heb je daar juist tijd voor. En daar
komen onze mensen ook voor in de kantine bij Eendracht.
We hebben vorig seizoen een top seizoen gehad, met een
promotie van onze eerste elftal van het voetbal, we hebben
ons zaterdag 2 elftal kampioen zien worden: super jongens!! Nogmaals proficiat namens de Barmedewerkers
van onze kantine bij Eendracht.
Wij hopen dan ook dat we dit seizoen net zo’n top seizoen
laten worden!! Aan ons zal het in ieder geval niet liggen.
Wij als team zullen van uit de kantine er alles aan doen om
het een top seizoen te lopen worden.
Dus... Jongens en Meisje van de jeugd , Dames en Heren van
de senioren met volle inzet en plezier, goede prestaties halen
en dan gaan we er weer tegen aan dit seizoen! Toi Toi Toi…
Oh en als mensen nog een leuk idee hebben voor een feest
avond of iets anders laat het Malou even weten…
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Jeugdteams voetbal
Eendracht '30 - MP

Trainer: Rob Frowijn
Bart de Backer
Willem Barten
Mattis Breger
Joshua Bulus
Diede Büchner
Jelani Coffie
Tijn Driessen
Cas van den Eijs
Felix Frowijn
Kyano Geelen
Teun Hennion
Yannick Hennion

Pim Hofmeyer
Ties Kersten
Floris Nas
Liam Pulles
Teun Verkaart
Lucas Wahl
Cruz Weijers
Tim Weyers
Floris van der Wielen
Marnick Beuvink
Noud van de Loo

Eendracht '30 - F4
Trainer: Wilbert Lamers
Manus Antonisse
Rik van Els
Oscar Kaufmann
Bas Lamers

Alex Leseman
Fleur Lieskamp
Lucas Portman
Nienke Theunissen

Eendracht '30 - F3

Trainer: Britt Huttner en Puck Broe

ksteeg

Max Buiting
Rik van Hoek
Tess Hüttner
Juul Janssen

Britt Korstanje
Loek van de Loo
Mike Peters
Floris van der Zand

Eendracht '30 - F2

Trainer: Martijn Geerts en Sjoerd Verk

aart

Daniel van Beuningen
Mateo Buskens
Bram Geerts
Jade Kouwenberg
Gijs Leijser
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Marijn Peters
Wesley Stevens
Bram Verkaart
Mika Verweij

Jeugdteams voetbal
t '30 - F1
EendrachSip
Walraven en
Trainer: Bas Tacke,
John van Afferen

Tijs Beers
Mats van der Borgh
Ralph van
den Dobbelsteen
Samuel Easthill

Bram van de Kar
Juul van Lent
Stijn Tacke
Sjors Walraven
Mattijn de Wilde

Eendracht '30 - E6

Trainer: Wim Hendriks en Edwin Reb

el

Lucas Bömer
Timo Buskens
Sam Hendriks
Tim van Hoek
Maud Janssen Reinen

Ruben Koopman
Stijn Köpp
Sam Rebel
Jorn Weeda

Eendracht '30 - E5

Trainers: Gael Hennion en Davey Nillessen
David Boonen
Jonny Bos
Niek van Cleef
Jelle Fokkema
Luc Hennion

Tim van Kempen
Viggo Kreeftenberg
Jari Willems
Elias Witteveen

Eendracht '30 - E4

Trainer: René Eigenhuijsen en Jule

s Visscher

Raphael Boonen
Jens Doorenbos
Jesper Eigenhuijsen
Doran Fleuren
Tim Nillessen

Stan Queens
Eloi Spitsbaard
Daan Theunissen
Chiel Theunissen
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Jeugdteams voetbal
Eendracht '30 - E3

Trainer: Edwin Stevens
Jasper Broens
Pol Driesen
Dirk Hulshof
Thijmen Isken
Jits Kamps

Thomas Schoenmakers
Harm Schoenmakers
Joey Stevens
Wouter van der Heijden

Eendracht '30 - E2
Trainer: Glenn Willems en Udo Engelke
Rick Blaauw
Kai Engelke
Alejandro Fekkes Cruz
Jeroen Jillissen

Friso van de Kar
Tijn Koster
Ben Leseman
Pleun Mattijssen

Eendracht '30 - E1

Trainer: Daan van Veenendaal
Leiders: Jeffrey Janssen en Fabio
Bas Bastiaans
Joris Braaf
Lisander Dauti
Friso Dölle
Harm Grijsbach

van der Zand

VChris Haerkens
Tom Janssen
Timo Kersjes
Jesse Maaswinkel
Thijn van der Zand

Eendracht '30 - D1M

Trainer: Twan van Dreumel
Yasmine Abbes
Homira Azizi
Sarah Barrie
Lisa van Dreumel
Angelita Fekkes Cruz
Renee Heijnen
Kathia Jako
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Sanne Lieskamp
Carina Lucassen
Noor van de Pas
Anne Pinckers
Negah Sarwari
Demy Wenno
Noa Wolff

Jeugdteams voetbal
Eendracht '3a 0 - D3
Trainer: Rene Sjoerdsm
Peter Paul Buijnsters
Levi Cillessen
Bram Eltink
Tom Laurant
Sem Meeussen
Levi Piets
Mathijs Roeloffs
Gijs Ros

Lars Schoenmakers
Hidde Sjoerdsma
Guus Stoffelen
Hani Tahir
Rick Vos
Abel van der Wielen
Sicilian Armaan

Eendracht '30 - D2

Trainer: Wolfgang Rietveld
Leider: Jan Poelen
Tamim Arian
Ilse Bakker
Sjoerd Bakker
Willem Cornelissen
Sander van Hout
Jop Linders
Tim van de Mond
Senna Persijn

Levi Peters
Anne Pinckers
Hugo Poelen
Riona Pulles
Fabian Rietveld
Merijn Velthuis
Milo Warnars
Alexander Witteveen

Eendracht '30 - D1

Trainer: Chris Saedt en Walter de Wilde
Fien van der Borgh
Desar Dauti
Dirk Eltink
Tristán Gonzalez
Thimo Hennion
Sven van den Ing
Max Janssen Reinen
Bram van de Mond

Danni Morais
Laurence Rowan
Mick van de Wiel
Simon van der Wielen
Hugo Wijnhoven
Sander de Wilde
Max Wolters

Eendracht '30 - C2

Trainer: Sjaak Schuiling en Theo Frederix
Gijs Burghoorn
Bram ten Cate
Juriaan Dirkx
Daan van Ederen
Thijs Frederix
Daniël Gijssel
Finn Hagemeijer
Sam Hovestadt
Jarno Hüttner

Joost Jansen
Jorick van de Kar
Joran Kreeftenberg
Pim Mattijssen
Pim Nieuwenhuis
Olivier van Oosterhout
Julian Paardekooper
Milan van Rooij
Demi van Rooij
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EENDRACHT ‘30 SELECTI

Bovenste rij: Emiel Theunissen (Teamleiding), Sip Walraven, Tom Christiaen
Middelste rij: Rik Christiaens, Flip Poelen, Joren Cousin, Kees Gommers,
Onderste rij: Jim Adams, Wout Lamers, Roy Pool (trainer), Michiel Peeters W
16
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IE SEIZOEN 2013 - 2014

ns, Sjoerd Bosch, Jules Visscher, Daan van Veenendaal, Lars Seveke, Remco Benders, Henk Kerkhoff
Lars Jacobs, Jawad Nejrabi, Mels Willems, Nils Jacobs, Dennis Watson, Frank Thijssen (Teamleiding)
Weem, Dennis van Duijnhoven, Henny Queens (trainer), Marc Hulsman, Brian Willems, Micheal Muis
OKTOBER 2013 RONDUIT
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Jeugdteams voetbal
Eendracht '30 - C1

Trainer: Wienie Nillessen, Henny Que
ens
en Frank Queens
Lars de Beer
Koen de Blaauw
Kick te Brake
Daan van Duijnhoven
Olaf Habers
Maikel Kersten
Jesse Krosenbrink
Tom Meeussen

Bas Nillessen
Rubin Persijn
Joery Queens
Thieme Sjoerdsma
Freek Spierings
Stijn Klomp
Ticho Vos
Nicolas Wahl

Eendracht '30 - B1M
Trainer: Charles Eltink en Stef Derks
Louise Arnoldussen
Puck Broeksteeg
Kiki Broeksteeg
Kimberly Damen
Vera Eltink
Ymke Jansen
Paulien van Merriënboer
Marleen van Merriënboer

Bibi Piets
Juul Piket
Serana Pool
Frédérique Siebenheller
Elle Slootmans
Janneke Visscher
Kaylee Willems
Nadine Linders

Eendracht '30 - B2

Leiders: Patrick Rosmalen
Trainer: Paul van Duijnhoven en Dan
ny
Marvin Arts
Viet Cao
Bas van Duijnhoven
Roy Haerkens
Mick Hoedt
Tim Hovestadt
Twan Lucassen

Schlebos

Joris Nieuwenhuis
David Opsteen
Sverr Rosmalen
Guido Velthuis
Han Velthuis
Tristan Wahl

Eendracht '30 - B1

Trainer: Twan Hendriks en Emiel Hen

driks

Daan Bastiaans
Niels Burghoorn
Pieter ten Cate
Stan Delis
Bart Derks
Koen Eggenhuizen
Gijs Hendriksen
Koen Hulshof
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Menne Jacobs
Quentin Noij
Chaz Peters
Leroy Pool
Olivier Rietveld
Emiel de Valk
Milan van Leth

Eendracht '30 - A1

Trainer: Jos van Dam en Saeed Ban

aei

Bas Beekmans
Kim Boer
Stijn Boeree
Chris Delis
Michiel Gijssel
Sjors Heijnen
Teun Hendriksen
Daan Jongerius
Gijs van Kesteren

Nathan Klaassen
Simon Oostdam
Casper Oostdam
Rico Paau
Sjoerd Poos
Niels Schlebos
Ruben Verwayen
Thomas van Wetering
Just Willems

Jeugdteams KORFbal
Korfbal E pupillen

Trainster: Jessica Miggiels
Hilde Coenen
Lotte Cornelissen
Meie Frowijn
Kyra Hoogzaad
Diede Hoogzaad

Ilse Kersten
Kes Miggiels
Juna Persijn
Loes Siebers
Lauren Verwayen

Korfbal D pupillen

Trainster: Saskia Roeloffs en Alina Roording
Demi Cillessen
Lotte Gerrits
Maud Oteman
Tessa Penders
Elke Penedo Cumplido

Indy Peters
Nienke Roelofs
Liza Roording
Esmee Verholen
Eline Wilmsen

korfbal C-junioren

Trainster: Marijke van Zoelen en Fon
s Thomassen
Fartuun Ahmed
Mohamed
Fleur Awater
Marlou van Beek
Imke Fiddelers
Sanne Kersjes

Fleur Stoffelen
Kim Thomassen
Sejla Ugljanin
Silke Wilmsen
Lisa van Zoelen
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teams korfbal
korfbal a-junioren

Csilla van de Brug en Antoinette Nieu

wenhuis

Esmée van Afferen
Margot Berben
Kaley Bons
Floor in den Bosch
Daphne van de Brug
Sabrina de Bruin

Mabel Gommers
Maartje Nieuwenhuis
Romy Penedo Cumplido
Sharon van Rooij
Debbie Verhoeven
Maudy Wenno

Korfbal recreanten
Nicole van
Blommestein
Henny Dimmers
Anja Jacobs
Yvonne Lebbing
Jessica Miggiels
Mayra Pool
Susanne Queens
Georgette Schuiling

Gerda Wijers
Marjo Willems
Jeannette Willems
Evelien Bleumink

Korfbal Midweek
Daphne van de Brug
Csilla van de brug
Mascha Haerkens
Hedwig van het Klooster
Kelly Leenders
Karen Prudon

Esther Prudon
Ilse Tax
Danielle Verhoeven
Debbie Verhoeven
Bianca Vos

Korfbal senioren 1
Boven v.l.n.r.:
Rick Janssen
Kaylee Queens
Niki van Kesteren
Chantal Christiaens
Annika Grootveld
Milou van Duijnhoven
Sandra Franken
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Beneden v.l.n.r.:
Jill Thijssen
Lotte Eikelenboom
Mascha PostmaHaerkens
Puck Poelen
Patricia Lamers
Op foto ontbreken:
Manon Leenders en
Maaike de Nijs

Nieuwe Sponsors

Klusbedrijf Veerman - Martin Veerman
Wedstrijdkleding Eendracht’30 D1 gesponsord
plus een sponsorbord op het kunstgras.

ING - Esther Sjoerdsma
Sportpakket met hesjes en ballen gesponsord

F-Graphics - Bas Tacke
Grafisch werk en website sponsor

Hoofdsponsors
Autobedrijf Thijssen
Hoveniersbedrijf van Duinhoven
Queens airco service
Roeloffs bouwbedrijf

Fleuren Thuinhuizen
Wedstrijdkleding Eendracht’30 E4 gesponsord
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Kleedkamerverhalen
De trainer die uit zijn slof schiet in de rust, op zondag met een kater de stapavond evalueren en de
grappen en grollen onder de douche. Een kleedkamer is dé plek waar mooie verhalen tot stand komen. Normaal gesproken blijven deze stories binnenskamers, maar in deze nieuwe rubriek onthullen
wij de kleedkamerverhalen van Eendracht. We trappen af met Korfbal I.
De meeste speelsters van korfbal I zijn al ruim vijftien jaar
twee keer in de week te vinden in kleedkamer 6. Wat opvalt
aan de ruimte is haar minimalistische inrichting die door de
jaren heen niets is veranderd. Drie douches, twee spiegels,
een wc, een tafel, een prullenbak en een trekker vullen
naast een kakelend gezelschap meiden de ruimte. Jaren
geleden toen enkele speelsters als pupillen E hun korfbaltalenten ontwikkelden, was kleedkamer 6 de perfecte plek
om te laten zien dat zij niet alleen goed kunnen korfballen,
maar ook aan ballet deden. De meegegeven washandjes
van moeders werden vakkundig in het afvoerputje gepropt zodat het water geen kant op kon en de kleedkamer
langzaam in een ondiep zwembad veranderde. Spetterend,

- Shampoo
- Conditioner
- Douche gel
-Huid crème
- Deodorant
- Parfum
- Make up remover
- Mascara
- Oogschaduw

- Oogpotlood
- Eyeliner
- Blush
- Rouge
- Lipgloss
- Föhn
- Stijltang
- Borstel

springen, lachend en schreeuwend hadden de girls uren
lang schik en verbeelden zij zich in dat ze heuse waterballerina’s waren. Helemaal vergeten natuurlijk dat hun trainster
zat te wachten in de bestuurskamer.
Anno 2013 kan ik onthullen dat er geen waterballetvoorstellingen meer worden uitgevoerd in kleedkamer 6. Tot
groot verdriet van sommige haha. Echter er is geen tijd
meer voor dit soort ongein. De tijd die de dames nu in de
kleedkamer doorbrengen, moet zo effectief mogelijk worden
benut. De washandjes en de pyjama die zij vroeger nog
meenamen in hun sporttas hebben plaats gemaakt voor
een hele waslijst aan andere producten.

Met twaalf meiden twee spiegels delen, vergt geduld. Er zijn
twee tactieken die worden gehanteerd. Tactiek 1: Wie als
eerste is omgekleed, kan ook als eerste een plekje voor de
spiegel bemachtigen. Tactiek 2: Wie iedereen voor zich laat
gaan, kan als laatste op haar dooie gemak gebruik maken
van de spiegel. Het nadeel van deze laatste tactiek is alleen
wel dat er een grote kans bestaat dat je koud water hebt met
douchen, niemand meer op je wacht en je broodjes zijn opgegeten als je eenmaal in de kantine aan komt haha. Toch is de
tactiek 2 onder een aantal meiden favoriet. Bij wie? Vraag je
je misschien af? Kijk de volgende thuiswedstrijd van korfbal I
maar eens wie er als laatste aanschuift in de kantine.

Laat via Facebook.com/Eendracht30 weten
welk team jij in deze rubriek terug wilt zien.
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PRIKBORD
NIEUWE EUROPESE INCASSO’S
VOOR DE CONTRIBUTIE
Alle betaalproducten (zoals overschrijvingen en incasso’s)
zullen komend jaar vervangen worden door producten
die voldoen aan de regels voor de SEPA (Single Euro
Payments Area). Dit heeft tot doel alle eurobetalingen
te standaardiseren zodat binnenlandse en buitenlandse
betalingen hetzelfde worden. Om dat mogelijk te maken
moeten alle banknummers geconverteerd worden naar
unieke IBAN nummers.
Voor de contributie-inning maakt Eendracht gebruik van
incasso’s en hiervoor gaan een aantal regels veranderen
zodat deze voldoen aan de Europese regelgeving van
SEPA. De vereniging moet een nieuwe Europese incasso-overeenkomst sluiten. Hierdoor zijn er meer restricties
voor de incassant (Eendracht) en betere bescherming voor
leden die Eendracht een machtiging geven.

Eendracht krijgt een unieke Incassant-ID die bij elke afschrijving vermeld moet worden. Alle machtigingen van de leden
moeten opnieuw geregistreerd worden en deze worden vervolgens ook bij de bank vastgelegd. De bank controleert deze
registratie en om die reden kan alleen Eendracht incasseren
van door Eendracht geregistreerde machtigingen. Dit biedt
extra betalingsveiligheid voor de leden.
In het najaar zal Eendracht actie ondernemen om van
alle leden een nieuwe machtiging op te maken die ondertekend moet worden door de leden en een bestuurslid.
Deze machtigingen zullen
bij u ingevuld en opgehaald worden door een bestuurslid.
Nader bericht over de preciese uitwerking hiervan en de
periode wanneer dit zal worden uitgevoerd, zult t.z.t. van
ons vernemen.

TEAMUITJE KORFBAL: EN HET BLEEF NOG
LANG ONRUSTIG IN MAASTRICHT…
‘Waar gaan we naar toe?’ Was de vraag die vorige zomer
voor discussie zorgde in de kleedkamer, de kantine en op
het veld. Waar in het verleden iemand haar mond nog
wel eens voorbij praatte, bleef de bestemming van het
teamuitje dit jaar tot het laatste moment een verrassing.
Op de parkeerplaats van Eendracht kwam het hoge woord
eruit: “Meiden, we gaan naar MAASTRICHT!” Luid gejuich
volgde.
Eenmaal in de hoofdstad van Limburg aangekomen,
maakten we kennis met onze slaapplek. De organisatie
had zich van haar originele kant laten zien en dit werd
gewaardeerd. We verbleven niet in een hotel en ook niet
op een camping, nee we sliepen op een woonboot! De
eigenaresse van deze ark zag het lijk al drijven toen wij,
onder luid gelach en met ons hele hebben en houden, het
dek op liepen. Ze liet er dan ook geen gras over groeien
om ons haar ‘bootregels’ duidelijk te maken. “Maak je
herrie, dan slaap je buiten!” Toen hebben we het vrouwtje
wijsgemaakt dat wij hele rustige, nette meiden zijn die
waarschijnlijk toch niet laat en dronken thuis komen.
Vervolgens hebben we ons klaargemaakt voor het programma van de dag. Benodigdheden: sportkleding, zwem-

kleding en een handdoek. Toen we twee palen zagen in
een hete zolderkamer ergens in een café, werd duidelijk
wat we gingen doen; binnen korfballen! Haha, nee, we
gingen paaldansen! En dat hebben we geweten ook. Van
soepele moves tot knullige bewegingen en van spierpijn
tot blauwe plekken; paaldansen is een echte workout.
Maar wat hebben we gelachen! De rest van de avond
hebben we heerlijk gegeten en de kroegen een bezoekje
gebracht. Volgens mij wist aan het eind van de avond
heel Maastricht dat wij er waren en de andere mensen op
de woonboot ook. Maar zoals onze afspraak luidt; what
happens in Maastricht, stays in Maastricht. Ik kan alleen
zeggen; het bleef nog lang onrustig.

OKTOBER 2013 RONDUIT

23

JUBILEUM VETERANEN
Het was in 1963 dat het toenmalige bestuur van Eendracht
het verzoek kreeg om met een afvaardiging van personen tussen de 28 en 40 jaar een elftal te formeren om deel te nemen
aan een toernooi.
Willems die toen in het bestuur zat nam de taak op zich om
dit te doen. Dit deed hij samen met Wim Poulussen. Nadat
alles succesvol was verlopen werd er in een vergadering besloten om de veteranen op te richten dit was in September 1963.
Als eerste bestuur fungeerde de heren W.Poulussen(voorzitter), J.Piepenbrock(secretaris), en P.Meussen (penningmeester). Ook werden er nog 2 commissarissen benoemd en wel
P.Verheijen en H.Nabben.
De eerste officiële wedstrijd werd gespeeld op 14 september in
Goch Duitsland. Ze gingen met volle bussen richting Duitsland. Bij terugkomst bleek dat er meer was teruggekomen
dan dat er werd meegenomen. Er waren enkele mensen bij
die nogal wat bier glazen hadden meegenomen. Dat heeft
nog een staartje gehad maar ia later met volle tevredenheid is
opgelost. Om de veteranen in conditie te krijgen werd er ook
getraind dit onder leiding van Dhr. Jan Braaksma. Meestal was
deze training in het gemeenschapshuis maar af en toe ook op
het veld. Hieronder een kleine anekdote:
Ze lagen allemaal op de rug, handen in de zij, benen in de lucht
en dan fiets bewegingen maken. Dhr. Braaksma liep er tussendoor en riep alsmaar, door de neus inademen en door de

mond uitademen. Een van de jongens liet er door de inspanningen eentje met luide knal vliegen waarop Dhr. Braaksma
reageerde door te roepen “ ik zei toch door de mond”.
Bij de oprichting werd afgesproken om maandelijks een balletje te trappen. Na de wedstrijden was het een geheel samenhangende ploeg met veel plezier. Was het misschien daarom
dat na een kort tijdbestek er wekelijks werd gevoetbald, of
moeten we aannemen dat eenieder dit graag wilde voor zijn
conditie, mijn inziens vonden ze de derde helft grandioos en
hadden ze een smoesje om thuis weg te komen. In de goede
tijden werden er door de veteranen wel 45 tot 50 wedstrijden
jaarlijks gespeeld. Het was niet allen in het weekend maar ook
door de weeks.
Natuurlijk kunnen we over die jaren heel wat anekdotes vertellen. Ik zal er ook een paar mooie vertellen maar er is zoveel
gebeurd dat ik niet met een paar blaadjes zou uitkomen. Daarom volgen nu de mooiste; Er moest een wedstrijd gespeeld
worden tegen de Treffers uit Groesbeek we konden niet terecht op het speelveld van Eendracht en zijn uitgeweken naar
Middelaar. Door misverstanden hadden de Treffers te weinig
spelers en vroegen aan ons hebben jullie er nog een paar over
(natuurlijk op zijn grusbeks) we leende Dikke Piet (Piet Meussen) en Jan Beers aan hen uit en de wedstrijd kon gespeeld
worden. Halverwege de eerste helft kwam de Treffers op

Van links naar rechte boven: Wim Poulussen, Jaap Beers, Sjaak van Oosteren,
Jan Beers, Wim Wennekes, Rinus Hermssen, Louis Megens, Henk Willems,
Henk Groenen, Eef Schepers, Piet Tax
Onderste: Theo Thijssen, Piet Meussen, Tinie Thijssen, Joop Heinstra,
Jan Essers, Gerrit Albers, Willy Hermssen, Wim Janssen

1978
De veteranen bestaan hier ongeveer 15 jaar. Op de Boven van links naar rechts:
Tinie Thijssen, Louis Megens, Wim Wennekers, Sjaak van Oosteren, Henk
Groenen, Jan Beers, Wim Janssen, Willy Hermsen.
Zittend van links naar rechts: Rinus Hermsen, Petje Weijers, Wim Poulussen,
Piet Meussen, Jan Essers, Gerrit Albers, Nolleke Hendriks, Piet Meussen.
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EENDRACHT
voorsprong deze twee Mokse maakte met veel bombarie een
rondje om het veld net als losgelaten koeien. Echter na afloop
van de wedstrijd stonden we aan de goede kant en wonnen
we de wedstrijd met 2-1. We zijn aan het douchen, komt er
een afvaardiging van de Treffers binnen ja zij zo kunnen jullie
het wel winnen jullie geven ons maar halve mensen. Dikke
Piet is in de oorlog nl. op een landmijn getrapt en was een
gedeelte van zijn voet kwijt geraakt. Nou we hebben samen
gelachen en er nog een gezellige avond van gemaakt.
Bij Germania in Groesbeek is vele jaren een toernooi geweest
met na afloop een feest avond. Ik mag wel zeggen we hebben
daar vaak de sportiviteitprijs gewonnen en hoe we s’ avonds
zijn thuisgekomen zal ik maar niet vertellen. We gingen
meestal met privé auto’s naar het voetbal, zo voetbalde we in
Gennep bij terugkomst in Mook vroeg er eentje waar is Willy
Hermsen we hoefden nog geen antwoordt te geven of daar
ging de telefoon al met het verzoek zouden jullie me ook nog
kunnen ophalen.
Er werd bij vele wedstrijden om een fles sterke drank gedobbeld zo was het ook in Beugen maar het duurde nogal lang.
We besloten om naar Mook terug te keren en dat Jan Essers
daar zou blijven. Hij had de meeste punten gedobbeld en wilde
wachten of hij een prijs had gewonnen. Intussen zat de rest
al in Mook te wachten op Jan. Jan komt triomfantelijk met

een fles in de hand binnen, hij had gewonnen. Och, zij Jan om
de pot te spekken ga ik hem nog een keertje verdobbelen zo
gezegd zo gedaan. Sjaak van Oosteren won de fles met jonge
jenever. Ach, zei Sjaak dat komt goed uit mijn schoonvader
komt morgen en die lust graag een Jonge. Sjaak zet ‘s avonds
de fles in de koelkast, komt de volgende dag de schoonvader
en hij schut er eentje in. Deze werd snel achter over geschud,
Sjaak vroeg lus je er nog eentje jawel maar niet van dat water.
Had Jan Essers met zijn familie uit Beugen ons allen goed te
grazen gehad. Het 40 jarige jubileum werd groots gevierd. Het
begon op vrijdagavond met een feest bij onze sponsor “party
kelder de Pimpel”. Zaterdags had de organisatie een tegenstander geregeld en werd er een wedstrijdje gevoetbald.
Na de wedstrijd kwamen verschillende tegenstanders ons een
handje geven op de receptie. Tijdens deze receptie werden de
nog in leven zijnde oprichters Henk Willems en Piet Meussen
in het zonnetje gezet, zij kregen uit handen van onze eigen
Piet Martens een gemeentelijke onderscheiding aangeboden.
Natuurlijk werd er die zaterdag nog goed gefeest met onder
andere een optreden van de Vagabunden als Tirolers. Natuurlijk er is nog veel meer te vertellen, maar wil je meer weten
op zaterdag 5 okt. is er in de kantine nog een feest avond om
het 50 jarige bestaan te vieren waar iedereen welkom is. Hier
zullen de verhalen rijkelijk vloeien. We vinden het met zijn allen
erg jammer dat het 50 jarig bestaan ook het einde voor onze
veteranen betekend. Er zijn geen mensen meer die graag op
zaterdag nog tegen een balletje trappen, Sjaak Schuiling heeft
dit jaar van alles verzonnnen om steeds een elftal op de been
te brengen. Jammer, maar het lukt niet meer.

Sjaak toch bedankt
2003

Sjaak v. Oosteren, Toon Weijers, Alfons Thomassen, Hennie de Hartog, Joop Heinstra, Walter Haerkens, Jos Noy.
Ton Broekmans, Frank Queens, Frank Thijssen, Theo Rikken, Frans Bos, Piet Thomassen,
Tom Willemse, Peter Queens, Fons Thomassen, Ronny Verhoeven, Riny van Oosteren, Theo Verheyen.
Rene van der Zand, Gerrit Albers, Harrie van Lent, Henk Willems.
Willie Janssen, Jan Essers, Piet Meussen, Kees van Gemert, Jan Beers.
Albert Kersjes, Theo Thijssen, Piet martens.
Niet op de foto: Hans Thijssen, Tinie Thijssen, Patrick Verheyen.
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VANA

€ 33,- F
PER UU
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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

Roept u maar

Wat is je naam?
Twan Hendriks
Waar woon je?
Mook
Hoe oud ben je?
43 Jaar
Beroep/studie?
Adm.medewerker radiologie Radboud. Na Havo
op de NSG en MEAO op de Hazenkampcollege in
Nijmegen
Partner/kinderen?
Niet dat ik weet
Trainer/speler/leider van welk team bij Eendracht?
Trainer Eendracht B1 en speler in het 3de Elftal.

Favoriete trainer?
Herman Straten

Wat is je favoriete club?
Feyenoord

Favoriete scheidsrechter?
Marc Cornelissen, vooral voor de weekendjes en
dagjes weg (uit)

Wie is je favoriete speler?
Lionel Messi
Mooiste wedstrijd?
Feyenoord- Dortmund laatste europeese prijs voor
een Nederlandse Club
Mooiste doelpunt?
Doelpunt van Van Basten in de EK-finale “88 tegen
Rusland

Favoriete tv-commentator?
Koekoek Sierd de Vos
Favoriete tv-presentator?
Mathijs van Nieuwkerk
Favoriete tv-analyticus?
Johan Derksen, heeft stiekem toch vaak gelijk.

Mooiste stadion?
De Kuip

Wat lees je altijd meteen in Ronduit?
Interviewtjes en kijken of mijn naam nog ergens
voor komt

Mooiste tenue?
Ons eigen Eendracht (Celtic) Shirt

Welke club wordt er kampioen in de Eredivisie?
PSV

Jeugdidool?
Prince (de zanger)

Welke club degradeert er in de Eredivisie?
RKC

Favoriete tv-programma?
Seinfeld

Waar eindigt Eendracht 1 in de 4e Klasse E dit jaar?
5de plaats met hopelijk een periodetiteltje

Favoriete webpagina?
vi.nl

Waar eindigt Oranje in Brazilië?
Kwartfinale
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Fwork

zoekt

uitzendbureau

vakmensen!
Fwork uitzendbureau

Onze vakgebieden:
• Metaal
• Verpakkingsindustrie
• Vleesindustrie

• Bouwbranche
• Logistiek
• Land- en tuinbouw

• Voedingsmiddelenindustrie
• Recycling
• Zorgsector

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

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

Eendracht 3,
helden van Düsseldorf
Aan het einde van het seizoen, is het gebruikelijk dat je
een weekendje weg gaat met je team. Dit gebeurt in het
algemeen en in het bijzonder zonder partners, enkel om de
teambuilding te versterken en om een solide basis te leggen
tot een succesvolle voortzetting van een al even zo succesvol
seizoen. Gekozen werd om dit jaar naar het bruisende Düsseldorf af te reizen,immers, Eendracht 3 kon wel een verzetje
gebruiken. In aanloop naar deze “roadtrip” werd er al driftig
gediscussieerd hoe dit weekend gevuld moest gaan worden.
Vooral de keuze voor het bier in de bus was een heftig topic
in de kantine en op de groepsapp. Directe aanleiding waren
“bierkenners” Marnix en Peter, die hun voorkeur niet onder
stoelen of banken staken en dus de arme reisleider opzadelde met een torenhoog bier-probleem. Welk biermerk moet er
nou aangeschaft worden voor in de bus, onderweg naar Bierhoofdstad Düsseldorf, waar elke Bierstube, cafe’s en dansgelegenheden een keuze hadden uit zo’n 100 biermerken (maar
dat was van latere zorg). Uiteindelijk viel de keuze op Grolsch
en voor Marnix en Peter werd het Heineken, probleem opgelost? Verre van dat, maar daar gaan we vandaag de Ronduit
maar niet mee vullen. We stapten in de bus en nadat de
chauffeur de mannen van het elftal met klem had gevraagd
deze keer wel de bus heel te laten, gingen we op weg, het
Duitse uitgaansleven tegemoet, onder het genot van ijskoud
bier in speciaal geprepareerde hightech koeltassen.
Na ongeveer een uurtje reden we de wereldberoemde Joseph
Kardinaal Frings Brug over rivier de Rijn over en aan de
westkant van de overbevolkte oever, zagen we dat er een
soort muziekfestival aan de gang was. Onze euforie was
nauwelijks te onderdrukken, want evenementen in Duitsland zijn altijd goed geregeld “mit viel bier und gut essen”.
Hakkie stond als vanouds weer druk op de stoelen van bus te
springen, want hij zag Emporium al zijn neus voorbij gaan en
dacht in dit weekend zijn gelijke gevonden te hebben in dit
mysterieuze festival, want hij meende toch stellig een DJ te
hebben gezien. De bus reed het centrum in en we werden af
gezet bij ons hotel. De reisleider had met reserveren geregeld
dat iedereen een eigen sleutel had en er dus niemand meer
in de gang, op de trap of staand in een meterkast hoefde te
slapen, wanneer jouw kamergenoot later thuis kwam dan
jij (met de enige sleutel) en je dus geen toegang kon hebben
tot je eigen kamer. Dit probleem moest dus in toekomst niet
meer voor kunnen komen, want een ieder heeft immers een
eigen sleutel (wordt vervolgd).
De luchtjes werden opgedaan, de bloesjes kwamen uit de
tas en er werd koers gezet naar de levendige binnenstad.
Onderweg kwamen we de meest vreemde creaties tegen, die
onderweg waren naar dat vreemde festival op de Rijnoever.
Er liepen witte geschminkte mannen met zwarte mascara en
bloeddoorlopen ogen, uitgedost met gevaarlijk grote hakbijlen, angstaanjagende sijzen die ook nog liepen op decimeters

hoge plateau zolen of (ja echt waar) puntige stilettohakken.
Volgens de nuchterste man van het hele stel, Teun, was het
vandaag “nationale mafketel dag”. Die kwalificatie paste inderdaad ook perfect bij dit bont gekleurd gezelschap. Echter
navraag wees uit dat we hier te maken hadden met “Japan
weekend”, echter zagen we geen enkele jap, enkel levende
karikaturen die zo uit een eng spookhuis waren gewandeld.
We kwamen aan bij “Oberbayern” dat is het mekka van het
Duitse uitgaansleven, dit geheel op advies van Wintersport en
Apres-Ski Meister, Dries. Alle 24 spelers/begeleiders/1 sponsor en een wazige scheids streken neer op het zonovergoten
terras in “Die Allstad”. De Duitse Schlagers schalden al direct
door de speakers en op de opzwepende muziek van Andrea
Berger werden de eerste halve liter pullen bier genuttigd. Tijd
om even stil te staan bij het afgelopen seizoen. Waar ging
het mis, waarom zijn we geen kampioen geworden, daar dit
toch echt een waar sterren ensemble betreft. De conclusie
luide, niet constant genoeg durende het hele seizoen. Zo, dat
was besproken en konden we weer overgaan tot orde van de
dag. Op de klanken van de nieuwe Duitse Schlager Koningin
Helene Fischer, werd de zoveelste pul leeg “getrunken”. Het
tempo werd wat opgevoerd en Roel Willems vond het wel
welletjes en bestelde een typisch Duits drankje “Muttermilch”.
Wanneer je dat letterlijk vertaald kom je uit op moedermelk
en de gedachte alleen daar al aan, liet iedereen walgen. Roel
kwam er aan met een enorme vaas Muttermilch, waar naar
goed Duits gebruik 20 rietjes uitstaken. Eendracht 3 aan de
moedermelk was dus al een spektakel op zich. Het volume uit
de speakers werd ook wat opgevoerd en nu op de muziek van
schlagerveteraan Wolfgang Petri (Höle höle höle) kwam de
zoveelste lading Duits bier aan. Wat opviel was dat er nu geen
enkele wanklank te bespeuren viel over de topic die Eendracht
3 al maanden in een ijzeren greep hield en opgestart was door
Marnix en Peter, welk merk bier gaan we drinken? Tussendoor
werd het wel aan de steeds dronken wordende ober gevraagd,
maar die wist het zelf niet eens, die zei alleen maar “Prost,
Herrschaften” en lachte zijn witte tanden bloot onder volle
foute Duitse snör . Maar aan de opperbeste “stimmung” op
het terras van het Schlager Centrum van Duitsland, was te
zien dat het allemaal wel goed zat. Overigens saillant detail,
in Duitsland word het bier niet op een dienblad geserveerd,
maar dat doen ze op de Oktober Fest manier. In iedere hand 6
volle pullen geklemd, zodat je als een soort van potige Duitse
Popeye, het bier brengt.
Het werd inmiddels tijd om wat te gaan eten. Wat je doe
als je honger hebt in Duitsland? Juist, je gaat dan naar Mega
Schnitzel Restaurant “Schnitzel XXXL”. Met knorrende ma-

» lees verder op pagina 30
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UIT DE EENDRACHT AGENDA:
30 november

Sinterklaas

19 december

Medewerkers Kerstborrel

23 dec – 04 jan

Kantine gesloten

05 januari

Nieuwjaarsreceptie

11 januari

Winteractiviteit E-F pupillen

01 februari

Winteractiviteit D-C pupillen

18 januari

Fout = Stout Party

14 februari

Carnavalsavond

20 april

Fair-Play cup uitreiking en Ouder-Kind wedstrijden

13-14-15 april

Jeugdkamp

21 juni

Noppentoernooi en Groen-Wit Feest

» vervolg pagina 29
gen en elastieken benen door het vele Duitse bier, plof je in een
eikenhouten eetzaal neer met sierlijke herten geweien aan de
muur en Heidy en Peter look-a-likes als bediend personeel. Snel
doe je dan je bestelling want je wilt op tijd terug naar je maten.
De houten keukendeur vliegt met een harde swiep open en de
ober kwam onze kant op en schotelde een enorm ovaal bord op,
een angstaanjagende grote lap “fleisch” krijg je dan opgedient.
Deze lijkt de afmeting van een heuse trottoirtegel te hebben,
“gutten appetit herren” lacht de ober, ook hij in het bezit van
een volle Chiel Montagne snör. Vervolgens met een eng lachje
weg loopt en deze arme “Holländer” opschepen met een Duitse
lokale specialiteit waar een doorsnee Duitser van het formaat
Helmut Kohl zijn hand niet voor om draait. De arme Arno
v/d Broek, past bijvoorbeeld zelf alleen al 2 keer in zo’n XXXL
schnitzel. Na zo’n anderhalf uur tafelen (lees: hard werken), zijn
alle lappen naar binnen gewerkt en nog even weggespoeld met
nogmaals een halve liter heerlijk bier. De ober wist niet wat ie
zag en lachte nu als een boer met kiespijn, dat die “Holländer”
zulke hoeveelheden vlees hadden genuttigd. Schnitzelkoning
Arno moest overigens plaats nemen op een steekwagentje om
het establishment al rollend te verlaten, want lopen ging niet
meer na zo’n schnitzel avontuur. De avond werd voortgezet op
het terras van Oberbayeren waar de Champions League Finale
op zo’n 20 schermen te zien was. Arjan Robben scoorde geheel
volgens verwachting op z’n Duits in 89ste minuut de winnende treffer en plotsklaps waren wij de helden van de avond.
Want Robben was een Hollander en wij ook en dat moest zeer
uitgebreid gevierd worden. Uiteraard weer met halve liters
bier in een pul die aangevoerd werden door de potige Duitse
Popeye. We gingen nu maar eens naar binnen, de één luchtig
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lopend, de ander moeilijk strompelde, want zo’n Schnitzel was
natuurlijk een regelrechte aanslag op je spijsverteringskanaal.
Ook daar werd onze heldenstatus voortgezet, alle vrouwen in
een Bayernshirt wilden met ons op de foto of moesten met één
van ons de dansvloer op, om de oeroude “Duitse Disco Fox” te
dansen. Uiteraard gold dat niet voor de bezoekers van Schnitzel
XXXL, die zaten dan wel “aufs klo” of moesten nog even plaats
nemen in zitje met riem en broek een stukje los.
De avond naderde zijn einde en langzaam druppelden de één
na de ander het hotel in op zoek naar zijn kamer. Iedereen lag
op bed, op één man na. Eigenlijk was het ook geen verassing,
want deze man heeft inmiddels heuze reputatie opgebouwd,
wat “ergens anders slapen” betreft. Deze man heeft het
voor elkaar gekergen om respectievelijk in, Amsterdam 2001,
slapen op een Subwoofer in de IT. Groningen 2002, al hangend
over een hekje. Den Bosch 2005, in de kamer van het gouden
bruidpaar de heer en mevr. Jacobs, die op hun 50ste trouwdag
ontwaakte met een snurkende man tussen hun in en direct de
politie inlichten. Schweitserhaus 2006, al hangend tussen twee
gespierde uitsmijters een uiltje knapte. Mallorca 2008 bijna door
een strandbuldozer ’s morgens werd opgeladen. Riga 2010 op
de bank van de hotelreceptie, naast een Russchie Ma-Flodder
lepeltje-lepeltje zijn roes uitsliep. En dan nu, kan hij Düsseldorf
2013 aan zijn Palmares toevoegen, want deze man lag op de
gang, in de welbekende Foetushouding, op de grond te pitten.
Wel deze keer met de sleutel in de hand, maar die paste op geen
enkele deur, zijn kamer was een namelijk verdieping hoger.
Er worden alweer plannen gemaakt voor volgend jaar, volg de
Ronduit voor het laatste nieuws over Eendracht 3, of meld je
aan voor de groeps-app.
Marc Cornelissen

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

6585 KB

Mook

024 696 2453
06 2908 1344

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
e-mail:
korfbal
ledenadministr.

Ton Broekmans
Bovensteweg 41
secretaris@eendracht30.nl
vacature
Thei Wijnen
Singel 93

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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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.

ME

ER

DA
N

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

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.

#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.

• Met het eerste elftal in de middenmoot van

de Eredivisie eindigen, met de ambitie om
het ‘linkerrijtje’ en de play-offs te bereiken
• Een sportieve rol in de bekercompetitie spelen
• Gemiddelde jaarlijkse doorstroming van vijf
spelers vanuit de Voetbal Academie N.E.C./
FC Oss naar de eerste selectie
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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

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

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

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

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.

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.

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

Scan de QR-code met je
smartphone of tablet.

Nick Janssen
Marketeer N.E.C.

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

@f_graphics

/fgraphicsnijmegen

