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In ‘n wereld waarin de social-media ‘n steeds
prominentere plaats innemen houdt de papieren
versie van ons aloude clubblad Ronduit gelukkig nog
steeds stand. Al noemen het tegenwoordig geen
“blad” meer maar “magazine”, en ook al verschijnt ‘t
geen zes keer per seizoen meer zoals vroeger ‘t geval
was. Daarom maken we die ene keer per jaar dat ‘t
verenigingsmagazine Ronduit bij leden en relaties in
de bus valt er dan ook iets speciaals van. Met alle
teamfoto’s, interviews en veel verenigingsnieuws. Op
pagina 2 is de verenigingspagina met alle belangrijke
personen en telefoonnummers. Een uitgave dus
om te bewaren. De rest van ‘t seizoen houden we
iedereen op de hoogte van het Eendrachtnieuws via
de vorig jaar nog totaal vernieuwde website. Naast
de papieren versie van Ronduit brengen we drie maal
per jaar, of zoveel vaker als nodig is, ‘n online versie
uit in de vorm van ‘n nieuwsbrief. Daarnaast zijn we
ook nog actief op Facebook en Twitter voor de actuele
Eendracht nieuwtjes. Niemand hoeft dus Eendracht
nieuws te missen.
Heb je tips voor ‘n tweet op de Eendracht twitter
pagina, ‘n foto voor op Facebook of ‘n onderwerp voor
op de Eendrachtsite dan houden we ons als redactie
aanbevolen en weten jullie ons te vinden. Namens de
Eendracht Communicatie Commissie (ECC) wens ik alle
lezers van Ronduit, de bezoekers van de website, onze
+ 510 Facebookfriends en alle + 725 followers op
Twitter een lezenswaardig seizoen 2016/2017 toe.
Ton Broekmans
redactie@eendracht30.nl
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Van de voorzitter

KNVB ZET JEUGDVOETBAL IN DE
Er staan ons grote veranderingen te wachten door aanpassingen van de KNVB in de spelregels van het jeugdvoetbal. Een
doelstelling is om het spelplezier van de jongste jeugd te vergroten. Dit wil men bewerkstelligen met kleinere teams en kleinere
velden zodat er per speler meer balcontacten zijn. Met meer balcontacten wil men naast het spelplezier ook het technische
niveau omhoog krijgen. Tot en met de JO12 wil men zonder scheidsrechter gaan spelen en zal er geen competitieverband meer
zijn. Uitslagen worden niet meer genoteerd.
De vraag blijft dan nog hoe de KNVB op sterkte kan
selecteren. Nog niet alle veranderingen zijn dan ook voor 100
% zeker maar dat er met ingang van het seizoen 2017/2018
grote veranderingen komen staat wel vast.
Wij zullen als vereniging hier zo goed mogelijk op proberen
in te springen. Op het eerste oog ziet het ernaar uit dat
we zullen moeten investeren in meer kleinere doeltjes en
zullen er meer jeugdleiders nodig zijn om de diverse teams
te begeleiden. Het zal tevens een uitdaging zijn om alle
wedstrijdjes in te plannen en te coördineren. Via de website
zullen wij onze leden en vrijwilligers blijven informeren
en zodra er een presentatie van de KNVB voorhanden is
zullen we hiervoor presentatie avonden inplannen. Tijdens
de winterstop verwachten we een pilot te kunnen draaien
waarin we kunnen zien welke uitdagingen er nog meer op ons
af zullen komen.
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Inmiddels zijn we in de greep van de mogelijke
gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden. Dit heeft er
toe geleid dat wij als bestuur hebben besloten om drie
maatregelen te treffen.
1. Keeperstrainingen van senioren en jeugd nog alleen
op gras te geven.
2. De trainingen van de jeugd zullen zoveel mogelijk
op gras plaats vinden.
3. De jeugdwedstrijden zullen zoveel mogelijk op
gras worden ingepland.
Door het drukke schema op de zaterdag en de druk op de
grasvelden tijdens trainingen zullen we echter toch soms
genoodzaakt zijn om jeugdwedstrijden op het kunstgras te
spelen of te laten trainen. Wij zijn ons bewust dat dit een
behoorlijke belasting zal hebben op de grasvelden maar
geen van de instanties kan ons momenteel onderbouwd

E STEIGERS
garanderen dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Ondanks
dat wij bij omliggende clubs zien dat er gewoon wordt door
getraind en gespeeld op kunstgras kunnen wij als bestuur in
het kader van verantwoording dit risico nog niet nemen. Aan
de hand van betere signalen of belasting van de grasvelden
zullen we ons beleid aanpassen. Welke gevolgen dit financieel
zal hebben indien bijvoorbeeld de infill van rubber moet
worden vervangen door kurk is momenteel niet te overzien.
De vraag is ook of de overheid hierin zijn verantwoordelijkheid
neemt. Zowel onze kunstgrasleverancier CSC als de gemeente
hebben we verzocht hierin duidelijkheid te geven.
Voor de uitzending van Zembla was het kunstgrasveld al
onderwerp van gesprek binnen het bestuur. Uit het jaarlijkse
keuringsrapport is onlangs gebleken dat de belasting van
het kunstgras veld veel te hoog is. De hoeveelheid uren van
belasting is te hoog om de gestelde levensduur van 10-12
jaar te halen. Daarom hadden we als bestuur al besloten om
het kunstgrasveld op zaterdag en zondag zo min mogelijk
in te plannen. Dit alles is nu, met de uitzending van Zembla,
in een heel ander daglicht komen te staan. Gelukkig begint
langzaam aan veld 3 zich beter te ontwikkelen, het is nog

afwachten of dit ook zo blijft bij herfstachtige en winterse
weeromstandigheden.
Gedurende het seizoen is er ook meer duidelijkheid gekomen
over de snelfietsroute. De snelfietsroute zal onder de
spoordijk doorgaan achter veld 3 om een aansluiting te
krijgen met de Middelweg. Dit heeft als gevolg dat de bossage
achter veld 3 in zijn geheel zal verdwijnen. Naast deze
snelfietsroute bestaat er bij de gemeente de wens om vanuit
de snelfietsroute een verbinding met de Veldweg te maken.
Mocht dit doorgang vinden zal het gevolg zijn dat alle bomen
langs de lange zijde van veld 3 zullen verdwijnen, ook dit zal
een ander, minder groen, aanzicht geven. Beide projecten
zullen we niet tegen kunnen houden maar gaan we wel zo
goed mogelijk begeleiden zodat we er als vereniging in ieder
geval niet minder van worden. Dit alles zal in het begin van
het volgend voorjaar gaan starten zodat in september de
tunnel kan worden geplaatst.
Ondertussen is het seizoen al weer flink op gang met als
startpunt een druk bezochte Hollandse Avond met de
» lees verder op pagina 6
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presentaties van de Korfbal en Voetbalselectie. Nagenoeg
alle teams zijn door de Ronald Mac Donald sponsorloop en
de medewerking van de supportersvereniging en Staalbouw
Mook voorzien van nieuwe Derby Star ballen. Zowel bij het
korfbal als het voetbal zien we weer groei in het ledenaantal.
Bij het korfbal hebben zich weer een aantal jonge korfbalsters
aangemeld die in beginsel nog enkel zullen trainen om
vervolgens over te gaan om in een competitie vorm te gaan
spelen. Bij het voetbal zien we het aantal teams nog steeds
groeien naast een extra senioren team op de zaterdag,
zaterdag 4, is er nu op de vrijdagavond ook een 7 x 7 senioren
team. Dit team kan nog wel een paar spelers gebruiken. Ook
in de jeugd zien we groei naast een extra jeugdteam zien
we ook dat de mini F inmiddels met meer dan 15 kinderen
explosief groeit en al opgesplitst is in twee teams. Een goede
zaak, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Ons eerste voetbal elftal is, met de doelstelling om weer mee
te doen om de prijzen, goed van start gegaan in de competitie.
Het eerste korfbalteam is wat moeizamer van start gegaan en
duidelijk nog op zoek naar het ritme van het wedstrijdkorfbal.
Beide teams hebben de lat hoog gelegd voor dit seizoen en
hebben nog een aantal mooie uitdagingen voor zich.

Een zorgenkindje is wel de Technische Commissie binnen
het voetbal. Met het wegvallen van enkele commissieleden
komt nu te veel op dezelfde personen neer. Wij zullen dan ook
trachten om deze Commissie snel weer op de juiste sterkte
te krijgen. Er zijn vele vacatures vacant uiteenlopend van
Bestuurslid Technische Zaken, Voorzitter Senioren en Jeugd
en ook coördinatoren voor diverse leeftijdscategorieën.
Ook de korfbalafdeling blijft zeker onze aandacht houden.
Gelukkig zien we weer een jeugdteam opstarten maar
het mag duidelijk zijn dat de populariteit terugloopt. Het
doel is hier duidelijk leden behouden en werven. Ook dit
seizoen staat er voor alle leden van de korfbal en iedereen
die zich betrokken voelt bij het korfbal een bijeenkomst
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gepland op 21 november om het wel en wee binnen het
korfbal te bespreken.
In de zeer matig bezochte algemene ledenvergadering hebben
we helaas afscheid genomen van de zeer gewaardeerd
bestuurder Patrick Rosmalen. Patrick heeft zijn sporen op
veel gebieden binnen Eendracht verdient maar heeft nu zijn
functie als bestuurslid Jeugdzaken beëindigd. Patrick zal
zeker actief blijven binnen Eendracht als medewerker van de
zaterdagcoördinatie en als scheidsrechter.
Het afgelopen seizoen hebben we het financieel goed gedaan.
Met name op het vlak van sponsorgelden hebben we een
goede stap vooruit gemaakt. Vele nieuwe sponsoren hebben
zich bij ons aangesloten en onze Hoofdsponsoren: Roeloffs
bouwbedrijf, Queens Airco&Electro, van Duijnhoven Hoveniers
en Thijssen Autobedrijf hebben zich ook voor de komende drie
jaar weer verbonden aan Eendracht’30 als hoofdsponsor.
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we als bestuur
ook de doelstellingen voor het komende naar buiten gebracht.
De accenten zullen liggen op het goed coördineren van de
introductie van de nieuwe spelregels binnen het jeugdvoetbal.
Een goede begeleiding, de situatie rondom het kunstgrasveld
en de aanleg van de snelfietsroute. Het behouden en werven
van leden binnen het korfbal. Het voortzetten van het project
“De toekomst van Eendracht’30” en tevens het herstellen en
verstevigen van de Technische Commissie. Ook het creëren

van meer financiële armslag zal onze bijzondere aandacht
blijven behouden.
Er komen weer grote uitdagingen op ons af maar ik ben
er van overtuigd dat we als bestuur samen met alle
vrijwilligers, sponsoren en leden hier een goede invulling
aan kunnen geven.
Ik wens alle vrijwilligers en spelers een goed vervolg van het
seizoen en veel plezier op de velden.
Met vriendelijke groet,
Charles Eltink
Voorzitter

Roept u maar

Een aantal vragen aan...
de trainer van het eerste korfbalteam

JAAP
BEERS
1. Stel jezelf even voor?
Ik ben Jaap Beers.
2. Van welk team ben jij trainer?
Ik ben op dit moment trainer van het 1-ste
team van de korfbal en train dinsdags
ook de B-junioren.
3. Hoe ben jij bij de korfbal terecht gekomen?
Oud trainster Marjo Willems heeft heeft mij
gevraagd of ik toentertijd op dinsdags conditietraining wilde geven. Dat leek me wel leuk om te
doen en heb daar dus
mee ingestemd.
4. Hoe lang ben jij nu trainer van de korfbal?
Volgens mij ben ik nu voor het 10 de seizoen
bezig, kan ook langer zijn.
5. Wat vind jij het leukste aan de korfbaltrainingen?
Het enthousiasme wat de dames de meeste tijd
uitstralen. Het gekken, dollen en als het nodig is
kei hard trainen wat ze doen.
6. Wat is het grootste verschil tussen het geven
van korfbaltrainingen en voetbaltrainingen?
Korfbal wordt gespeeld op een veel kleiner veld,
je moet de oefeningen hierop aanpassen. Het
is eigenlijk heel veel intervaltraining, met korte
snelle bewegingen in een klein vak.
Tevens spelen de dames 2-vaks , waardoor ze
aanvaller en verdedigers zijn. Bij het voetbal heb je
grotere velden en train je specifiek op de positie die
je in het veld inneemt.

7. Wanneer ben jij als trainer tevreden?
Ik ben als trainer tevreden als de dames na het trainen
moe maar met een glimlach van het veld afgaan. Het is
leuk als je sommige dingen waar we op trainen zondags
terug ziet in de wedstrijd.
8. Wat vind jij het moeilijkste van korfbal
(of korfbaltrainingen)
Ik heb vroeger alleen maar gevoetbald, ben wel heel
vaak naar korfbal wezen kijken. Ik kan de dames weinig
korfbalkennis meegeven omdat ik dat zelf weinig vaan
weet. Kan er alleen voor zorgen dat de trainingen leuk
en gevarieerd zijn en dat ze zondags fanatiek met de
wedstrijd bezig zijn.
9. Hoe ziet jou toekomst als korfbaltrainer er uit?
Weet ik niet, ik bekijk het van seizoen tot seizoen. De
dames vragen mij dat ook wel eens, antwoord hierop
is: zolang ik met plezier training kan geven blijf ik het
doen. De enige die daar voor kunnen zorgen zijn de
speelsters zelf.
10. Wat is het allerleukste wat je hebt
meegemaakt bij de korfbal?
Ik heb de afgelopen 2 jaar als trainer/coach meegemaakt.
In deze tijd zijn we 2x kampioen geworden, dat geeft wel
voldoening. We hebben vorig seizoen, in de zaal, tegen
onze angstgegner gespeeld met een team wat bestond
uit 1-ste spelers , A-junioren en dames van de mid-week.
We wonnen deze wedstrijd dik wat niemand verwacht
had. Dan sta je langs de kant wel te genieten.
Tenslotte: Wil jij nog wat kwijt over het korfbal?
Ik vind het heel erg jammer dat we zo weinig jeugd hebben
bij de korfbal.

NOVEMBER 2016 RONDUIT

7

Voor al uw
tuin- en
straatwerk...

BOUWEN & VERBOUWEN
UW HUIS IN GOEDE HANDEN
NIEUWBOUW / VERBOUW / RENOVATIE /
BADKAMERS / KEUKENS / TIMMERWERKEN
BEKIJK ONZE
NIEUWE WEBSITE

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

Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

Rijksweg 10 / Molenhoek / 024 - 69 62 804

WWW.BOUWBEDRIJFROELOFFS.NL

TWEET

FACEBOOK

Blijf vooral aan het twitteren en facebooken want wij vernemen maar al te graag wat er speelt binnen onze vereniging!
Vergeet niet @Eendracht30 te vermelden in je tweet. Facebooken kan via facebook.com/eendracht30.
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KNVB AANPASSINGEN
JEUGDTEAMS VOETBAL
De KNVB heeft gedurende het seizoen 2015-2016 onderzoek gedaan naar de manier waarop het jeugdvoetbal beter ingericht kan
worden. Er is uitgebreid onderzocht welke wedstrijdvorm het meest geschikt is voor spelers van een bepaalde leeftijd. Onlangs
zijn deze leeftijdscategorieen al aangepast in sommige delen van het land. De volgende categorieën worden aangehouden:
Onder de 6 jaar
Onder de 7 jaar
Onder de 8 jaar
Onder de 9 jaar
Onder de 10 jaar
Onder de 11 jaar
Onder de 12 jaar

(O.6)
(O.7)
(O.8)
(O.9)
(O.10)
(O11)
(O.12)

ALGEMENE
KENMERKEN
kind

SPELPLEZIER:
 Spelplezier is hoog
 Veel kunnen scoren
 Juichen na een doelpunt

Doelstelling KNVB
Het jeugdvoetbal moet informeel, relatief ongestructureerd
(zoals straatvoetbal), spelplezierverhogend en kindgecentreerd worden, waarbij kinderen zich spelenderwijs
zullen ontwikkelen. Om deze doelstelling te bereiken,
zijn er spelvormen bedacht gebaseerd op een aantal
belangrijke maar lastige randvoorwaarden. De KNVB
heeft onderscheid gemaakt tussen taakvoorwaarden en
omgevingsvoorwaarden. Denk daarbij onder andere aan:

Taakvoowaarden

Omgevingsvoorwaarden

Aantal spelers

Rol coach

Veldformaat

Rol ouders

Balformaat

Scheidsrechter

Doelformaat

Rituelen

Spelregels

Competitie

SPELKENMERKEN:
 Veel dribbels*
Veel schieten
 Hoge betrokkenheid


20 M

15 M

Leeftijd

Aantal spelers

Veld afmeting

Doelformaat

O.6

2 tegen 2

20 x 15 m

3:1 Doel

Aanwezigheid keeper

Geen

*Dribbelen wordt gebruikt als
de verzamelnaam voor pingelen,
passeren, drijven.

Vervolg van het onderzoek
De wedstrijdvormen zullen nog lang niet bij iedere club
toegepast worden. Wel stimuleert de KNVB zoveel mogelijk
clubs om deel te nemen aan een pilot rondom deze nieuwe
wedstrijdvormen. De KNVB zal in de laatste maanden
van 2016 clubs informeren over de manier waarop ze dit
kunnen toepassen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om
feedback te verzamelen over de gemaakte plannen. Begin
2017 zullen de onderzoeksresultaten bekend zijn en wordt
de toekomst van deze wedstrijdvormen bekend gemaakt.
We zullen deze ontwikkelingen uiteraard goed in de gaten
houden en er wordt nog besproken of we bij Eendracht mee
kunnen doen aan deze pilot.
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ALGEMENE
KENMERKEN
kind

ALGEMENE
KENMERKEN
kind

SPELPLEZIER:
 Spelplezier is hoog
 Veel kansen tot scoren
 Juichen na een doelpunt

SPELPLEZIER:
 Mogelijkheid tot samen spelen
 Samen kunnen winnen
 Kunnen op aanvallende en
verdedigende posities gaan spelen

SPELKENMERKEN:
 Veel dribbels*
 Veel schieten
 Hoge betrokkenheid

SPELKENMERKEN:
 Veel passes
 Veel dribbels*
 Snel kunnen terugveroveren van de bal

42,5 M

20 M

6

6

Leeftijd

Aantal spelers

Veld afmeting

Doelformaat

O.7

4 tegen 4

30 x 20 m

3:1 Doel

Aanwezigheid keeper

Geen

*Dribbelen wordt gebruikt als
de verzamelnaam voor pingelen,
passeren, drijven.

Leeftijd

Aantal spelers

Veld afmeting

Doelformaat

O.8

6 tegen 6

42,5 x 30 m

Pupillengoal

Aanwezigheid keeper

Ja

*Dribbelen wordt gebruikt als
de verzamelnaam voor pingelen,
passeren, drijven.

ALGEMENE
KENMERKEN
kind

ALGEMENE
KENMERKEN
kind

SPELPLEZIER:
 Mogelijkheid tot samen spelen
 Samen kunnen winnen
 Kunnen op aanvallende en
verdedigende posities gaan spelen

SPELPLEZIER:
 Veel aan de bal en de bal kunnen afspelen
 Samen kunnen winnen
 Kunnen op aanvallende en
verdedigende posities gaan spelen

SPELKENMERKEN:
 Veel passes
Veel dribbels*
 Veel handelingen zonder bal

SPELKENMERKEN:
 Veel passes
Veel dribbels*
 Veel onderscheppingen
 Veel handelingen zonder bal





42,5 M

42,5 M

6

Leeftijd

Aantal spelers

Veld afmeting

Doelformaat

O.9

6 tegen 6

42,5 x 30 m

Pupillengoal

Aanwezigheid keeper

Ja

6

6

6
Leeftijd

Aantal spelers

Veld afmeting

Doelformaat

O.10

6 tegen 6

42,5 x 30 m

Pupillengoal

Aanwezigheid keeper

Ja

*Dribbelen wordt gebruikt als
de verzamelnaam voor pingelen,
passeren, drijven.

*Dribbelen wordt gebruikt als
de verzamelnaam voor pingelen,
passeren, drijven.

ALGEMENE
KENMERKEN
kind

ALGEMENE
KENMERKEN
kind

SPELPLEZIER:
 Ruimte om acties te maken
 Mogelijkheid tot samenspelen
 De spelers moedigen elkaar
aan in het samenspelen

SPELPLEZIER:
 Hoog tempo
 Mogelijkheid tot samenspelen
 Veel betrokkenheid
van iedereen

SPELKENMERKEN:
 Veel passes
Ruimtes met elkaar groot en klein maken
 Hoge betrokkenheid

SPELKENMERKEN:
 Veel passes
Ruimtes met elkaar groot en klein maken
 Hoge betrokkenheid





2M
OBSTAKELVRIJE
RUIMTE

2M
OBSTAKELVRIJE
RUIMTE

64 M

64 M

8

8

8

2M

8

2M

OBSTAKELVRIJE
RUIMTE

Leeftijd

Aantal spelers

Veld afmeting

Doelformaat

O.11

8 tegen 8

64 x 42,5 m

Pupillengoal

OBSTAKELVRIJE
RUIMTE

Aanwezigheid keeper

Ja

Leeftijd

Aantal spelers

Veld afmeting

Doelformaat

O.12

8 tegen 8

64 x 42,5 m

Pupillengoal

Aanwezigheid keeper

Ja
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F ysiotherapie
S portfysioth erapie
Manu ele Th erapie
Hap to th erapie
E cho Diagno stiek
S hock-w ave Th erapie

Uw club én
de buurt
versterken.

Waardoor
iedereen
wint.

Rabobank Rijk van Nijmegen
ondersteunt Eendracht '30
Eendracht '30 brengt jong en oud in
beweging. Met een verbindende kracht die
veel verder gaat dan voetbal alleen. En dat
ondersteunen we van harte.

Ontdek alles over de Rabobank en sport
op Rabobank.nl
Een aandeel in elkaar

Medical -Taping con cep t

De clubfysiotherapeut
van Eendracht’30

Molenhoek Lb.
Hoeveveld 35

024-3586401
www.nissimyabo.nl

TEAMS VOETBAL
1
Eendracht '30 -NicJOole7-van
Blommestein,
Mark Ambrosius,
Frits van Blommestein

Mias Ambrosius
Thijs van Blommestein
Ryan van Buren
Juule Büchner
Sep Daniëls
Vincent Eskens
Tom Geurts
Sem Grootaert
Tuur van der Heijden

Rocco van den Heuvel
Joris Kersten
Lasse Kraaijmaat
Duuk van Lent
Rens van de Loo
Finn Rieken
Tim Steyvers
Wout Thijssen
Sam Yocarini

Eendracht '30 - JO9-5

Geert Klabbers, Maurice Hendriks

en Rob Vos

Anna van Blommestein Jip Mee
ussen
Jarno Daniëls
Bas Queens
Lars Hendriks
Pim Vos
Kaya Klabbers
Klaas Vos
Luuk Koenders

Eendracht '30 - JO9-4

Sebastian Geurts, Bjorn Janssen en Bo van Kesteren
Renske Bemer
Jasmijn Dahlberg
Sam Geurts
Dennis Korstanje
Simon Pel

Bram Poelen
Liam Pulles
Sem van Riet
Stijn Yocarini

Eendracht '30 - JO9-3

Luc van Doesum, Jos Peters en Jarno Hüttner
Sagee Ahmad
Cas Boer
Koen van Doesum
Sven Haisma
Merijn Hofmeyer

Mathijs de Jong
Noud Kersten
Tobian Peters
Lennard Raedts
Salim Rjab
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TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - JO9-2

Jeroen Jacobs, Johan Peters, Michel Theunissen
en Rob Vos
Quentin Beuvink
Victor Gomes
Pedro van Heesch
Iryan Jacobs

Tim Peters
Joep Theunissen
Jesse Theunissen
Teun Vos

Eendracht '30 - JO9-1

Jurgen van Düren, Rob Frowijn en
Mattis Breger
Ruben van Düren
Felix Frowijn
Ryan van Heesch
Bram Leijser

Perry van Heesch

Noud van de Loo
Kuba Maka
Bram Offermann
Max Peters
Flip Walraven

Eendracht‘30 - JO11-5

Sonja Friedemann, Fien van der Borg
h
en Julia Koopman
Hesse Borghuis
Roos van Els
Xander van Embden
Lonne Friedemann
Ibro Hayd

Wies Kreulen
Wouter Prinssen
Bram Rebel
Daphne Roelofs
Esmee Witteveen

Eendracht '30 - JO11-4
Gael Hennion, Milan van Leth en Maudy Wenno
Max Buiting
Diede Büchner
Tijn Driessen
Jens van der Heijden
Teun Hennion
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Yannick Hennion
Pim Hofmeyer
Ties Kersten
Teun Verkaart
Floris van der Wielen

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - JO11-3huis en Jasper Moll
Sven van den Ing, Sven Bou
Willem Barten
Mika Daniëls
Cas van den Eijs
Nathan Fernandez
Kyano Geelen

Tom Hendriks
Freek Jonkman
Alex Leseman
Sebastiaan Moll
Willem Ros

Eendracht '30 - JO11-2
Dennis Weijers, Kim Boer en Teun Hendriksen
Manus Antonisse
Bart de Backer
Marnick Beuvink
Rik van Els
Tess Hüttner

Jade Kouwenberg
Floris Nas
Lucas Wahl
Cruz Weijers
Tim Weyers

Eendracht '30 - JO11-1

Rick Vos, Mick van de Wiel en Wilbert Lamers
Jelani Coffie
Rik van Hoek
Juul Janssen
Oscar Kaufmann

Bas Lamers
Juul van Lent
Loek van de Loo
Floris van der Zand

Eendracht '30 - JO13-3

Wim Hendriks en Walter de Wilde
Shakib Ahmad
David Boonen
Mateo Buskens
Bram Geerts
Sam Hendriks
Tim van Hoek
Kyara Jacobs
Tim van Kempen

Finn Kraaijmaat
Gijs Leijser
Léan Nillessen
Mees Peters
Wesley Stevens
Nienke Theunissen
Jorn Weeda
Mattijn de Wilde
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TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - JO13-2

Edwin Rebel, Dennis van Cleef en Davey Bos
Stijn Köpp
Daniel van Beuningen
Mats van der Borgh
Jonny Bos
Niek van Cleef
Samuel Easthill
Jelle Fokkema
Luc Hennion

Bram van de Kar
Niels van Kesteren
Ruben Koopman
Viggo Kreeftenberg
Sam Rebel
Bram Verkaart
Elias Witteveen

Eendracht '30 - MO13-1

Hans Coenen, Toine Büchner en Frans Kersten
Nora Barrie
Sinne Büchner
Jade Ceelen
Hilde Coenen
Tess Fontein
Kimberly van Gils
Aniek Graafsma

Roos van der Heiden
Maud Janssen Reinen
Julie Kersten
Liz Laurant
Annemijn Moll
Indy Peters
Benthe van Poll

Eendracht‘30 - JO13-1

Emiel Theunissen, John van Afferen,
Erwin Spitsbaard en Bas Tacke
Tijs Beers
Raphael Boonen
Timo Buskens
Jens Doorenbos
Doran Fleuren
Mats Maaswinkel
Tim Nillessen

Stan Queens
Sem van de Runstraat
Eloi Spitsbaard
Stijn Tacke
Chiel Theunissen
Daan Theunissen
Jari Willems

Eendracht '30 - JO15-3
Sjaak Schuiling
Mohamed Ahmed Mohamed
Jasper Broens
Renzo van Embden
Thijmen Isken
Niels Jutten
Jits Kamps
Friso van de Kar
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Ben Leseman
Tristen Linders
Pleun Mattijssen
Jip Peters
Levi van de Runstraat
Niels Sewarte
Joey Stevens

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - JO15-2
Sjaak Schuiling

Joris Braaf
Levi Cillessen
Bram Eltink
Kai Engelke
Tristán Gonzalez
Rob Hendriks
Sander van Hout
Dirk Hulshof
Timo Kersjes

Tijn Koster
Jesse Maaswinkel
Sem Meeussen
Senna Persijn
Mathijs Roeloffs
Gijs Ros
Guus Stoffelen
Rick Vos
Milo Warnars

Eendracht '30 - MO15-1
Edith Cup, Anne Elsinghorst, Kasper
Paardekooper en Julian Paardekooper
Janne de Blaauw
Hella Friedemann
Emma Kersten
Roos Koster
Els Kreulen
Maud Oteman
Pip Otten
Sacha Paardekooper

Juna Persijn
Emma Ros
Isabel Rowan
Estise Schraven
Erin van Vegchel
Indira Willems
Noa Wolff

Eendracht '30 - JO15-1

Jeffrey Janssen, Fabio van der Zand en Twan Hendriks
Sepp Bakker
Peter Paul Buijnsters
Jaimy Bulus
Lisander Dauti
Friso Dölle
Chris Haerkens
Thimo Hennion
Sven van den Ing
Tom Janssen

Tom Laurant
Bram van de Mond
Tijs Nix
Levi Piets
Hidde Sjoerdsma
Merijn Velthuis
Mick van de Wiel
Abel van der Wielen
Thijn van der Zand

Eendracht '30 - JO17-2

Brian Linders, Jan Poelen en Frans
Tamim Arian
Wouter van Duijnhoven
Sam Hovestadt
Joran Kreeftenberg
Jop Linders
Rick Maassen van den Brink
Pim Mattijssen
Tim van de Mond

van de Mond

Pim Nieuwenhuis
Julian Paardekooper
Mans Peters
Hugo Poelen
Giannini Pruijn
Milan van Rooij
Simon van der Wielen
Alexander Witteveen
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TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - MO17-1

Ellen Herberts, Ellen Koopman, Britt Hüttner en Elle Slootmans
Yasmine Abbes
Raghad Ahmad
Fien van der Borgh
Vera van der Borgh
Teuntje Eye
Mirthe van Hoek
Bo van Kesteren
Lisa Konings

Julia Koopman
Marit Koppers
Carina Lucassen
Noor van de Pas
Negah Sarwari
Ariah Sarwari
Zoë Warnars

Eendracht '30 - JO17-1

Patrick Vos, Abel Walraven en Ren

é Sjoerdsma

Kick te Brake
Dirk Eltink
Jurre Grijsbach
Jarno Hüttner
Max Janssen Reinen
Jorick van de Kar
Maikel Kersten
Janno de Kort
Tom Meeussen

Olivier van Oosterhout
Rubin Persijn
Thieme Sjoerdsma
Fabian Toonen
Ticho Vos
Thomas Wijsman
Sander de Wilde
Max Wolters

Eendracht '30 - Senioren Zondag 2
Niels Burghoorn
Chris Delis
Bas van Duijnhoven
Daan van Duijnhoven
Aron Fiddelers
Michiel Gijssel
Teun Hendriksen
Koen Hulshof
Daan Jongerius

Sam van den Nieuwenhuizen
Simon Oostdam
Casper Oostdam
Joery Queens
Niels Schlebos
Freek Spierings
Han Velthuis
Gijs van Kesteren

Eendracht '30 - Senioren Zondag 3
Louis Bouwman
Arno van den Broek
Teun Castelijn
René Desmarais
Wim Gommers
Coen Groenen
Twan Hendriks
Harold Klomp
Edwin Kok
Antonio Lucas
Marnix Nillissen
Stefan Rieken
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Paul Thijssen
Jeroen Thoonen
Guus Thoonsen
Dries Thoonsen
Pascal Toonen
Michael Verbrugge
RoelWillems
HenkWolters
Emiel Hendriks
Patrick Peters
Björn van den Boek
Roel Poos

HELAAS NOG GEEN FOTO
MOGEN ONTVANGEN
KIJK OP WWW.EENDRACHT30.NL/TEAMS

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - Senioren Zaterdag 2
Rob van Weelden
Patrick Wijers
DannyWijers
Mark Bettinger
Michel Christiaens
Mark Hommersom
Bart Hulsman

Bas Lamers
Lars van Afferen
Filip Lùkic
Maikel Christiaens
Dennis van Duijnhoven Ben Mulders
Flip Poelen
Luc Geelen
Gijs Poelen
Martijn Geelen
Robin van Pol
Bram Gubbels
Kevin Rosijn
Lars Jacobs
Lars Seveke
Jacobs
Nils
Bas Verijdt
Martijn Lamers

Eendracht '30 - Senioren Zaterdag 3
Mats Hagemeijer
Rens Hermsen
Chris Hoeben
Thomas van den Hof
Nathan Klaassen
Ted van Kuppeveld
Robin Lamers

Jordy Leenders
Thomas Oostdam
Rico Paau
Chaz Peters
Guy Peters
Lars Roelofs
Cas Sinnige

Sam Spierings
Rick Theunissen
RinaldoWarnars De
Jurriën van de Water
Stijn Werther
Johann van Elk

Eendracht '30 - Senioren Zaterdag 4

HELAAS NOG GEEN FOTO
MOGEN ONTVANGEN
KIJK OP WWW.EENDRACHT30.NL/TEAMS

Daan Bastiaans
Max Berntsen
Koen de Blaauw
Kim Boer
Mees Bruens
Juriaan Dirkx
Niek Hagemans
Finn Hagemeijer

Joris Nieuwenhuis
Bas Nillessen
Leroy Pool
Sverr Rosmalen
Sam van Schijndel
Remco Siebenheller
Rik Verweij
Kaj van Wamel

Eendracht '30 - Veteranen
Frans Bosch
Joost Eikelenboom
Maurice Eltink
Charles Eltink
Bas Fiddelers
Theo Frederix
Walter Haerkens
Evert Hüttner
Jeffrey Janssen
Jan Lamers
Dennis Lieskamp
Jeroen Mentink

Frans van de Mond
Frank Penders
Roy Pool
Sjaak Schuiling
Gianluca Traficante
Ton van Veenendaal
Jaap van Veenendaal
Edwin de Vries
Jeroen Willems
Mark van Woerkom
Frits van Blommestein
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VOETBALSELECTIE 2016 - 2017

Bovenste rij: Ruben Verwayen, Mikey Lebbing, Wout Lamers, Mels Willems, Marc Hulsman, Jim Adams, Dardan Gabrica, Just Willems
Middelste rij: Bas Verwayen (teamleider), Henk Kerkhoff (verzorger), Daan van Veenendaal, Joeri van Eldijk, Freek Kornelis, Frank Orth (keeperstrainer), Mich
Dennis Abbenhuis, Teun Stegeman, Frank Thijssen (teamleider), Abel Walraven (materialen), Nissim Yabo (fysiotherapeut) Wienie Nillessen (t
Onderste rij: Bas Roeloffs, Remco Benders, Zsolt Kovacs (hoofd-trainer), Peter van Putten (assistent trainer), Milan van Leth, Bob Bakker

HOOFDSPONSORS:

, Michiel Peeters Weem, Dennis Watson,
sen (teamleider / assistent scheidsrechter)
024 6962804

Autobedrijf
Thijssen

KORFBALSELECTIE 2016 - 2017

Bovenste rij:
Onderste rij:

Annika Grootveld, Debbie Verhoeven, Chantal Christieans, Lotte Eikelenboom, Kaylee Queens, Manon Leenders,
Daphne van de Brug, Mascha Haerkens trainer/leider: Jaap Beers en Sabrina de Bruin
Romy Penedo, Esmee van Afferen, Sharon van Rooij, Lisanne Knapen

TEAMS KORFBAL
Eendracht '30 - Pupillen D

Fleur Awater – Kim Thomassen – Sejla Ugljanin
Terre Gijsbers
Nova Gijsbers
Adinda Pel

Nikki Tax
Kim Tax
Nejla Ugljanin

Eendracht '30 - Aspiranten B
Lotte Eikelenboom, Lisanne Knapen, Romy
Penedo Cumplido, Karin Penedo Cumplido,
Miranda Thomassen
Fleur Awater
Demi Cillessen
Lotte Gerrits
Tessa Penders

Elke Penedo Cumplido
Kim Thomassen
Sejla Ugljanin
Silke Wilmsen

Eendracht '30 - Senioren Midweek
Csilla van de Brug
Milou van Duijnhoven
Mascha Haerkens
Hedwig van ‘t Klooster
Patricia Koenders
Patricia Lamers
Karen Prudon
Esther Prudon

Chantal Schijf
Ilse Tax
Bianca Vos
HermienWinkelhorst
Danielle Verhoeven
Romy Penedo
Csilla van de Brug

Eendracht '30 - Recreanten 1
Evelien Bleumink en Hennie Dimmers
Nicole van Blommestein
Henny Dimmers
Yvonne Lebbing
Jessica Miggiels
Mayra Pool
Susanne Queens
Georgette Schuiling
Brigitte van der Spank
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Petra Weijers
Gerda Wijers
Marjo Willems
Jeannette Willems
Evelien Bleumink
Anja Jacobs
Bets Janssen

INTERVIEW RONDUIT

10 VRAGEN AAN...

1. Stel jullie zelf voor?
Wij zijn Nikki en Kim Tax , Nikki is 9 jaar en Kim is 7 jaar.
2. Wanneer zijn jullie begonnen met korfbal?
We zijn dit seizoen net begonnen aug/sept ’16.
3. Wat vinden jullie leuk aan het korfbalspel?
Nikki: De sport vind ik gewoon heel leuk rennen en
schieten op de korf vind ik erg leuk.
Kim: Ik vind alles leuk.
4. Wat vinden jullie het leukste aanval of verdediging, en
leg uit waarom.
Omdat we net zijn begonnen met een heel nieuw team,
gaan we eerst een tijd trainen om het goed te leren en
als het goed is gaan we dan in april '17 starten met de
wedstrijden dus is nu nog moeilijk te zeggen.
Nikki: Ik denk dat ik de aanval het leukste vind omdat je
dan moet proberen een doelpunt te maken.
Kim: Ik denk de aanval omdat je dan probeert om te
winnen.
5. Hoe ziet jullie training eruit?
Nikki: sportief
Kim: Leuk
We gaan trappen lopen en leuke spelletjes. We leren om

op de korf te schieten, bijvoorbeeld strafworp oefenen.
Estafette doen we ook.
6. Gaan jullie als team, buiten de korfbal ook nog leuke
dingen met elkaar doen?
Nikki: Ja, ik speel met wel eens met Terre, we zitten bij
elkaar in de klas en we zijn vriendinnen.
Kim: Ik speel wel eens met Nova samen.
7. Wat is het leukste wat jullie hebben meegemaakt bij
korfbal?
Nikki en Kim: De strafworp leren vonden wij heel leuk al
was het begin ook een beetje lastig.
8. Wat zouden jullie er aan bij kunnen dragen, om nieuwe
korfballeden te krijgen?
Folders uit delen op school. en vriendinnen enthousiast
maken over korfbal omdat het gewoon leuk is om te doen.
Een keer een vriendin mee nemen naar een training.
9. Hoe ziet jullie toekomst bij Eendracht eruit?
Heel veel wedstrijden spelen en gewoon het leuk hebben.
10. Zijn er nog dingen die jullie met ons zou willen delen?
We hopen dat er snel nog meer meisjes bij de
korfbal komen.
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SPEELT DE BAL DOOR...
Frank Thijssen speelt de bal door aan Frank Queens

Hallo allemaal,
Hoewel de meeste mensen binnen Eendracht me wel kennen, zal ik beginnen met mezelf kort voor te stellen. Mijn
naam is Frank Queens en ook ik ben geboren en getogen
in het mooie Mook. Ik ben inmiddels al bijna 26 jaar getrouwd met Caroline en heb twee kinderen die ook allebei
actief zijn bij Eendracht: Kaylee, korfbal senioren 1 en
Joery, voetbal zondag 2. Sinds jaar en dag ben ik lid van
onze vereniging Eendracht ’30. Een hele lange tijd als
speler, nu als rustend lid. Ik heb de bal doorgespeeld
gekregen van mijn grote vriend Frank Thijssen,
beter bekend als Ties. Vriend, bedankt!
En nu terug in de tijd. Toen ik 8 jaar was, ben
ik lid geworden van Eendracht. Toentertijd
begon je in de E junioren.
Ik heb tot aan de B junioren gespeeld.
Helaas ben ik daarna een tijd uitgeschakeld geweest, doordat ik mijn
been brak.
Na een lange tijd uit de running te
zijn geweest, hebben we op een gegeven moment een vriendenteam
opgericht, met onder andere: Riny
van Oosteren, Robert Lebbing
(beter bekend als kneus),
René Lebbing, Willy Roeloffs, Peter Queens, Michel
Poelen, Ronny Verhoeven,
Ronny Poelen, Frank
Thijssen, Freddy Lem,
Fons Thomassen, Walter
Haerkens, Walter Hendriks, Walter Verhoeven,
Ronald Peters en Patrick
Vos: het 3e. Dit was een
bijzonder team. Naast
het leuke voetbal wat
we hadden, was er, zoals
de naam al zegt, echte
vriendschap. Feestavonden,
weekenden weg, bruiloften, dit
was een gouden tijd. We zijn zelfs
twee of drie keer kampioen geworden.
Dit doet me gelijk denken aan een van onze
kampioenswedstrijden. We moesten nog twee
wedstrijden spelen tegen ZOW.
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Eén uitwedstrijd en één thuiswedstrijd. We hoefden maar
één van deze twee wedstrijden te winnen en dan waren we
kampioen. Omdat we zo overtuigd waren van het feit dat
we de wedstrijd zouden winnen, hadden we een touringcar
gehuurd, een feestmiddag georganiseerd in de Heumense
Molen inclusief buffet en drank en er waren bloemstukken
ingekocht. Maar nu raad je het al: verloren! Dat was even
balen. Maar niet lang, want ondanks het verlies ging het
feest gewoon door. En dat begon al in de kleedkamer. Met
de gordijnen dicht zijn we teruggereden naar Mook en daar
hebben we alles gewoon door laten gaan.

was op! Dit had hij nog nooit meegemaakt. En toen het
volgende probleem: de tank van het toilet zat vol. Die
moest onderweg geleegd worden. De schuif ging open
en het bleef maar stromen. Dat was het begin van een
top weekend!

En dan herinner ik me nog een mooi verhaal. Het
weekend weg naar Winterberg. We verzamelden bij de
Poort van Limburg. Daar werden we opgehaald met een
touringcar. De eerste vraag die de buschauffeur kreeg,
was of er genoeg bier aanwezig was. Hierop antwoordde hij dat hij zoveel bier aanwezig had, dat hij nog bier
over zou hebben als hij op en neer naar Spanje zou rijden. Zelf lustte hij er ook wel een. Dat zat dus wel goed,
dachten we. Toch had hij ons drinkend vermogen een
beetje onderschat. Halverwege de rit kreeg hij namelijk
weer de vraag of er ergens nog een kastje bier was. Het

Op dit moment ben ik actief als leider bij zondag 2, het
team waar mijn zoon Joery dus in speelt. Hier ben ik vorig
jaar voor gevraagd door het bestuur. Ik doe dit samen met
Twan Lucassen, Paul van Duinhoven en trainer Willem
Letemahulu. Ook ben ik hoofdsponsor van de club samen
met Frank Thijssen, Bart Roeloffs en John van Duijnhoven.
Op deze manier draag ik toch nog een steentje bij aan de
club en natuurlijk blijf ik altijd rustend lid.

De laatste periode van mijn voetbaltijd heb ik bij de veteranen gespeeld. Dit deed ik onder andere met Frank
Thijssen en mijn twee zwagers: René van der Zand en
Hans Thijssen. Ook hier hebben we veel leuke momenten beleefd.

Graag speel ik de bal door aan Robert Lebbing
oftewel Kneus!

Groesbeekseweg 9 - 6585 KE Mook
www.eskespartners.nl

Uit de
oude doos

Uit de oude doos
Uit de “oude doos” …
Deze keer een luchtfoto van
Mook uit lang vervlogen tijd
en …
namelijk uit 1957. Het Eendra
chtveld is, in het midden rec
hts op
de foto, overduidelijk te her
kennen aan de kaal gespee
lde doelgebieden.
Het voetbalveld van Eendra
cht lag toen “midden” in Mo
ok achter café de Poort
van Limburg. De Poort van
Limburg van de familie Ver
heijen was jarenlang het
gastvrije clubhuis van de gro
enwitten. Doordeweeks liep
en er schapen op het
veld en zondags was de sch
apenwei ’t domein van de Een
drachtvoetballers.
Eendracht zou tot 1961 ach
ter de Poort blijven voetballen
want ’t nieuwe
sportpark aan de Schansweg
werd in 1961/1962 in gebruik
genomen. Eendracht
kreeg toen de beschikking ove
r ’n “eigen” gebouw met 2 klee
dlokalen en ’n
scheidsrechterslokaal. De Poo
rt van Limburg bleef tot in de
jaren 70 fungeren
als clubhuis en pas op ’t hui
dige sportpark, dat in 1978
in gebruik werd genomen,
kreeg Eendracht de beschik
king over ’n moderne voetba
lkantine.
Ook is op de foto te zien is
dat er flink wordt gewerkt aan
de uitbreiding van
Mook want straten als de Juli
anastraat, Prins Bernhards
traat en de pastoor
Fabritiusstraat beginnen lan
gzaam vorm te krijgen. Dez
e foto geeft nog een
mooi beeld van het oude Mo
ok met de vele boerderijen
en de vele bomen langs
de Rijksweg. Links onder zien
we zelfs café de Lindeboom
nog bij de lindeboom
die er nu nog staat en dus naa
mgever was van zowel het
toenmalige café als
de huidige woonwijk de Lin
deboom. Ook de meisjesschoo
l is duidelijk zichtbaar
aan de rand van het voetba
lveld en even verderop ligt
aan de Groesbeekseweg
de jongensschool. Aan de Ma
as zien we achter de kerk de
“loswal” … want van
Maasboulevard was toende
rtijd nog geen sprake.
Wil je meer foto’s zien van
oud Mook … kijk dan op de
facebook pagina van …
Ons mooie Mook. Mensen me
t oude foto’s van Eendracht
zijn van harte welkom
om die met ons te delen. Nee
m daarvoor persoonlijk con
tact op met Ton
Broekmans of via mail ton
.broekmans@outlook.com
of tel. 06 29081344.
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SPONSORS
AAN HET WOORD
Autobedrijf Bart Ebben
Opvolging in het Familiebedrijf Autobedrijf Bart Ebben
Autobedrijf Bart Ebben heeft na zijn oprichting door Bart en
Gertrud inmiddels een rijke historie van zo’n 40 jaar opgebouwd. Maar gelukkig houdt deze historie niet op na 40
dienstjaren! De volgende generatie is inmiddels helemaal
klaar om het roer over te nemen.

Dochter Carmen en schoonzoon Jan zijn de waardige opvolgers voor het Autobedrijf en zij zullen dit jaar het roer
overnemen. Jan is al langer het gezicht van het bedrijf en blijft
het vertrouwde aanspreekpunt voor onderhoud, reparaties en
de autoverkoop. De BOVAG garage aan de Sluisweg in Malden
is hoofdzakelijk bekend als Citroën & Peugeot specialist, maar
voor elke automobilist wordt voor een warm welkom gezorgd.
Dat gaat eigenlijk alleen nog maar beter worden door de
passie van Jan en de vrouwelijke touch van Carmen. Zo zijn
bijvoorbeeld na de gevel van het pand ook de wachtruimte,
receptie en showroom inmiddels eens helemaal opgefrist. Dus
terwijl u comfortabel wacht wordt er aan alle merken personenauto’s, bestelwagens en campers onderhoud en reparaties
verricht. En het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat u tegen uw
volgende auto aan loopt!
Bart Sr. blijft nog wel actief in het onderdelenbedrijf dat zich in
hetzelfde pand bevind. Samen met zoon Bart Jr. blijft hij hard
werken aan de inmiddels wereldwijde levering van nieuwe en
tweedehands Citroen & Peugeot autoonderdelen. Bart Ebben
houdt u op weg!

Herberg Restaurant ‘t Zwaantje
Vroeger werd er veel op de Biesselt gevoetbald. Oom Piet
Meussen en Oom Jan Meussen ( beide eendrachtspelers
maakten met de Piepenbroeken en andere Biesseltenaren
deel uit van een team dat tegen Groesbekenaren (waaruit
later De Treffers ontstond) . Willem Meussen speelde bij
Eendracht en nu neefjes Jip Meeussen en Lennard Meeussen spelen bij Eendracht . Het spelen van voetbal is veel
meer dan het spel, het sociale gevoel, het gemeenschappelijke gevoel, het samen zijn, elkaar ontmoeten.. Een zijn
voor een club, dat ervaar je pas als je eigen kinderen( onze
Floris speelt bij Achilles ’29) deel uit maken van die club.
Als Zwaantje staan we weliswaar aan de zijlijn maar vinden
het super leuk om een plaatselijke club te ondersteunen,
want ook ik begrijp dat je hulp nodig hebt voor het bestaan
van zo’n voetbalclub. We ondersteunen dan ook Eendracht
van harte. Met het gevoel dat je hiermee de plaatselijke
jeugd de kans geeft om een super spel te spelen en hen
samenbrengt met vrienden om dit spel te spelen. Nee
winnen is niet het doel. Ook de fantastische inzet van de
trainers, leiders en ouders moet meer gewaardeerd worden.
En, ja de ondernemers die als sponsoren optreden doen dit
niet alleen om de club, het team te ondersteunen maar ook
naar anderen om hun eigen bedrijf te verkopen. Zo snijd
het mes aan 2 kanten, wij ondersteunen onze plaatselijke
club en het zou mooi zijn als jullie dan sympathiek naar ons
(sponsoren) zijn.
Dus wil je lekker eten, iets drinken na een heerlijke wandeling, heb je een feestje te vieren, wil je en “ontbijtje” cadeau
geven, een bijeenkomst organiseren denk dan aan jullie
sponsor “ ’t Zwaantje “, maar natuurlijk ondersteun ook al
die andere sponsoren die je in dit clubblad of langs de lijn
ziet. Ze hebben allemaal iets met de club, met Eendracht.
Wij zijn de ondernemers en jullie zijn ondernemend. Dus
Scoor niet alleen zelf maar ook bij jullie sponsoren.
PS. Maak een foto van een moment, je team een situatie
voor ons bord en post het op onze FB dan…
Richard Meeussen

Dirk! Autowas
Dirk! Autowas is een moderne wasstraat van bijna 40 meter lang. De auto wordt op een
kettingbaan voortgetrokken en door de diverse borstels schoongewassen en voorzien van
wax en polish. Er is extra aandacht voor de velgen van uw auto. U kunt gratis stofzuigen in
de overdekte hal. Wilt u een keer extra aandacht besteden aan het interieur van uw auto,
maak dan gebruik van één van onze vijf VIP-stofzuigplaatsen. U heeft dan de beschikking
over cockpitspray, een ruitenreininger, 4 liter ruitenwisservloeistof en nog veel meer. Kom
het ervaren bij Dirk! in Malden. Als je aangeeft dat je Eendracht lid bent gaat een deel van
de opbrengst terug naar Eendracht'30.
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Interview
goed ook, want dat was niet veel. In het begin dacht ik
letterlijk: waar ben ik in hemelsnaam beland!

JIM ADAMS
10 SEIZOENEN EENDRACHT 1!

JULI 2006 – Het gaat goed met de plaatselijke SV in buurdorp Malden. Kort geleden werden er nog verhitte duels
uitgevochten in de 4de klasse E tegen Eendracht maar nu
is Juliana na vier seizoenen in de 3de klasse gepromoveerd
naar de 2de klasse. Het wordt voor jonge knapen uit Malden steeds moeilijker om zich in het eerste team te spelen
en dus gaan zij zich oriënteren bij clubs uit de buurt.
Dit geldt ook voor ene Jim Adams. De jonge spelmaker,
op dat moment nét 20 jaar oud, klopt aan op Sportpark
de Maasvallei en komt in het eerste elftal te spelen. Op
dat moment houdt hij er zelf waarschijnlijk geen seconde
rekening mee, maar het is het begin van iets moois: Een
decennia lang Eendracht 1! Aan de hand van een aantal
steekwoorden blikt Jim samen met Eendracht terug op de
afgelopen tien jaar.
Promotie (1)
In totaal heb ik twee promoties mee mogen maken. Daarvan was de eerste keer natuurlijk het mooist. Dat was in
het seizoen 2007-2008, mijn tweede seizoen bij Eendracht.
Een seizoen daarvoor ben ik samen met Dennis Abbenhuis
en Freek Janssen naar Eendracht gekomen. De trainer
stopte destijds al naar een paar wedstrijden. Dat was maar
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Toen Theo Kroes het samen met Roderik Smits overnam
kwam er gelukkig meer lijn in het spel en gingen we een
stuk beter voetballen. Dat was op dat moment nog niet voldoende om mee te doen om promotie. Volgens mij werden
we uiteindelijk negende met een veel te krappe selectie.
Gelukkig kwamen er in het volgende seizoen wat talentvolle
spelers bij zoals Tom Christiaens en Martijn Lamers vanuit
de jeugd. Dit zorgde wel voor een betere en iets bredere
selectie, al hield het nog niet over.
Gelukkig begonnen we het
seizoen heel goed
en pakten we
gelijk de eerste
periode. Daar had
ik wel een groot
aandeel in met
een paar goals
en assists. Daarna, de tweede
periode in dat
seizoen (voor
en na de winterstop), kwam de klad er wat in en pakten we
minder punten. Aan het einde van het seizoen pakten we de
draad van overwinningen weer op en eindigden we als vijfde.
Omdat we de eerste periode pakten mochten we de nacompetitie in. Dit werd, zeker ook voor mij persoonlijk, sportief
misschien wel de mooiste fase. In twee wedstrijden (uit bij
SCD en thuis tegen Kolping-Dynamo) dienden we promotie
af te dwingen. Bij SCD speelden we gelijk waardoor we thuis
van Kolping-Dynamo moesten winnen. Met rust stonden
we 0-1 achter en was er enige paniek. Gelukkig kwamen we
in de tweede helft vrij snel op gelijke hoogte via een penalty.
Vanaf dat moment kwamen we goed in de wedstrijd en wist
ik zowel de 2-1 als de 3-1 (laatste minuut) te maken waardoor Eendracht voor het eerst sinds jaren weer promoveerde
naar de 4de klasse. Uiteraard zorgde dit voor een mooi feest
tot in de late uurtjes!
Degradatie en blessure (1)
Helaas zijn we het seizoen erop alweer gedegradeerd uit de
4de klasse. Op zich hadden we wel een aardig elftal, alleen
was de selectie veel te krap om blessures en/of schorsingen op te vangen. Zo raakte ik zelf, halverwege dat seizoen
op vrijdag de 13e(!), ook zwaar geblesseerd aan mijn knie
(afgescheurde kruisband) met een wedstrijd zaalvoetbal
wat ik ook deed
bij Eendracht.
Dat betekende
een operatie
en revalideren.
Daardoor kon ik
dat seizoen niet
afmaken en ook
het seizoen daarop niet voetballen. En dat terwijl

bijna altijd in teams gespeeld met jongens waarmee ik buiten het voetbal ook veel optrek. Daaruit zijn ook veel nieuwe vriendschappen ontstaan. Naast het sportieve was dit
voor mij ook altijd een belangrijke drijfveer om bij Eendracht
te blijven voetballen. Zeker omdat er altijd wel wat jongens
bijkwamen die ik kende of aandroeg.

ik zelf een aardig seizoen draaide en halverwege vier goals
had gemaakt. Uiteindelijk heb ik bij elkaar 1,5 jaar niet kunnen spelen en vooral veel moeten revalideren. Daarom heb
ik toen Patrick Vos wat ondersteund, die inmiddels trainer
was geworden omdat Theo Kroes ermee was gestopt. Zo
was ik toch nog enigszins betrokken bij het team.
Promotie (2)
Na ik geloof twee
seizoenen in de 5de
klasse onder Patrick
Vos, waarin we in de
subtop/middenmoot
eindigden maar niet
om promotie hebben
gespeeld, werden in
het seizoen 20122013 Roy Pool en
Henny Queens aangesteld als trainers.
Vanaf dat moment
veranderde er wel
het een en ander.
Zo zorgden zij voor
een uitgebreidere
staf en werden trainingen en wedstrijden op een
andere manier ingevuld. Zonder Patrick te kort te willen
doen, want daar kan en kon ik prima mee op schieten,
gaven zij op hun manier er een andere invulling aan. Dit
zorgde ook dat er wat spelers bijkwamen waardoor we
een veel bredere selectie hadden. Dat resulteerde in de
tweede promotie die ik heb meegemaakt. Dat seizoen liep
het persoonlijk ook vrij goed met zes goals en een hoop
assists op Tom Christiaens die topscoorder werd met
achttien goals. We hadden toen denk ik
ook een van de leukste selecties qua team
en omgang buiten het veld. De seizoenen
erna hebben we ons relatief makkelijk in de
subtop kunnen handhaven.
Vriendschap
In de loop der jaren zijn er ook een hoop
vrienden of jongens met wie ik bij Juliana
had gevoetbald naar Eendracht gekomen. Dit
zorgde eigenlijk altijd wel voor een kwaliteitsimpuls en bovendien klikte het altijd goed
met jongens die er al zaten. Ik heb dan ook

Blessure (2)
Helaas ben ik aan het einde van het seizoen 2014-2015 wederom zwaar geblesseerd geraakt. Nu scheurde ik de kruisband van me andere knie in een wedstrijd bij DVE-Trajanus.
Dit betekende weer een zware operatie en revalideren.
Toen heb ik wel even getwijfeld of ik nog door zou gaan met
voetballen want inmiddels wordt je ouder en is je werk ook
belangrijk. Ik heb toen
besloten om me te
laten opereren en
tijdens de revalidatie wel te kijken
hoe het zou gaan.
Gelukkig ging het
erg goed en al snel
begon het weer te
kriebelen. Het was
bijzonder jammer
om langs de kant
te staan omdat we
met Zsolt Kovacs
en Peter van Putten
nieuwe trainers hadden en we bezig waren aan een goed
seizoen. Gelukkig ben ik binnen acht maanden gerevalideerd en heb ik aan het einde van het seizoen nog mee
kunnen doen in de promotiewedstrijden tegen SML. Helaas
is het ons niet gelukt om te winnen. SML heeft over twee
wedstrijden terecht gewonnen van ons.
Teamuitjes
Dat zijn er heel wat geweest. Genoeg legendarische uitjes gehad van Maastricht tot Breda en Den Bosch. Ik kan
me er niet alles meer van herinneren, dat zegt misschien
wel genoeg ;-)
Doelpunten
De eerste jaren speelde ik eigenlijk altijd wel als aanvallende middenvelder en scoorde ik regelmatig. Die
positie heeft ook mijn voorkeur aangezien ik daar de
beste wedstrijden heb gespeeld. De laatste paar seizoenen speel ik ook regelmatig meer controlerend of aan de
zijkant. Mede door
blessures heb ik
daardoor ook minder gescoord. Volgens de website
VoetbalOost.nl
ben ik topscoorder
aller tijden maar
ik vraag me af
op dat helemaal
klopt! Misschien
van de laatste
tien jaar, haha!
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NIEUW! 45+ 7X7 VOETBAL

Een lekker potje voetballen zonder al te veel
verplichtingen? Dat is 7x7 voetbal: met 7 tegen 7 op een
half
veld met kleine doelen, de buitenspelregel geldt
niet en
slidingen zijn niet toegestaan.
Onze eerste training was op vrijdagavond 23 septe
mber.
Lekker om weer achter een bal aan te rennen
merken
dat we het voetballen nog niet zijn verleerd. Ons
doel is
begin 2017 mee te gaan doen met een 7x7 comp
etitie.
De eerste contacten in de regio zijn hiervoor al
gelegd.
We zijn nu met ons tienen en zijn op zoek naar
meer
enthousiaste voetballers van rond de 45 jaar of
ouder.
Iets voor jou? Kom gerust een keer meedoen!
We trainen voorlopig op de vrijdagavonden in
de even
weken van 20:00 tot 21:00 uur.
Meer informatie: j.a.weeda@upcmail.nl
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JEUGDTRAINERS ACTIEF BIJ EENDRACHT’30
Bij eendracht’30 zijn er inmiddels een hoop jeugdspelers actief als trainer. Onderstaande jeugdleden assisteren bij jeugdteams tijdens trainingen en wedstrijden. Zowel bij korfbal als voetbal.

Sander de Wilde
Team: Jo13-3
In welk team speel je zelf?
Ik ben keeper van de B1.
Waarom ben je een jeugdteam gaan trainen?
Mijn vader heeft mij heel veel getraind. Tijdens een
training van de Jo13-3 heb ik een keer een aantal
oefeningen voor gedaan, ik vond het team zo leuk en de
team spirit zo goed dat ik heb gevraagd of dat ik vaker
kon helpen. Momenteel doe ik het al een paar weken
en het gaat prima.
Wat is er leuk om een eigen team te trainen?
Je komt 3x per week bij elkaar (2x training, 1x wedstrijd),
de band met de spelers wordt beter. Er zit ook veel
plezier in.
Hoe vinden je spelers het dat je training geven?
Tot nu toe hoor ik alleen maar positieve reacties niet
alleen van de spelers maar ook van de ouders die het
leuk vinden dat er een iets oudere speler mee doet.

Jarno Hüttner
Team: Jo9-3 (Voorheen F3)
In welk team spelen je zelf?
Ik speel nu zelf in de Jo17-1 (voorheen B1)
Waarom ben je een jeugdteam gaan trainen?
Het leek me leuk om een team te trainen, vorig jaar heb
ik de Jo11-3 (voorheen E3) getraind.
Wat is er leuk om een eigen team te trainen?
Het is leuk om de spelers te leren voetballen, en ook
om ze nieuwe dingen te leren. Maar zelf vindt ik het
natuurlijk ook leuk om te doen.
Hoe vinden je spelers het dat je training geeft?
Ze vinden het erg leuk, ik vindt het zelf ook erg leuk.
Ook omdat ze actief meedoen.

Fleur Awater
Ik ben Fleur Awater, zelf speel ik in de B1
wat een ontzettend leuk team is! Ik train
nu de E1, ik ben dit team gaan trainen
omdat ik het ontzettend leuk vind om
kinderen iets te leren, waarbij ze ook nog
sportief bezig zijn. Ik vind het super leuk
om de E1 te trainen en coachen, ze zijn
heel erg enthousiast en vinden het leuk
om te leren! Ook vind ik het heel leuk dat
je elke week kinderen ziet groeien met
wat ze doen en hoe ze dat doen, ze weten
steeds meer en worden steeds beter!
Groetjes Fleur.
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Mick van de Wiel en Rick Vos
Team: Jo11-1 (Voorheen E1)
In welk team spelen jullie?
Mick: Ik speel in de Jo15-1 (voorheen C1)
Rick: Ik speel in de Jo15-2 (voorheen C2)
Waarom zijn jullie een jeugdteam gaan trainen?
Rick: Ik heb het gehoord van een vriend van mij op
school, toen ik het er met Mick over had zei Mick dat
het hem erg leuk om het ook te doen.
Mick: Ik fietste met Rick mee naar huis en toen hadden
we het erover, en mij leek het super leuk om een team
te gaan trainen. In eerste instantie wilden we een Jo-9
team doen, maar we werden gevraagd voor een Jo-11
team, en dat leek ons super leuk.
Wat is er leuk om een eigen team te trainen?
Rick: Dat als je de spelers iets leert dat ze dit ook uitvoeren, en de kinderen zijn ook hartstikke leuk.
Mick: Het is ook leuk om dingen die je oefent terug te
zien in een wedstrijd en je leert ook zelf van de fouten
die de kinderen maken.
Hoe vinden jullie spelers het dat jullie training geven?
Mick: Onze spelers vinden het leuk dat er jonge trainers
voor de groep staan.

Fien van der Borgh en Julia Koopman
Team: Jo11-5 (Voorheen E5)
In welk team spelen jullie?
Fien en Julia spelen beide in de MO17-1 (voorheen
MB1)
Waarom zijn jullie de Jo11-5 gaan trainen?
Fien: Kasper Paardekoper heeft aan mij gevraagd of dat
ik een team wilde gaan trainen, dit leek me erg leuk.
Maar ik wilde het wel samen doen met iemand anders
dus toen heb ik Julia gevraagd.
Wat is er leuk om een eigen team te trainen?
Julia: Ik vind het leuk om dingen die ik zelf heb geleerd
door te geven aan de kinderen, maar het is ook een leuk
team en altijd gezellig.
Fien: Je kunt de spelers ook nieuwe dingen leren die je
zelf ook geleerd hebt.
Hoe vinden jullie spelers het dat jullie training geven?
Fien: Ze vinden het erg leuk.
Julia: Wij hebben zelf leuke oefeningen voor de spelers
en dat vinden ze ook heel leuk, maar ook tijdens de
wedstrijden merk je dat de spelers het erg leuk vinden.

Sejla Ugljanin
Ik ben Sejla Ugljanin, speel in de B1. Ik train de E1. De reden waarom ik de E1 train is omdat ik het leuk vind om training te geven ,
en om te zien hoe de meiden vooruit gaan iedere training.
Groetjes Sejla Ugljanin

Kim Thomassen
Mijn naam is Kim Thomassen en ik ben dit jaar begonnen met
het trainen van de E1. Ik speel zelf in de B1. Ik ben dit team gaan
trainen omdat het korfbal bij eendracht steeds minder word
en er kwam weer een nieuw team bij, dus leek het me leuk om
dat team te gaan trainen. Ik vind het leuk om te doen, ik kan de
kinderen dingen leren die ik vroeger zelf heb geleerd.
Groetjes Kim
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de leukste
binnenspeeltuin
van de regio!

Bolder 18 Heumen www.PreTInn.nl

BBP Oost
Bolder 7
6582 BZ Heumen

www.bbpartners.nl
024-663 22 02
info@bbpartners.nl
Euro Auto Logic
Bolder 7
6582 BZ Heumen

BBP West
Einsteinstraat 33-1
2811 EP Reeuwijk

www.euroautologic.nl
024-388 05 26
info@euroautologic.nl

www.bbpartners.nl
024-663 22 02
info@bbpartners.nl

Uw auto import adviseurs sinds 2004
Wilt u altijd op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws op het gebied van BPM?
Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief via www.bbpartners.nl.

Larie di Nuevocasa

Rook
Ik had natuurlijk weleens een film gezien met daarin ‘n
scène waarin de hoofdrolspeler voor de spiegel in de badkamer z’n tanden poetst. En ook films waarin hartstochtelijk
gerookt wordt, dat is dan vooral in ’t gangstergenre. Zie
bijvoorbeeld àlle films met Humphrey Bogart, zwart-wit en
vooral erg mistig. Op de fijne Belgische zender Canvas zag
ik laatst een film waarin beide zaken werden gecombineerd.
Ik bedoel, het hoofdpersonage poetste z’n tanden en rookte
tegelijkertijd een sigaret. Dat had ik nog nooit gezien. En
je moet weten dat nuevocasa best veel gezien heeft op ’t
gebied van sigaretten roken. Zelf heb ik behalve twee halfzware sjekkies die ik als mènneke stiekem met Appie Tak
(Tax) heel stoer heb weggepaft, nooit gerookt. Ten minste,
niet actief…... In ons gezin was ik de enige niet-roker. In de
hele buurt, zo onderhand. Vond er niks stoers aan. Nooit zin
in gehad. Kon ook niet, vond ik, in verband met m’n aanstaande carrière als profvoetballer. Daar bleken er trouwens
’n heleboel van te roken, ontdekte ik later.
Je eerst naar buiten begeven voor je er eentje opstak was
in die jaren (ik praat sixties, seventies) nog niet erg trendy.
Sterker nog, ’t was raar. ”Wat gaat ‘ie buiten doen?”
Op verjaardagsfeestjes bij ons thuis in de huiskamer kon
je op een gegeven moment niet meer zien of ’t nou tante
Truus was of ome Grad die tegenover je zat. Terwijl daar
qua postuur toch een enorm verschil tussen zat. Deed
niemand moeilijk over. Zelfs in de kleedkamer bij nuevocasa’s clubje Eendracht werd de hand niet omgedraaid voor
’n zware Van Nelle of ’n Mantano. In ’t vliegtuig moest in
die dagen de rookwaar alleen tijdens ‘t opstijgen en landen
gedoofd blijven, merkte ik op weg met paps en mams
naar Joegoslavië dat toen nog een land was. Zodra na de
start ’t lampje ”verboden te roken” uitging, was dat voor
90% van de passagiers het signaal om de tax free’je pakjes
Caballero zonder filter te trekken waarna nuevocasa - tot
ik in Dubrovnik ’t vliegtuig uitmocht - met rood doorlopen
traanogen deed alsof er niks aan de hand was. Als ik op

woensdagmiddag met ons mam op m’n chopperfiets mee
naar de markt in Cuijk moest of mocht (beetje er tussenin), werd er halverwege de Cuijksesteeg gestopt voor een
rookmoment. Beetje rondhangen tot de sigaret op de helft
werd gedoofd, in de jaszak verdween en door naar ’t pontje.
Fietsend roken deed je toen niet. Althans als vrouw, zo lijkt
‘t. Kan ik me natuurlijk in vergissen. Vind ik eigenlijk ook wel
’n goede zaak, voor vrouwen én mannen. Heeft te maken
met ’n klein ergernisje van nuevocasa. Nou ja, klein. Niks
erger dan dat er op weg naar je werk door ’t bos bij Malden
’n rokend sujet voor je fietst of bromt. Weg is de magie van
’t frisse woud met dauw op de velden, af en toe een ree,
een ratelende specht en vooral de onbedorven geur van
een ontluikende herfstochtend. Allemaal naar de gallemiezen dankzij één dampend Marlboro’tje. Dwingt tot z.s.m.
inhalen, roker in ’t voorbijgaan bedenkelijke blik gunnen met
een kuchje d’r bij en gauw door naar de nog onbedorven
zone die voor je ligt. Misschien wel beetje raar, trouwens
dat ik daar nu last van heb. Op ’t Elshofcollege hadden ze
’n rookkelder. Obscuur hol met matig zicht en spannende
meisjes. Daar draaiden ze zo’n lekkere muziek….. dat je juist
daar ook als niet-roker in de pauze je boterhammetjes op
at. Ondanks de walm die er voor zorgde dat niet meer vast
te stellen was wat je nou eigenlijk op je brood had.
Hoe dan ook, ‘t blijft een wonderlijke materie. Het niet
kunnen weerstaan van de lokroep der nicotine. Maar tijdens
’t tandenpoetsen, dat blijf ik toch wel ’n hele aparte variatie
vinden. Hij poetste met stevige, korte bewegingen. Stopte
even om de sigaret naar z’n lippen te brengen, inhaleerde
diep en poetste verder terwijl hij de rook langzaam via z’n
witte tandpastalippen en z’n neusgaten liet ontsnappen.
Rare jongens die rokers ;-)

Nuevocasa

HOOFDSPONSORS
Autobedrijf
Thijssen

024 6962804

SPONSORS

Wim Voet

Rijk van Nijmegen

BORDSPONSORS
Aannemers-Transportbedr. Remmits
Administratiekantoor Poos en Hofman
AlertLieberwirh Makelaars
Atelier Marc de Roeper
Autobedrijf Roelofs
Autobedrijf Velthuis
Automotive Molenhoek
Bastyle Reclame
Bes Groep Accountants
Bol Accountants
Cordeta bv
DSR Food Mook
Easy Fill Tankstation Mook
F-Graphics
Hanos
Harry Vloet Trucks en Parts bv
Hegeman Groep
Henk Scholten Nijmegen B.V.
Herberg Restaurant ‘t Zwaantje
Het Buitencentrum
Hofmans Tapijten
Jacobs Thuis en Interieur
Jacobs Timmerbedrijf B.V.

Lierdal Sportcenter
Medisch Centrum Mook
Michel Dak- en Timmerwerken
MP Corporation
Peutz bv
Profklusser Jan Lamers
Rice Lake Weighing Systems Europe B.V.
Rijschool Bram
Schildersbedrijf M. van de Brug
Staalbouw Mook bv
Tarcise
Timmer- en Onderhoudsbedijf. De Valk
Toeristisch Platform Maasduinen
Top Sport en Groen
Transport-, Handelsbedrijf Hofmans B.V.
Transportbedrijf van Wees Malden
United Soft Drinks (AA Drink)
van Eldik & van Eldik notarissen
Van Tienen Drankautomaten B.V.
Welbie Sanitair B.V.
Wennekers Wonen
Wijco vloeren

Janssen - Molenhoek

WIJ BESCHIKKEN OVER
EEN STERK TEAM

VORMGEVING

ONLINE

ILLUSTRATIES

Jij weet waar je bedrijf voor staat.
Die uitstraling wil je terugzien in al je
uitingen. Dat vraagt om vormgeving
die net zo creatief is als eﬀectief. Wij
geven je graag advies over de mogelijkheden. Hoe groot je onderneming
ook is, wij vinden een oplossing die in
alle opzichten bij je past.

Online communicatie kent geen grenzen. Wij helpen je graag om de weg te
vinden in de vele mogelijkheden van
websites en online shops. Waarbij we
er voor zorgen dat zoekmachines - en
dus jouw klanten - jou ook vinden.
Ook de hosting van je website nemen
we graag voor onze rekening.

Een beeld zegt vaak meer dan woorden. Zeker bij een ingewikkeld verhaal kan een illustratie verhelderend
werken. Onze eigen illustrator verrast
jou én je klanten met slimme pictogrammen, een pakkend beeldverhaal
of een opvallend karakter.

ZIN IN EEN 1-2’TJE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

ADRES
Kerkenbos 1109
6546 BC Nijmegen
024 373 22 99

E-MAIL
info@f-graphics.nl
WEBSITE
www.ics.nl

FGraphicsNL

