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Van de voorzitter

DE KOP IS ER WE
Onder een prachtige nazomerzon is de competitie, zowel bij het korfbal als bij het voetbal, alweer een aantal weken onderweg.
We hebben bij de Korfbal zelfs alweer het eerste kampioensteam. De meisjes D1 zijn in de buiten competitie, onder grote
belangstelling, met een ruime overwinning kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd en succes in de zaalcompetitie.

Als vereniging maken we financieel moeilijke jaren door.
Kosten stijgen en inkomsten dalen. In een bijzondere Algemene Ledenvergadering hebben we dan ook de contributie
moeten verhogen. Dit geeft ons armslag om het de verminderde inkomsten aan contributie op te vangen. Echter ligt er
nog een behoorlijke uitdaging voor het bestuur om kosten
te verlagen dan wel extra inkomsten te genereren.
Bij de senioren zijn we er helaas niet in geslaagd om het 4e
elftal in stand te houden. Door te weinig spelers hebben we
dit team uit de competitie genomen. Hopelijk kunnen we
wel weer een veteranen team hier uit vormen. De terugloop van senioren zien we helaas ook terug bij de selectie.
Met een smalle selectie van 30 man zijn we de competitie
gestart maar door vele blessures en spelers die alsnog zijn
gestopt wordt de spoeling dun.
We doen er nu alles aan om het 2e elftal aan te vullen met
spelers uit de A-junioren, zaterdag 2 en gelukkig laten oud
selectie spelers uit het voormalige 4e met al hun ervaring
zien dat ze ook in een 2e nog van waarde zijn. Deze mix van
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oud en jong laat al zien dat jongere spelers beter gaan voetballen. Zo kunnen we de doelstelling om spelers die in het 1e
even niet aan spelen toekomen toch hun wedstrijden kunnen
spelen. Het is van het grootste belang dat alle senioren en
A-junioren zich er van bewust zijn dat het in stand houden
van het 2e elftal van groot belang is voor de vereniging.
Gelukkig zien we bij de jeugd nog steeds voldoende aanvulling dit ondanks de vergrijzing en steeds minder kinderen
in de gemeente. Zo is er nu ook een E-meisjes voetbalteam
opgericht. De aanmeldingen voor de E-meisjes team blijven
komen waarmee er mogelijk ook nog een tweede E-meisjes
team gevormd kan gaan worden.
Na vele jaren in het hoofdbestuur heeft Ton Broekmans te
kennen gegeven zijn functie als secretaris en daarmee zijn
functie in het dagelijks bestuur te beëindigen. Onze zoektocht naar een geschikte vervanger heeft tot nu toe nog niet
tot een resultaat mogen leiden. Mocht u interesse hebben
deze functie in te vullen laat het ons gerust weten. Ton

EER AF!
heeft ons laten weten als clubman echt niet van het toneel te
verdwijnen en wij wensen hem dan ook nog veel plezier in zijn
nieuwe” functie” bij Eendracht. Voor zijn enorme inzet voor
Eendracht’30 heeft het bestuur hem tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering benoemd tot Ere-lid.
Vrijwilligers zijn zeer belangrijk binnen een vereniging en je
hebt er ook nooit genoeg van. Ook nu zoeken weer mensen
die ons willen ondersteunen in de zaterdagcoördinatie of als
kantine vrijwilliger. Zo zijn we bij de korfbal ook op zoek naar
mensen die zich in willen zetten als scheidsrechter. En ook de
sponsorcommissie moet nog ondersteuning krijgen.
Een vast groepje scheidsrechters probeert de eindjes aan
elkaar te knopen maar aanvulling is dringend nodig. Ook zullen
we bij de korfbal leden moeten werven om ook weer een
E-team op te kunnen stellen.
Ik wens iedereen een plezierig en sportief vervolg
van de competitie.
Met vriendelijke groet,
Eendracht’30
Charles Eltink
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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

TWEET

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.
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SPEELT DE BAL
Patricia Lamers speelt de bal door aan... Puck Poelen
De enige echte derby tussen het Mookse Eendracht en het
Groesbeekse de Horst speelt zich af op de Eendrachtvelden.
Het is een spannende pot. Het gaat er heet aan toe. De
Mookse supporters staan te joelen langs de zijlijn. Het eerste voetbalelftal dat boven aan de trap ons er, zoals altijd,
doorheen schreeuwt. Frank Thijssen en Frankie Queens die
de scheidsrechter weer eens flink in het ootje nemen.
Met nog een minuut op de klok is daar Patje, in het verleden ooit wel eens Patricia Lamers geheten. Haarscherp,
net als altijd, ziet ze dat ik helemaal vrij sta voor de paal.
Met een gigantisch mooie worp, krijg ik de bal in mijn handen en sta ik met nog 1 minuut te gaan voor het beslissende moment. Scoor ik? Mis ik? Trek ik de overwinning
naar ons toe?
Ik weet het.. jullie zijn onwijs benieuwd naar hoe
deze pot gaat aflopen. En hoe graag ik jullie
ook meteen de afloop van de wedstrijd vertel,
is het onbeleefd om mezelf niet eerst even
voor te stellen. Nou laat ik dat dan maar
doen.
Mijn naam is Puck Poelen, een naam
waar veel op verzonnen wordt. Pucksel,
Pukkel, Puckie.. het zijn allemaal
namen waar ik naar luister. Maar
in heetst van de strijd is de naam
Poelen toch wel de naam die het
makkelijkste bij mijn medespeelsters uit de mond floept.
Ik ben 24 jaar en korfbal
alweer veel te lang bij mijn
vertrouwde clubbie Eendracht. Ik denk wel dat je
kunt stellen dat ik een
rasechte Mookse ben. De
naam Poelen zal bij velen
van jullie bekend?

zijn, aangezien er nogal
wat Poelens rondhuppelen hier in Mook. Ik
heb het geluk met drie
fantastische broers, welke ook alle drie te vinden
zijn op de Mookse voetbalvelden. Een vader die zijn jeugd
aan het herbeleven is als leider bij
zaterdag 2. En met een moeder als trouwe fan van het zaterdag 2 en zondag 1 voetbalelftal en die uiteraard ook regelmatig bij het korfbal staat om
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DOOR...
haar dochter aan te moedigen, kunnen we toch wel stellen
dat we te maken hebben met een Eendrachtfamilie.
Met dat gezegd te hebben zijn jullie natuurlijk onwijs
benieuwd hoe mijn glansrijke korfbalcarrière is begonnen
en wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik neem jullie terug
in de tijd. Ik was zes jaar, het moment van kiezen was
aangebroken. Ik had de leeftijd bereikt dat ik mocht gaan
kiezen welke sport ik wilde gaan beoefenen. Jarenlang had
ik met mijn broers op straat gevoetbald en speelden we
het beruchte spelletje koningen/zestienen waar ik menig
blauwe billen aan heb overgehouden. De keuze was voor
mij dan ook snel gemaakt. Althans dat dacht ik. Ware het
niet dat damesvoetbal in die tijd nog niet zo hot was als dat
het nu is en ik daarom noodgedwongen voor korfbal moest
kiezen. Oké, korfbal it is!
Ik zou jullie nu dolgraag vertellen wie mijn trainsters in die
tijd waren en hoe ik van een waardeloze speelster in een
iets minder waardeloze speelster ben veranderd. Maar ik
denk dat jullie dat weinig tot niet interesseert en daarbij
komt dat mijn geheugen blijkbaar niet zo ver reikt, aangezien ik geen flauw idee meer heb wie mijn trainsters
destijds waren. Ik gok op Ingrid Voet, aangezien dat toch
wel één van de diehard trainsters was in die tijd.
Wat ik jullie wel kan vertellen is dat mijn ‘liefde’ voor de sport
met de jaren is gegroeid. Het begon allemaal toen ik eindelijk
niet meer over mijn felblauwe Allstars struikelde, toen ik eindelijk een bal kon vangen en de bal steeds een stukje hoger
kwam dan de grond. Maar de liefde kwam vooral toen er een
waar vriendenteam ontstond in plaats van alleen maar een
korfbalteam. De momenten naast het korfbal zelf waren de
momenten die de sport zo leuk maakten.
De ‘handwasjes’ (zoals ik dat vroeger altijd noemde) die we op
de putjes legden om er een groot waterballet van te maken.
De ouders die na tien keer kloppen met de vraag of we bijna
klaar waren het geduld toch wel aardig begonnen te verliezen.
De vele kampioenschappen die we hebben mogen vieren
met ‘we are the champions’ bij binnenkomst in de kantine,
met toeterende auto’s door Mook en niet te vergeten de
heerlijke frietjes na afloop. Uiteraard werden de frietjes
naarmate de jaren volgden omgeruild voor een heerlijke
fles champagne en werd ‘we are the champions’ niet meer
alleen gedraaid in de kantine, maar ook op de platte kar
waarmee we door Mook en omstreken tourden.
De vele teamuitjes waar we het hele jaar naar uitkeken.
Begonnen met kindvriendelijke uitjes zoals een dagje naar
de speeltuin, gevolgd door uitjes in de kleedkamer waar de
maskertjes en andere meisjesdingen tevoorschijn kwamen,
uitgekomen op de uitjes waar het veelal draait om wijntjes
en gezelligheid.

Op een bepaald moment in mijn carrière besloot ik echter
een overstap te maken naar Astrantia. Een korfbalclub
waar het draait om niveau, om winnen en om beter worden. Dit heb ik twee jaar volgehouden. Het niveau vond
ik zeker uitdagend en leuk, maar toen pas werd me echt
duidelijk wat ik belangrijk vond bij het uitoefenen van een
sport. Juist.. de gezelligheid waar ik het net over had, de lol
en misschien ook wel het beter zijn in de derde helft dan
de twee helften daarvoor. Ik miste mijn teamgenoten, de
gezelligheid van de club en het ouwehoeren met de trouwe
Eendrachtsupporters. Tijd om terug te gaan naar mijn oude
vertrouwde clubbie, waar ik weer met open armen werd
ontvangen. Weer terug bij mijn vriendenteam waarmee het
altijd zo gezellig is. Weer terug bij onze fantastische trainer
Jaap, die ons al menig jaar de nodige rondjes laat rennen en
sprintjes laat trekken. Waar ik er steeds weer van sta te
kijken hoe hij het toch volhoudt met ons, stelletje kakelende kippen bij elkaar. Sinds een jaar ‘shinen’ we weer in ons
geweldig groen witte tenue en het behalen van een Herbstmeister titel hebben we alweer mogen vieren. En ik kan je
vertellen, dat ‘shinen’ in groen witte tenue blijf ik voorlopig
nog wel even doen.
Naast dat jullie me kunnen vinden op het korfbalveld van
Eendracht, kunnen jullie me in het weekend ook achter de
bar vinden. Met liefde tap ik samen met een topper van
een baas, Bart Hulsman, de nodige biertjes en schenk ik
de wijntjes maar al te graag voor jullie in. Gezelligheid kent
geen tijd is dit jaar zeker wel de motto van de kantine en zo
hoort het ook!
Ik denk dat jullie op het moment genoeg weten over mij.
Laten we teruggaan naar het moment waar het allemaal
om draait, het moment van de wedstrijd. De zenuwen gieren
door mijn lichaam. Waar het eerder in de wedstrijd een
gekkenhuis was aan gejoel van supporters, is het nu muisstil
op de Maasvallei. Vol verwachting kijkt het publiek naar
wat ik met deze bal ga doen. Gaat ze nu dan daadwerkelijk
shinen in haar groen witte tenue? Nog voordat ik een poging
tot schieten kan doen, krijg ik een flinke beuk van achter. De
bal vliegt uit mijn handen. De bal rolt verder en verder.. door
naar iemand die net als altijd vol adrenaline schreeuwt om
een penalty in plaats van een strafworp. Voor diegenen die
niet weten over wie ik het heb.. De bal is nu in handen van
niemand minder dan Frank Thijssen; ook wel bekend als
Thiessen, ook wel bekend als leider van het eerste voetbalelftal, ook wel bekend als trouwe supporter van korfbal 1.
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Uitgelicht

Het jaar rond met
Eendracht’30...
… Naast de wekelijkse wedstrijden en trainingen is er bij
Eendracht nog meer te doen. Niet alleen op zaterdag en
zondag maar ook tijdens de trainingsavonden is de kantine
open voor ouders, of anderen, die de warmte van een kop
koffie of van de verwarming op willen zoeken tijdens de
training van hun zoon of dochter. De tv staat aan en er is
WiFi dus wat let je om nog ff snel je mail te checken.
Op vrijdag 12 december staat voor ’t eerst sinds vele jaren
de Kerstbingo weer eens op de Eendracht agenda. De Supportersvereniging gaat van de Kerstbingo zeker iets aparts
maken en rekent op een grote opkomst. De inmiddels
traditionele kerstborrel is dit jaar op donderdagavond 18
december. Al onze vrijwilligers zijn dan van harte welkom
voor een kop lekkere chocomel of glas Glühwein en iedere
medewerker ontvangt dan z’n welverdiende kerstattentie. De nieuwjaarsbijeenkomst is ook een traditie op de 1e
zondag na 1 januari, dus dit keer op zondag 4 januari. Een
van de gezelligste Eendracht bijeenkomsten met zoals altijd
de nieuwjaarspeech van de voorzitter en de bekendmaking

van de Eendrachtman of vrouw van het jaar.
Daarna is het alweer tijd om aan de carnavalsavond te denken en de vraag te stellen …Wie wordt de nieuwe Eendracht
Prins en Prinses? De datum staat nog niet helemaal vast
maar zal tijdig bekend worden via de Eendrachtsite en/of
via de Eendrachttwitter en facebookpagina’s. De Eendracht
carnavalsavond altijd weer een doldwaas en knotsgek
verrassend en super gezellig avondje uit.
Op 1e Paasdag, zondag 5 april, staat weer de fantastische
uitreiking van de Eendracht Fairplaycups op het programma
na afloop van de gezellige en sportieve ouder/kindwedstrijden. Hopelijk onder weer zulke mooie weersomstandigheden zoals we de laatste jaren gewend zijn.
Aan het eind van het seizoen staat het jeugdkamp weer op
het programma in het weekend van 12, 13 en 14 juni. En
dan “last but not least” het Eendracht Noppentoernooi en
het afsluitende GroenWitFeest op zaterdag 20 juni 2015.
En dan is het Eendrachtjaar weer rond …

Wist je dat...
140

We ieder jaar
nieuwe
ballen nodig hebben omdat ze
versleten zijn of verdwenen.

36

Ons clubhuis
uur per week
open is, we zijn hiervoor nog op
zoek naar bar vrijwilligers.

3

We “MAAR” officiële clubscheidsrechters hebben bij
voetbal en ook “MAAR” bij korfbal, meld je aan.

Dat we met het verlichten van de velden
van elektriciteit kunnen voorzien.
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2 gezinnen

Reünie

Het “beruchte” 3e Elftal
Het beruchte 3e elftal van Eendracht ’30 uit Mook in de
jaren ’90. Zo stonden wij vroeger bekend binnen de regio en
binnen Eendracht ’30. Mij werd gevraagd of ik een stukje
wilde schrijver als oud speler, elftalleider, scheidsrechter en
grensrechter van dit team. Het elftal, waar altijd wel iets te
beleven was, zoals goed verzorgd voetbal, een goede onderlinge sfeer, de beruchte 3e helft, de opstootjes, de stakingen, de pitbulls langs de lijn, de kampioensfeesten etc.
Het elftal is vroeger opgericht door Rini Martens, die het
leuk vond om spelers die in hun jeugd samen voetbalden en
gestopt waren, weer samen te laten voetballen in een senioren team. Dit lukte hem zeer voorspoedig en hij had dan
ook zo een representatief elftal op de been. Dat altijd bovenin mee draaide en vele kampioenschappen heeft mogen
meemaken. Ik heb toen het stokje van hem overgenomen,
daar ik het noodzakelijk vond dat het elftal bleef bestaan en
niet stuurloos achter bleef. Het elftal bestond toen der tijd
uit onder andere: Patrick Vos, Ronnie Verhoeven, Rini van
Oosteren, Walter Hendriks, Fons Thomassen, Freddy Lem,
Walter Haerkens, Rene Wientjens, Ronny Poelen, Franky

Queens, Peter Queens, Paul Simon, Rob Vos, Alex Veugelers, Rob Thomassen, Michel Poelen, Fred Pinckers, Robert
Lebbing, Willy Roeloffs, Philippe Pickers, Frank Thijssen,
Eric de Groot, Emiel vd Berg, Theo Cornelissen, Paul van
Duinhoven, Anton, Meussen, Michel Kuijpers, Roland Peters,
Toon Weijers, Theo Cornelissen en natuurlijk onze trouwe
sponsor uit die tijd van “ De Heumense Molen” Rob Janssen.
We hebben veel lol gehad samen, maar ook veel meegemaakt. Ik moet wel vaak constateren dat de elftal leider
ook de elftal lijder was, daar er weer een opstootje was
geweest en ik weer de beruchte papieren in moest vullen
na het zoveelste incident op het veld. Dat heeft wat tijd
gekost poeh poeh, maar zoals zo vaak, deden de sfeer en
de saamhorigheid in die tijd het weer snel vergeten. Zo zijn
wij verschillende keren kampioen geweest, ook hebben wij
2x het kampioensfeest gevierd, uit naar Z.O.W. in Nijmegen,
alles was geregeld. We gingen met een touringcar naar de
wedstrijd (Paul Simon op krukken), maar het liep allemaal
anders, we verloren de wedstrijd, dus geen kampioen,
Lees verder op pagina 12
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Vervolg van pagina 11
maar het feestje na de wedstrijd en bij De Heumense Molen, was
er niet minder op. In de kleedkamer duurde het feestje erg lang, dat
vond Z.O.W. niet zo leuk, daar er ander klaar stonden om de kleedkamer te betreden. De wedstrijd erop speelden we thuis, ondergetekende had weer alles geregeld, dus het zou toch niet weer gebeuren
dat we geen kampioen zouden worden. Er hing een bepaalde sfeer
rond het druk bezochte duel, er waren zelf pitbulls aanwezig van een
ander elftal, wat bij ons verlies kampioen kon worden, om de druk op
ons te verhogen. Dit lukte gedeeltelijk, maar ik had wel in me hoofd,
vandaag als ik fluit worden we kampioen, wat er ook gebeurd, een
bloedstollende wedstrijd, die tot het laatst spannend was, met de
bijbehorende 3e elftal opstootjes. Maar ik kan u vertellen mensen,
wij waren kampioen, dus 2 weekenden vierden we met onze hondstrouwe vrouwen feest tot in de kleine uurtjes.
Als ik aan het toenmalige 3e denk, dan denk ik aan de vele
weekendjes die we weg zijn geweest, naar Valkenburg met Alex
in de kerktoren en Philippe moi zat in een overgelopen bad, naar
Preston Palace, naar Bunnik, naar Winterberg etc. Er waren ook
de opstootjes tegen bijvoorbeeld. Rood Wit, bij Alverna met Calle,
met Franky, die vaak de verkeerde tegenstander tegenover hem
had en dat liep vaak uit op een relletje, met Freddy L. die vaker te
vinden was in het CWZ na een wedstrijd dan bij de 3e helft, waar
hij dan terug keerde en wederom niks mankeerde volgens zijn
zwager Nelis. Van Nelis Platini, van Michel P. met zijn verwoestende schot en vrij trappen, van de Walters die er snoeihard ingingen, van Toontje zijn humor en zijn lach, van Kneus in de goal, van

snelle Wielie, van alle ballen op Peter, onze superspits en noem ze
maar op. Van de toernooitjes bij de Taveerne in Eindhoven, waar
we tijdens een voetbalwedstrijd het grootste feest in hun bouwvallige kantine hebben gevierd, het was super. Een super tijd die
we niet snel zullen vergeten.
Ik snap ook wel dat het bestuur de handenvol had aan ons in die tijd
en er denk ik eentje op gedronken hebben, toen het elftal rond 1999
opgeheven werd. Kijk op sommige dingen hoeven wij niet trots te
zijn, maar je bent jong en onbehouwen zal ik maar zeggen. Ik denk
wel dat alle leden die deel uitgemaakt hebben van dit berucht 3e elftal, wel altijd kunnen terug kijken op een geweldig team, met humor,
passie, onbesuisde acties en met vooral de saamhorigheid en de vele
gezellige 3e helften, weekendjes en feestje na afloop. Sommige van
onze hondstrouwen vrouwen zijn bezig met en reünie en dit zal denk
ik ook weer een super gezellig feestje worden!
Ronny Poelen

RIJLES

VANA

€ 39,- F
PER UU

R

AUTO
RIJSCHOOL
ALS JE

ZAKT

€ 26,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!

Fwork

zoekt

uitzendbureau

vakmensen!

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

rijschoolbram.nl
@rijschoolbram

/rijschoolbram

Onze vakgebieden:
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.

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

www.fwork.nl

HIER UW
ADVERTENTIE?
BEL 06-53712117

Jeugdteams voetbal
0 - MP
EendrachentJer'3rem
y Soffner
MP1: Rob Frowijn
Kim Boer
MP2: Teun Hendriksen en
1 Cas Boer
2 Mattis Breger
3 Ruben van Düren
4 Felix Frowijn
5 Iryan Jacobs
6 Kaya Klabbers
7 Bram Leijser
8 Noud van de Loo
9 Kaja Maaswinkel
10 Liam Pulles
11 Joep Theunissen
12 Teun Vos
13 Flip Walraven
14 Stijn Yocarini

Eendracht '30 - F4

Godfried Wahl, Edwin Barten en Den

nis Wijers

1 Bart de Backer
2 Anne Berends
3 Marnick Beuvink
4 Tijn Driessen
5 Pim Hofmeyer
6 Floris Leenders
7 Floris Nas

8
9
10
11
12
13
14

Jens van der Heijden
Lucas Wahl
Tim Weyers
Joep Theunissen
Teun Vos
Flip Walraven
Stijn Yocarini

Eendracht '30 - F3
Gael Hennion en Dennis Weijers
1
2
3
4
5
6

Willem Barten
Joshua Bulus
Diede Büchner
Jelani Coffie
Cas van den Eijs
Ibro Hayd

7
8
9
10
11

Yannick Hennion
Teun Hennion
Teun Verkaart
Cruz Weijers
Nathan Fernandez

Eendracht '30 - F2

Gijs van Kesteren en Sven Bouhuis
1 Max Buiting
2 Rik van Els
3 Kyano Geelen
4 Ties Kersten
5 Britt Korstanje

6 Alex Leseman
7 Sebastiaan Moll
8 Mike Peters
9 Lucas Portman
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Jeugdteams voetbal
Eendracht '30 - F1

Britt Huttner, Puck Broeksteeg en
1 Manus Antonisse
2 Rik van Hoek
3 Tess Hüttner
4 Juul Janssen
5 Oscar Kaufmann

6
7
8
9
10

Wilbert Lamers

Jade Kouwenberg
Bas Lamers
Loek van de Loo
Marijn Peters
Floris van der Zand

Eendracht '30 - E5
Martijn Geerts, Sjoerd Verkaart en Maikel Christiaens
1
2
3
4
5

Daniel van Beuningen
Mateo Buskens
Gijs Leijser
Wesley Stevens
Nienke Theunissen

6
7
8
9

Bram Verkaart
Bram Geerts
Eloi Spitsbaard
Kyara Jacobs

Eendracht '30 - E4

Wim Hendriks, Maurice Kopp en Edw

in Rebel

1 Sam Hendriks
2 Tim van Hoek
3 Maud Janssen Reinen
4 Stijn Köpp

5 Léan Nillessen
6 Sam Rebel
7 Jorn Weeda
8 Ruben Koopman

Eendracht '30 - E3

Davey Nillessen en Dennis van Clee

f

1
2
3
4
5
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Rick van Beek
Niek van Cleef
Luc Hennion
Sem van de
Runstraat
Tim van Kempen

6
7
8
9
10

Viggo Kreeftenberg
Jari Willems
Elias Witteveen
Jelle Fokkema
Jonny Bos

Jeugdteams voetbal
t '30 - E2
Eendrachvan
Afferen
Bas Tacke en John

1 Tijs Beers
2 Mats van der Borgh
3 Samuel Easthill
4 Bram van de Kar
5 Juul van Lent

6 Mats Maaswinkel
7 Stijn Tacke
8 Sjors Walraven
9 Mattijn de Wilde

Eendracht '30 - E1

René Eigenhuijsen en Henny Queens
1 Raphael Boonen
2 Timo Buskens
3 Jesper Eigenhuijsen
4 Doran Fleuren
5 Tim Nillessen

6 Stan Queens
7 Chiel Theunissen
8 Daan Theunissen
9 Jens Doorenbos

Eendracht '30 - ME6
Kasper Paardekooper, Edith Cup en Corina Geerts
1
2
3
4
5

Jade Ceelen
Hella Friedemann
Emma Kersten
Roos Koster
Els Kreulen

6
7
8
9
10

Pip Otten
Sacha Paardekooper
Emma Ros
Estise Schraven
Rosalie Vermeulen

Eendracht '30 - D4
Marcel Isken en Edwin Stevens
1 Mohamed Ahmed Mohamed
2 Jasper Broens
3 Willem Cornelissen
4 Pol Driesen
5 Wouter van der Heijden
6 Thijmen Isken
7 Jeroen Jillissen

8
9
10
11
12
13

Jits Kamps
Friso van de Kar
Douwe Kramer
Tristen Linders
Joey Stevens
Ben Leseman

Eendracht '30 - D3
Rene Sjoerdsma en Didier Piets
1 Peter Paul Buijnsters
2 Levi Cillessen
3 Bram Eltink
4 Sem Meeussen
5 Levi Piets
6 Mathijs Roeloffs
7 Lars Schoenmakers

8
9
10
11
12
13
14

Armaan Sicilian
Hidde Sjoerdsma
Guus Stoffelen
Hani Tahir
Rick Vos
Abel van der Wielen
Gijs Ros
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EENDRACHT ‘30 SELECTI

Bovenste rij: Wouter Derks, Sjoerd Bosch, Louis Bouwman, Jan Gommers,
Middelste rij: Emiel Theunissen, Henk Kerkhoff, Marc Hulsman, Mels Willem
Onderste rij: Henny Queens, Roy van Alphen, Wout Lamers, Daan van Veene

IE SEIZOEN 2014 - 2015

Mikey Lebbing en Ruben Verwayen.
ms, Dennis Watson, Joeri van Eldijk, Remco Benders, Wienie Nillessen en Abel Walraven.
endaal, Michiel Peeters-Weem, Dennis van Duijnhoven, Kees Gommers, Mitchel Derna, Jim Adams en Roy Pool.

Jeugdteams voetbal
Eendracht '30 - D2

Udo Engelke en Bryan Willems
1 Sjoerd Bakker
2 Kai Engelke
3 Sander van Hout
4 Timo Kersjes
5 Tijn Koster
6 Jesse Maaswinkel
7 Pleun Mattijssen

8
9
10
11
12
13

Tijs Nix
Senna Persijn
Anne Pinckers
Thomas Schoenmakers
Harm Schoenmakers
Milo Warnars

Eendracht '30 - D1
Chris Saedt en Walter de Wilde
1
2
3
4
5
6
7
8

Fien van der Borgh
Joris Braaf
Lisander Dauti
Friso Dölle
Tristán Gonzalez
Harm Grijsbach
Chris Haerkens
Thimo Hennion

9
10
11
12
13
14
15

Sven van den Ing
Tom Janssen
Tom Laurant
Bram van de Mond
Mick van de Wiel
Thijn van der Zand
Merijn Velthuis

Eendracht '30 - MD1

Anne van Eijkeren, Ellen Herberts en
Ellen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Yasmine Abbes
Homira Azizi
Mariken Baneke
Sarah Barrie
Senna Boll
Lisa van Dreumel
Kimberly van Gils
Mirthe van Hoek
Bo van Kesteren

Koopman

10 Julia Koopman
11 Noor van de Pas
12 Negah Sarwari
13 Noa Wolff
14 Vera van der Borgh
15 Ariah Sarwari
16 Asha Abati
17 Kathia Jako

Eendracht '30 - C2

Frans van de Mond

1 Tamim Arian
2 Gijs Burghoorn
3 Thijs Frederix
4 Daniël Gijssel
5 Sam Hovestadt
6 Jarno Hüttner
7 Joran Kreeftenberg
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8
9
10
11
12
13
14

Jop Linders
Pim Mattijssen
Tim van de Mond
Pim Nieuwenhuis
Julian Paardekooper
Hugo Poelen
Alexander Witteveen

Jeugdteams voetbal
t '30 - C1 n
Eendrachaal
, Jeffrey Jansse
Daan van Veenend
en Fabio van der Zand

11 Rubin Persijn
12 Milan van Rooij
13 Thieme Sjoerdsma
14 Rick Thijssen
15 Fabian Toonen
16 Kay Verwayen
17 Ticho Vos
n
18 Simon van der Wiele
rs
lte
Wo
x
Ma
19
20 Sander de Wilde

1 Koen de Blaauw
2 Kick te Brake
3 Juriaan Dirkx
4 Dirk Eltink
5 Finn Hagemeijer
6 Max Janssen Reinen
7 Jorick van de Kar
8 Maikel Kersten
9 Tom Meeussen
ut
10 Olivier van Oosterho

Eendracht '30 - B1

Stef Derks en Abel Walraven
1 Niels Burghoorn
2 Stan Delis
3 Bart Derks
4 Daan van Duijnhoven
5 Roy Haerkens
6 Koen Hulshof
7 Jesse Krosenbrink
8 Robin Lamers

9
10
11
12
13
14
15

Joris Nieuwenhuis
Bas Nillessen
Joery Queens
Sverr Rosmalen
Freek Spierings
Han Velthuis
Nicolas Wahl

Eendracht '30 - A1
Theo Brinkhof en Sjaak Schuiling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Marvin Arts
Daan Bastiaans
Viet Cao
Pieter ten Cate
Chris Delis
Koen Eggenhuizen
Michiel Gijssel
Teun Hendriksen
Gijs Hendriksen
Menne Jacobs
Daan Jongerius

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nathan Klaassen
Twan Lucassen
David Opsteen
Leroy Pool
Emiel de Valk
Guido Velthuis
Tristan Wahl
Thomas van Wetering
Just Willems
Gijs van den Heiligenberg

Eendracht '30 - MA1

Charles Eltink

1 Kimberly Damen
2 Puck Broeksteeg
3 Kiki Broeksteeg
4 Vera Eltink
5 Kathia Jako
6 Carina Lucassen
7 Paulien van Merriënboer

8
9
10
11
12
13
14

Bibi Piets
Juul Piket
Serana Pool
Demi van Rooij
Frédérique Siebenheller
Elle Slootmans
Demy Wenno
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teams korfbal
Korfbal D2
Jessica Miggiels
1 Maud van Beek
2 Lotte Cornelissen
3 Meie Frowijn

4 Kes Miggiels
5 Loes Siebers

KORFBAL D1
Saskia Roelofs
1 Hilde Coenen
2 Ilse Kersten
3 Tessa Penders
4 Elke Penedo Cumplido
5 Juna Persijn

KORFBAL B1
Fons Thomassen en Marijke van Zoe

len

1 Fleur Awater
2 Marlou van Beek
3 Demi Cillessen
4 Imke Fiddelers
5 Lotte Gerrits

20
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6 Sanne Kersjes
7 Kim Thomassen
8 Sejla Ugljanin
9 Silke Wilmsen
10 Lisa van Zoelen

6 Indy Peters
7 Nienke Roelofs
8 Lauren Verwayen
9 Eline Wilmsen

teams korfbal
korfbal a-junioren

Csilla van de Brug en Antoinette Nieu

wenhuis

Esmée van Afferen
Margot Berben
Kaley Bons
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

Beneden v.l.n.r.:
Jill Thijssen
Lotte Eikelenboom
Mascha PostmaHaerkens
Puck Poelen
Patricia Lamers
Op foto ontbreken:
Manon Leenders en
Maaike de Nijs
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Interview

Een 11-tal vragen aan... kersvers Eendracht Ere-lid

TON BROEKMANS
40 JAAR VRIJWILLIGER EN
21 JAAR EENDRACHT-BESTUURSLID!
1. Hoe is het 21 jaar geleden allemaal begonnen?
Het begon natuurlijk eigenlijk allemaal al veel eerder. Ik ben
56 jaar geleden geboren bijna op het oude Eendrachtsportpark aan de Schansweg. Waar nu de Romeinenstraat is was
toen het voetbalveld. We hadden zelfs een privé toegang
tot de velden. En opgroeien naast een voetbalveld zonder
dat je daar iets gaat doen dat is wat mij betreft onmogelijk. Al snel was ik er dagelijks te vinden en doorliep alle
jeugdelftallen en op m’n 16e werd ik jeugdleider en speelde
ik al wat oefenwedstrijden mee met het 1e elftal. Daarna
hield ik ‘t 18 seizoenen en heb 18 bijzonder mooie jaren
meegemaakt in het 1e elftal, uiteraard met ups en downs,
met pieken en dalen. Ik hoorde toen van Chris Spanjaards
van sv Heumen die zei ..” ik heb 15 jaar in het 1e gevoetbald
en nu ga ik voor de club ook 15 jaar iets terug doen”! Dat
gegeven sprak mij ook wel want ook mijn tijd in het 1e elftal
was er, zoals ik al zei, een om nooit te vergeten. Toen werd
ik door de toenmalige voorzitter Albert Kersjes gevraagd om
in het hoofdbestuur te komen als beoogd opvolger van mijn
voorganger als secretaris Jan Arts.
2. Wat heeft je doen beslissen om er na 21 jaar
bestuurslidmaatschap mee te stoppen?
Ik merk dat ik teveel op de automatische pilot ga vertrouwen
en er soort van “sleur” gaat optreden. Het wordt tijd voor anderen om het stokje over te nemen. Het klinkt als een cliché
maar het zou goed zijn als de “jeugd” , twintigers en dertigers,
mee aan ’t roer van Eendracht zouden gaan staan.
Als redactielid in 1989 bij bekendmaking van Thei Wijnen en Ben Hooghof
als clubmannen van ‘t jaar

Secretaris Ton Broekmans is tijdens de jaarvergadering
van 17 oktober teruggetreden als secretaris en lid van het
Dagelijks Bestuur van Eendracht. Maar liefst 21 jaar was hij
aan Eendracht verbonden als bestuurslid. Maar ook was hij
vanaf z’n 16e jeugdleider, een van de medeoprichters van
clubblad Ronduit. Kom je op de Maasvallei dan is de kans
dan ook erg groot dat je Ton tegen het lijf loopt.
Nadat hij tijdens de Ledenvergadering werd benoemd tot Eendracht Ere-lid stelde Ronduit stelde hem een 11-tal vragen...
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3. Welk mede-bestuurslid is je in al die jaren bijgebleven?
Wat maakte hem of haar bijzonder?
Dat zijn er velen in de loop van al die jaren! Ik wil de voorzitters waarmee ik heb mogen samenwerken toch even
speciaal noemen. Albert Kersjes, Rinus van den Broek en
nu Charles Eltink. Je werkt met ze in een bepaalde vertrouwensband. En dat was/is bij alle 3 meer dan 100%. Aan
ieder heb je bepaalde herinneringen. Albert als de man die
sponsoring breed binnen Eendracht op een fantastische
wijze heeft opgezet. Rinus die in een lastige periode toch
het Eendrachtschip op koers heeft gehouden en nu Charles
die een enorme drive heeft om de kwaliteit binnen onze

vereniging naar een
nog hoger peil te
brengen.
Oook wil ik Thei
Wijnen noemen
waarmee ik ook altijd
super plezierig bestuurlijk heb samengewerkt. Maar ook
privé kunnen we goed
met elkaar overweg
zonder dat we nu bij
elkaar de deur plat
lopen. Met Thei ’n
biertje drinken aan
de bar in de kantine blijft altijd een
genoegen.
4. Wat is het grote verschil tussen de club Eendracht
van ‘toen’ en nu?
Toen ik begon als bestuurslid was er nog echt sprake
van een zomerstop, ook voor het bestuur. Dan kon je als
bestuurslid ook echt wel eens 5/6 weken afstand nemen.
De laatste jaren is het eigenlijk steeds meer een “continubedrijf” geworden. Met soms in de vakantieperiode toch
gewoon “tig” mailtjes per dag, vergaderingen en overleg.
Ik heb het idee dat de verbondenheid met de club wat
groter was vroeger. Als pupil en junior ging je vroeger op
zondag “natuurlijk” naar ‘t 1e elftal kijken. Dat is nu niet
meer zo natuurlijk ook omdat er nu zoveel anders te doen
is. Van de andere kant zie ook nu veel saamhorigheid en
gezelligheid binnen de club dus zoveel verschil eigenlijk is er
niet tussen “toen en nu”!
5. Wat is jouw visie over de huidige situatie van de club?
Waar ik me op dit moment wel zorgen om maak is de snelle
terugloop van het ledenaantal bij met name de senioren.

De interesse om in een teamsport actief te willen zijn loopt
terug. Individualisering in de maatschappij zie je ook terug
in het sporten. Fitness, mountainbiken, hardlopen kun je
individueel doen op het moment dat het jou uitkomt en
wanneer jij er zin in hebt. Voetbal is een teamsport en
steeds minder mensen willen zich daar aan verbinden. Een
flinke uitdaging voor de vereniging om daar mee om te gaan
en een oplossing voor te bieden.
6. Hoe ziet jou Eendracht-utopia er uit als
de mogelijkheden onbegrensd waren?
Mooie vraag… ! Laat ik eerst voorop stellen dat we moeten
beseffen dat we een prachtig sportpark hebben in een
supermooie omgeving. Maar als we nog wat geld “op de
plank” hadden liggen zou een tribune, een jeugdhonk en een
fitnessruimte, wel op m’n verlanglijstje staan. Ook het kantine interieur zou ik dan zeker wel eens willen aanpakken.
Verder lopen we de laatste jaren steeds vaker tegen een
tekort aan opbergruimte aan zodat ook op dat punt wel wat
wensen zijn. Verder zou ik graag zien dat we ons sportpark
multifunctioneler konden inzetten. In samenwerkingsverbanden met andere organisaties het park, met z’n mooie
ligging aan de rand van de bossen, meer gaan benutten.
In onze gesprekken met gemeente m.b.t. de totstandkoming van de privatisering van de velden bleek daarvoor het
draagvlak binnen de politiek onvoldoende. Nog voor dat
gedegen onderzoek gedaan kon worden naar financieringsbronnen werden ideeën in de richting van een multi-functioneel sportpark “afgeschoten”. Samenwerking in heden
verleden met KION en ‘t Kandinsky College laten zien dat er
daarvoor wel mogelijkheden en kansen lagen. De bootcamp
training die op woensdagavond op ons sportpark gegeven
worden door Outdoor-fit is wat dat betreft een positieve
ontwikkeling. Evenals de prille samenwerking met VanZutphen-Outdoor. Het Mountainbikebedrijf uit Mook dat af
en toe ons sportpark gebruikt als uitvalbasis voor mountainbiketochten in de bossen en daarna gebruik maakt van
onze kleedkamers.

Jeugdleider van Kampioen A in 1982 met 2e van links trainer Rinus v.d. Broek en 4e van links onze huidige voorzitter Charles Eltink
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Interview

7. Aan welk profiel moet jouw opvolger
als secretaris voldoen?
Het moet iemand zijn met pure interesse in
de club. Iemand die wil samenwerken, iemand
die het overzicht kan bewaren. En ook iemand
die open staat voor vernieuwingen binnen
het verenigingsleven. Iemand die mede een
antwoord kan geven, samen met de andere bestuursleden en alle andere leden, op de vraag
… Hoe blijft Eendracht ook in de toekomst een aantrekkelijk
sportvereniging binnen de gemeenschap Mook/Molenhoek.
8. Wat zou je hem of haar willen meegeven?
Probeer open te staan voor de mening van anderen maar
blijf daarbij wel jezelf. Sta achter je medebestuursleden en
sta voor Eendracht, want dat is jouw club.
9. Je bekleed zoveel functies bij Eendracht,
heb je ook nog tijd voor andere hobby’s?
Omdat ik al zo lang bij Eendracht betrokken ben en ook nog
eens dicht bij de Maasvallei woon ben ik er ook vaak. Dat is
een bepaalde aantrekkingskracht die ik niet kan uitleggen.
Ik kom zo vaak langs het sportpark en er gaat geen keer
voorbij of mijn blik gaat automatisch die kant op …. is alles
nog in orde! Veel tijd voor andere hobby’s blijft er dan ook
niet over. Ik heb wel een flinke tuin waarin ik nog wat

Als jeugdleider bij B1 in 1978 met sponsor Ger Roeloffs
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Seizoen 1974/1975 als 16-jarige reserve bij het 1e elftal met staand rechts
trainer Joop Heinstra en in het midden vooraan aanvoerder Rini Hulsman

energie kwijt kan. Verder ga ik graag uit eten en regelmatig
naar theater of film.
10. Wat ga je het meest missen zodra je bent gestopt als
bestuurslid?
Ik ga niets missen want ik zal me zeker nog blijven inzetten
voor de vereniging op allerlei gebied. Het is veel te leuk om
bezig te zijn, samen met vele anderen, voor Eendracht!
11. Het slotwoord is aan jou:
Ik zou graag een oproep willen doen aan ouders van
jeugdleden en ander potentiële vrijwilligers. Blijf niet langer
langs de lijn staan … maar kijk ‘ns mee binnen de vereniging
waar mogelijkheden zijn om je in te zetten voor Eendracht.
Iedereen heeft kwaliteiten die voor de vereniging van grote waarde kunnen zijn. Dat kan
in de breedste zin van het woord zijn .. van
jeugdleider, of commissielid of bestuurslid tot
schoonmaak, klusploeg of kantinevrijwilliger.
Van gastheer/vrouw op zaterdagmorgen bij de
ontvangst van bezoekende teams tot websiteredacteur. Want er is genoeg te doen binnen
Eendracht...
Verder zou ik iedereen willen bedanken
waarmee ik in al die jaren bij Eendracht heb
samengewerkt. Vooral ook dankzij de motiverende en inspirerende samenwerking met hen
ben ik onlangs onderscheiden als Ere-lid van
Eendracht. Die onderscheiding overviel me wel
’n beetje moet ik zeggen. Dat ik nu behoor bij
het rijtje Eendrachtclubiconen, Theo Hendriks,
Jan Arts, Mia Arts, Bep Derks en Thij Wijnen, dat
doet me wel wat. En natuurlijk ben ik niet “weg”
bij Eendracht. Ik zal zeker m’n steentje blijven
bijdragen aan het wel en wee van onze club. Maar
voor de bestuursfunctie secretaris zal zich nu
toch echt iemand anders moeten melden ….!

Uit de Uit
oudededoos
oude doos

Uit de “oude doos” …
r 1980 toen
uit het jubileumjaa
lijk
ide
du
er
Ov
r.
van het bestuu
iddels 34 jaar later
Een “statie” foto
wijze vierde. Inm
e
ts
oo
gr
op
n
aa
jarig best
ers, Jac. Rikken,
Eendracht het 50
rsleden , Ben Muld
uu
st
be
ge
ali
m
en
n de to
zijn ons al vier va
en.
Veugelers, ontvall
opt volgend
Gerrit Kaal en Theo
en Tini Thijssen ho
t
ch
ra
nd
Ee
n
va
gs 60 jaar lid
Jan Arts was onlan
te mogen vieren.
chtlidmaatschap
ra
nd
Ee
ig
jar
(!)
jaar zijn 70

Staand van links naar rechts zien we Tini Thijssen, Ben Mulders †,
Mia Arts-Kaal, Thei Wijnen, Gerrit Kaal †, Willie Derks, Ben Hooghof.
Zittend het toenmalige Dagelijks Bestuur met van links naar rechts
secretaris Jan Arts,
voorzitter Jac. Rikken † en penningmeester Theo Veugelers † .
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Wherever you go, go
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele Therapie
Haptotherapie
Echo Diagnostiek
Shock-w ave Therapie
Medical-Taping concept

HIER UW
ADVERTENTIE?
BEL 06-53712117

Roept u maar

Naam:
Walter de Wilde.
Waar woon je :
Mook.
Hoe oud ben je:
40 jaar.
Wat is je beroep:
Service monteur (auto ruit hersteller).
Partner:
Miriam Siebers.
In welk team speel je:
op het moment alleen op de donderdag in de zaal.
Wat is je favoriete club:
Vitesse.
Wie is je favoriete speler:
Sander Westerveld (mijn oudste zoon is daarna
vernoemd)
Mooiste wedstrijd:
Werder bremen- Vitesse 14-11-2002 uitslag 3-3.
(ik ben daar ook geweest het was na afloop
één groot feest, we gingen door naar de
volgende ronde.
Mooiste doelpunt:
Goal van Marco van Basten EK1988 tegen Rusland.

Favoriete trainer:
Bert Jacobs.
Favoriete scheidsrechter:
Bjorn Kuipers.
Favoriete tv- commentator:
Frank Snoeks.
Favoriete tv presentator:
Umberto Tan.

Mooiste stadion:
Anfield Road (Liverpool) in december 2002 daar
geweest met Vitesse 3e ronde UEFA Cup.

Favoriete analyticus:
Rene van der Gijp.

Mooiste tenue:
Het Airborne Tenue van Vitesse, ook om het verhaal daarachter.

Wat leest u meteen in de ronduit:
ik lees de ronduit van het begin tot het eind
in 1 keer uit.

Jeugdidool:
Theo Bos.

Wie word er kampioen in de Eredivisie:
Ajax.

Favoriete webpagina:
Vi.nl

Waar eindigt Eendracht 1 in de 4de klasse E:
rond de 10 plaats.
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NA EEN GELE
EN RODE NU
OOK EEN
BLAUWE KAART?
Al jaren maakt de KNVB zich sterk om sportiviteit en
respect op en rond de velden te stimuleren. Om dat
te doen zijn er verschillende acties ontwikkeld. Van
het organiseren van kleedkamerbijeenkomsten bij
een vereniging tot het landelijke programma ‘Naar
een veiliger sportklimaat’. De Blauwe Kaart is daar
een onderdeel van. De KNVB gelooft er in dat als
de bewustwording groter is, dat kan leiden tot een
andere houding en sportief gedrag. Met de inzet
van de Blauwe Kaart wordt, op jonge leeftijd al,
ingespeeld op bewustwording van sportiviteit en
wordt sportief gedrag beloond. Vanaf het seizoen
2014/’15 kunnen D-, E- en F-teams sportief gedrag
bij alle competitiewedstrijden belonen met een
Blauwe Kaart. Na afloop van elke wedstrijd hebben
de teams de kans om de tegenstander een Blauwe
Kaart uit te reiken, waarmee het team wordt
beloond voor de sportieve wedstrijd. Het doel van
de Blauwe Kaart is verenigingen en leden stimuleren er een sportieve en plezierige wedstrijd van
te maken.
Op zaterdag 11 oktober kregen alle scheidsrechters bij Eendracht in het kader van de week van de scheidsrechter een
Blauwe Kaart als dank voor het fluiten van de wedstrijden.
Want zonder scheids geen wedstrijd …

Op de foto krijgt scheidsrechter John Van Afferen de
Blauwe Kaart van aanvoerder Mattijn de Wilde !
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Eind vorig jaar kreeg ik een brief. Hij was van m’n huisarts. Hij had me al ’n tijdje niet gezien en vond ’t hoog tijd
dat ik weer ’s langs kwam. Nee hoor, dat laatste verzin ik.
Gebeurt vaker zo’n brief. De griepprik is in de aanbieding,
er is een inloopspreekuur “eerste kennismaking met op
Voodoo geinspireerde geneeskunde” of er is een nieuwe,
nog saaiere naam voor de praktijk bedacht. Dat soort
dingen. Maar deze brief was anders. Dat kwam omdat er
in stond dat m’n huisarts ermee ging stoppen. Tuurlijk,
ook huisartsen gaan met pensioen. Normaalste zaak
van de wereld. Alleen dan wel een zaak waar nuevocasa
een beetje onrustig van werd. Een winterschilder gaat
met pensioen. Een vertegenwoordiger in steunkousen,
een dokwerker, een buitengewoon hoogleraar wijsgerige
ethiek, een boomchirurg. Allemaal met VUT, FPU of hoe
’t allemaal ook moge heten. Maar een huisarts, da’s voor
mijn gevoel zo iemand die heel niet met pensioen gaat.
Nou ja, niet….ehm, ’t duurt gewoon altijd nog héél erg
lang voor ‘ie de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Tenminste, ik had dat idee bij mijn huisarts. Okay, beter dat
je geen al te sterke band met ‘m opbouwt. Dat je ‘m niet
al te vaak ziet. Of nog beter, helemaal niet. Want da’s
dan waarschijnlijk een goed teken voor je gezondheid.
Toch moest Nuevocasa de afgelopen jaren noodgedwongen een aantal keren bij ‘m langs. Met variabele klachten,
ik bespaar jullie de details. Maar je zou bijvoorbeeld
kunnen denken aan een onverwacht souvenirtje van een
broeierige ontmoeting tijdens ‘n iets te wilde vakantie
aan de Spaanse kust (in nuevocasa’s jonge jaren), de
huisarts trekt van die elastische operatiehandschoenen
aan, pakt een wattenstaafje en vraagt of je even rustig
wilt uitademen. Of die enorme puist op je rug, die in de
spiegel sterk doet denken aan de IJslandse Eyjafjallajökull-vulkaan, die vakkundig door je huisarts onschadelijk
wordt gemaakt. Onschuldige akkefietjes of serieuzere
symptomen, ’t zijn allemaal intieme momenten die je als
het ware deelt met je huisarts. En of je nou wilt of niet,
dergelijke geneeskundige avonturen scheppen een band.
Althans zo heb ik ’t ervaren.
Ab Adams zo heet mijn huisarts, die nu dus in ruste is.
Zoonlief speelt in ‘t eerste dus er is nog een connectie
met ons voetbalclubje ook. Die was er sowieso wel, trouwens. Vroeger. Veel selectiespelers behoorden tot zijn

patiëntenbestand en menig sportblessure kwam dan
ook bij hem op tafel. Hij had daar ook kijk op, zoals dat zo
mooi heet. De diagnose werd snel en vakkundig gesteld.
Af en toe schreef hij een middeltje voor en vaak mocht
fysio Kees Francois zich er tegenaan gaan bemoeien. Ik
herinner me dat er ook via andere, minder inzichtelijke,
circuits supergeneesmiddelen opdoken om blessures te verhelpen. Zo weet ik nog hoe de legendarische
rechtsback van ’t eerste (tevens plaatselijk aannemer ;-)
magische pilletjes in handen kreeg omdat hij liesklachten
had. Het middel verhielp in no time z’n klachten. Maar
dat niet alleen. Hij was ineens overal op ’t veld te vinden.
Kopte ballen van de doellijn, schakelde directe tegenstanders van alle middenvelders uit, gaf alle beslissende
voorzetten en maakte ze ook allemaal zelf af. De trainer
moest ‘m tijdens de warming up al weghalen bij de spits
van de tegenstander omdat hij die bij ’t intrappen van
de keeper al vier keer met een messcherpe sliding het
scoren had belet. Toen de rechtsback ook de grensrechter - die storingsdienst had en wegens een oproep
nogal plotseling wegmoest - verving en en passant ook
de spits met een paar subtiele voetbewegingen nog drie
keer alleen voor de keeper zette, was iedereen ’t er over
eens dat het hier een interessant geneesmiddel betrof.
Zeker voor als je liesklachten had, maar meer nog als je
die in ’t geheel niet had.

Larie di Nuevocasa

De Huisarts

Mijn huisarts schreef dat soort middeltjes niet voor. Dat
had ‘ie ook niet nodig. De serene rust die je omringde
bij het betreden van z’n spreekkamer. Het gevoel dat
’t ineens een stuk beter met je ging terwijl hij je alleen
maar met een handdruk begroet had. Dat het nachtenlang liggen draaien in je bed terwijl in je hoofd de meest
vreselijke aandoeningen rondspookten, ineens totaal
overbodig bleek te zijn geweest. Die beelden kwamen bij
me binnen toen ik de brief las waarin mijn huisarts z’n
afscheid aankondigde. Levert gelijk ook een interessante
tegenstelling op. Je zoekt ‘m liever niet op. Sterker nog, ’t
liefst laat je ‘m links liggen. Maar als je huisarts er mee
stopt, doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat
je ‘m gaat missen.

Nuevocasa
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PRIKBORD
RECREANTEN KORFBAL
Onze dames van de recreanten korfbal zijn na een spannende laatste wedstrijd wederom kampioen geworden in
de buiten competitie. Zeker een vermelding waard want
deze dames doen het al meerdere jaren erg goed zowel in
de binnen als de buitencompetitie en hebben al meerdere
kampioenstitels op hun naam staan.

Susanne – Anja – Jessica – Georgette – Gerda – Hennie –
Mayra – Nicole – Jeanette – Marjo – Yvonne
Bets en Evelien

De recreanten zijn een groep leuke, gezellige maar vooral
SPORTIEVE dames die er elke week er weer vol voor gaan
maar de gezelligheid onderling ook hoog in het vaandel hebben staan. Helaas wegens langdurige blessures
komen wij speelsters te kort. Dus bij deze willen wij dan
ook graag een oproep doen: Ben jij een sportieve , gezellige
dame en vind jij het leuk om bij onze groep aan te sluiten
dan horen wij dat graag!! Stuur dan een mailtje
naar kersten7@chello.nl
Groetjes de recreanten

NIEUW: PUPIL VAN DE WEEK
Na 4 seizoenen team van de week te hebben gedaan zijn we
dit seizoen begonnen met de pupil(len) van de week. Miriam
Siebers is gestopt en we willen haar nogmaals bedanken
voor haar inzet de afgelopen 4 jaar. Met 2 personen team
van de week (vrijwilligers staan niet in de rij) gaan doen was
geen optie en na enig overleg besloten we voor pupil van de
week te gaan omdat we de binding van de jeugd met ons
eerste elftal in stand willen houden. De opzet blijft hetzelfde, de kinderen worden met hun ouders ontvangen op het
sportpark, voor de ouders staat een kopje koffie/thee klaar,
de kinderen gaan kennismaken met Henk Kerkhoff, Henk
is de verzorger van het eerste elftal en meestal wel iemand
aan het verzorgen wat voor de kinderen best wel interessant
is, ze mogen meekijken als er iemand getapet wordt of een
massage krijgt. Ook mogen ze een kijkje nemen in de kleedkamer waar de spelers zich klaar maken voor de wedstrijd.
Om 14.00uur mogen ze met de reservespelers mee het veld
op voor de warming up, samen met de spelers en scheidsrechter het veld op gaan onder de klanken van” The eye
off the tiger” is nog steeds het spannendst en leukste van
de middag. Nieuw dit seizoen is dat de kinderen de aftrap
mogen doen, vanaf de middenstip proberen te scoren in het
30
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doel van de tegenstander. In de rust worden er nog steeds
penalty’s genomen op de reserve keeper. Na afloop krijgen
de kinderen een leuk aandenken, en natuurlijk is er ook wat
lekkers te eten en drinken.
We hebben nu 3 wedstrijden pupil van de week gedaan en
de reacties zijn heel positief, de kinderen vinden het super
spannend allemaal, het contact met de verzorger/spelers/
trainers is nu meer aanwezig en ze maken nu echt van
dichtbij mee wat er aan een wedstrijd vooraf gaat.
Wij wensen iedereen een mooi en vooral sportief seizoen toe
Commissie pupil van de week
Anneke van Dam
Miranda Thomassen

OOK IETS DELEN?
Wil jij iets delen dat ieder lid van Eendracht moet / mag
weten? Deel dit dan met ons. Dit kan via Twitter (@eendracht30.nl) of facebook (www.facebook.com/eendracht30
of via email redactie@eendracht30.nl

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

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

Passionistenstr 6
Bovensteweg 41
Gelrestraat 15
De Sikkel 15
St Antoniusstr 52

Molenhoek
Mook
Mook
Groesbeek
Mook

024 358 6963*
024 696 2453*
024 696 1858
024 397 6428*
024 696 1379

St Antoniusstr 39
Keizershof 8
Gouwenstraat 7
Merovingenstraat 28

Mook
Molenhoek
Mook
Mook

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

Jos van Dam
Esther Sjoerdsma
Patrick Vos
Patrick Peters
Jeroen Willems

Rijksweg 155
Ringbaan 26
Groesbeekseweg 14
Romeinenstraat 7
Karolingenstraat 40

Mook
Molenhoek
Mook
Mook
Mook

024 358 7010
024 357 2221
024 696 3372
06 3511 1143
024 696 3766

Charles Eltink
Saskia Roelofs
Jeffrey Janssen
Gerda Wijers
Henny Dimmers
EstherWenno

Passionistenstr 6
Stiftstraat 41
Gelrestraat 15
St Antoniusstr 30
De Toverdans 68
Gouwenstraat 7

Molenhoek
Molenhoek
Mook
Mook
Molenhoek
Mook

024 358 6963
024 358 5791
024 696 1858
024 696 2428
024 358 4536
024 696 1902

Bovensteweg 61
Schoolstraat 9
Gildestraat 7
St Antoniusstraat 39

Mook
Malden
Milsbeek
Mook

024 696 1539
06 2663 4812
06 5230 5110
024 397 3835

Samenstelling secretariaat
algemeen:
e-mail:
korfbal:
ledenadministratie:

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

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

Commissie Korfbal:
voorzitter:
secretaris: *
financiën:
wedstrijd.secretaris:
scheidsrechterszaken:
jeugdzaken:

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

Piet Spaan
Bart Hulsman
Wienie Nillessen
vacature
Suzanne Queens

Karolingenstraat 38A Mook

024 6963929

Bovensteweg 41

Mook

024 696 2453

De Hove 36
St Antoniusstr 52
Lindeboom 80

Mook
Mook
Mook

06 3096 6381
024 696 1379
024 844 4544

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

Ton Broekmans
vacature
Patrick Wijers
Fons Thomassen
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

