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We zijn alweer ’n flink eind onderweg in een nieuw seizoen en
dan is het ook weer tijd voor de papieren versie van Ronduit.
En er zijn nogal wat veranderingen binnen Eendracht die
aandacht verdienen. Zo is er een compleet nieuwe technische
staf bij het 1e elftal in de personen van de nieuwe trainer
Fred Razing en z’n assistent Freek Kornelis. Met de eerste
had de redactie een interview. Ook de nieuwe trainer, Gerard
Weijers, van het 2e elftal stelt zich voor. Verder stuurt Robert
Lebbing de bal met een afgemeten pass naar Chris Visscher,
de kersverse voorzitter van harmonie Erica, met wie Robert
in een ver verleden samen jeugdtrainer/leider was. Chris
’n beetje kennende zal hij de bal graag aannemen. Voor
de volgende editie van Ronduit zal hij zeker wel ’n ”klein
stukje” willen schrijven. Altijd inspiratie genoeg voor deze
Eendrachtman die ook, nog, deel uitmaakt van het bestuur van
de Supportersvereniging Eendracht.
Ook in deze Ronduit natuurlijk weer de traditionele teamfoto’s
van korfbal- en voetbalafdeling. Het is fantastisch om te zien
hoe enthousiast en met veel plezier de vele jeugdleden op de
foto’s staan. Marc van den Nieuwenhuizen gaat in zijn column
als Nuevocasa een flink eind terug in de Eendrachttijd en heeft
het over het fenomeen... de Worstenkraam! Ook is er vanuit
de korfbalhoek aandacht voor Esther en Karen Prudon die al
een groot aantal jaren deel uitmaken van het gezelligheidskorfbalteam dat tegenwoordig onder de naam recreanten 1
door het ”korfballeven” gaat. In deze Ronduit natuurlijk, na het
Europees kampioenschap van het Nederlands vrouwenteam,
ook wat verhalen over onze eigen voetbalmeiden. Een groep
die binnen Eendracht nog steeds groeiende is en veel plezier
en diversiteit op ons sportpark brengt. Traditioneel aanwezig
natuurlijk ook het ‘’woord van de voorzitter”. Charles Eltink kijkt
hierin terug op het voorbije historische seizoen met promotie
1e elftal en opening hernieuwde kantine. Maar er is ook
een zeer kritische noot van de voorzitter…! Benieuwd waar
dat over gaat? Lees dan zeker het stukje van de voorzitter.
Trouwens de hele Ronduit is het lezen, en bewaren, weer meer
dan waard.
Veel leesplezier namens de redactie,
Ton Broekmans
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Volg Eendracht via de website op www.eendracht30.nl, via de
Eendracht Facebookpagina of de Eendracht Twitter account en
sinds kort ook via Eendracht Instagram.

Jaaragenda
21 december
7 januari
26 januari
1 april
2 juni
8/9/10 juni
16 juni

Kerstborrel - 20.00 uur
Nieuwjaarsreceptie - 14.00 uur
Carnavalsavond - 20.00 uur
Fairplay/ouder kind toernooi
Meidentoernooi
Jeugdkamp
Noppen toernooi GW feest - 21.00 uur
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Van de voorzitter

WAT BETEKENT HET OM LID TE Z
“Sommige mensen groeien er mee op weten niet beter, het is van zelfsprekend. Anderen moeten het leren, gaan aanvoelen,
moeten worden gestuurd. Het besef van wat het betekend om lid te zijn van een vereniging zullen we steeds meer moeten
benadrukken om het plezier van vrijwilligers te bewaken.”
De aftrap van het seizoen ligt al weer een aantal weken
achter ons. En we kunnen we nog met veel plezier terug
kijken op het vorige seizoen.
In vele opzichten was dat een historisch seizoen. Het
hoogtepunt van het jaar was natuurlijk de fantastische
nacompetitie van ons eerste voetbal elftal. Met als
hoogtepunt de thuiswedstrijd tegen Nijmegen waarin voor
het eerst in de geschiedenis van Eendracht’30 de promotie
naar de 3e klasse werd afgedwongen.
Al snel volgde een tweede historisch moment met de
opening van onze mooie gerenoveerde kantine door onze
Burgemeester de heer Gradissen. Vele jaren zaten we er
tegen aan te hikken om de kantine te renoveren en nu
is het dan gelukt mede door de geweldige inzet van de
bouwcommissie. Met een beperkt budget heeft zij alle
verwachting overtroffen. Nogmaals onze complimenten voor
dit fantastische resultaat.
De vereniging leeft aan alle kanten met al zijn voor- en
nadelen. Tegen alle stromingen in zien we ons ledental
groeien. Voor het komende seizoen hebben we er weer teams
bij gekregen en ook bij de korfbal zien we de E-pupillen weer
aangroeien. Luxe probleem zou je zeggen. Maar dit heeft
ook een keerzijde. Het indelen van velden en met name
kleedkamers wordt lastiger. Er zijn meer leiders nodig, er zijn
meer scheidsrechters nodig. Het gebrek aan een bestuurslid
Jeugdzaken en een Scheidsrechterscommissie wordt steeds
duidelijker. Iedereen zal zich maximaal in moeten zetten om
alles probleemloos te laten verlopen.
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We zien ook de sterke verandering van houding van ouders,
leden, leiders, trainers. Het begrip 'dump-ouders' komt steeds
vaker naar voren. Maar niet alleen bij sommige ouders zien
we een gemakkelijke houding en ook binnen onze leden zien
we meer en meer een eisende houding, maar wat staat daar
tegenover? Natuurlijk proberen we kwaliteit te leveren maar
we blijven wel een vereniging. We doen het samen.
Het besef dat lid worden van een vereniging ook betekent dat
je naast het beoefenen van je favoriete sport ook een bijdrage
moet leveren in de verenging vervaagt steeds meer.
Steeds vaker ziet men een vereniging als een bedrijf, wij
betalen, jullie moeten leveren.
Deze tendens, die natuurlijk al enige jaren bezig is, en ook
landelijk een probleem is bij verenigingen, heeft wat ons
betreft bij Eendracht wel zijn grens bereikt. Iedereen zal zijn
steentje moeten bijdragen om jouw club Eendracht’30, jouw
vereniging goed te laten functioneren.
De verharding van de communicatie richting diverse
commissies binnen onze club is zorgwekkend. Wij als bestuur
hebben de taak om goedwillende vrijwilligers in staat te
stellen om hun vrijwilligerswerk met plezier te doen.
Het doet me enorm pijn dat we zulke goede vrijwilligers
verliezen door diverse leden en ouders die zich
ongenuanceerd en dwingend opstellen.
Het is dan moeilijk om nog te zien dat er heel veel goed gaat.
Binnen het bestuur hebben we ons afgevraagd wat we hier
aan kunnen doen. Weten mensen wel voldoende wat het
betekent om lid te zijn van een vereniging?

E ZIJN VAN EEN VERENIGING?
Moeten we leden en ouders gaan verplichten zich
minimaal in te schrijven voor 1 van de activiteiten binnen
Eendracht? Bij veel verenigingen is dit al heel normaal
maar omdat wij met onze vrijwilligers het allemaal rond
konden krijgen was het nog niet nodig maar nu bereiken
we een punt waarop er wel een stuk opvoeding nodig is.
Hierop zullen we als bestuur de komende tijd dan ook
in zetten.
Misschien wat scherpe woorden na zo’n fantastisch
seizoen met een historisch promotie en realisatie van een
geweldige kantine. En laat duidelijk zijn dat we enorm trots
mogen zijn op wat we bij Eendracht’30 met alle vrijwilligers
neer zetten.
Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor
zorgwekkende ontwikkelingen.
Uiteindelijk moet het gaan over onze favoriete sporten
voetbal en korfbal. En ook daar is nog veel te winnen.
De overgang naar de nieuwe spelregels van JO8 en JO9
is met een goede voorbereiding relatief rustig verlopen.
Met de kleinere teams en kleinere velden zien we dat alle
spelers meer balcontacten hebben wat dan ook het doel
was van de KNVB.
Het runnen van een sportvereniging zonder jeugdtrainers in
elke leeftijdscategorie is me nog steeds een doorn in
het oog. Het creëren van een budget voor gekwalificeerde
jeugdtrainers is dan ook nog een grote wens.
Maar ook op het gebied van scheidsrechters zullen we
sprongen moeten maken. Het enthousiasmeren van
jeugdleden om jeugdteams te gaan fluiten en het gaan

volgen van scheidsrechterscursussen is dan ook een van de
speerpunten voor het komende jaar.
Binnen onze vereniging hebben de vele vrijwilligers en
sponsoren er ook dit jaar weer voor gezorgd dat zowel op
wedstrijdniveau als in het verenigingsleven alles weer op
rolletjes is verlopen.
De inmiddels vertrouwde activiteiten van de Grote Clubactie,
ouder kind toernooi en Fair Play Cup, de Carnavalsavond,
het Noppentoernooi met het Groen Wit feest, Jeugdkamp en
Hollandse avond zijn inmiddels vaste activiteiten geworden.
Het is mooi om te zien dat we ook juist dat verenigingsleven
binnen Eendracht intact kunnen houden. Sporten is 1, maar
het sociale contact is zeker zo belangrijk. Dit moeten we
samen bewaken.
Ook zijn we natuurlijk enorm blij met de groei en de bijdrage
van het aantal sponsoren. Ook hier zullen we nieuwe
stappen maken en proberen gebruik te gaan maken van
meerdere netwerken.
Zoals gezegd is het goed om te zien dat het ledenaantal
tegen alle stromingen in nog steeds groeiende is. Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. Laten we er voor zorgen
dat we het verenigingsleven ook voor hen gezamenlijk in
stand houden.
Wij wensen iedereen een zeer plezierig en sportief seizoen!
Met sportieve groet,
Eendracht’30
Charles Eltink
Voorzitter
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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

De route naar sportpark de Maasvallei is voor vele van ons blindelings af te leggen. Inmiddels lijken we Eendracht op het
digitale vlak ook steeds makkelijker te vinden! We zien op Facebook, Twitter én sinds kort ook op Instagram regelmatig
leuke berichten voorbij komen. Op deze pagina een selectie van een aantal leuke Tweets!

Assistent Bondscoach Ruud Gullit kreeg
recent veel kritiek na het delen van een
kleedkamerkiekje van Oranje. Bij @ErnyFrowijn
doen we daar niet moeilijk over! Blije Eendracht
pupillen na het winnen van een wedstrijd!

Er werd dit jaar bij
Eendracht een toernooi
georganiseerd speciaal
voor meidenteams.
@JeanPierrevand5
spreekt van een
geslaagd toernooi
en laat zien welke
smakelijke prijs de
winnaars in ontvangst
mochten nemen.

@Laers91 kijkt op zijn tijdlijn uit naar de
‘Topper op de Maasvallei’, doelend op de
nacompetitiefinale tussen Eendracht en
Nijmegen. Hij roept zijn volgers op om vooral
te komen kijken: bijzijn is meemaken!

Een maand na de
play-off finale bracht
burgemeester
@willemgradisen
wederom een bezoek aan
de Maasvallei. Ditmaal
om samen met voorzitter
@CharlesEltink onze
nieuwe kantine te
openen!

Thuisblijvers die er niet bij konden zijn,
konden op de hoogte blijven via de tijdlijn van
onze burgemeester @willemgradisen. Deze
besluit zijn live-verslag met deze Tweet.

De overwinning bleef niet
onopgemerkt. Onder andere
onze buurverenigingen
@JulianaMalden, @
Achilleszo1 en @AstrantiaSV
waren er als de kippen bij
om ons te feliciteren met
de promotie naar de derde
klasse. Hartelijk dank!
Ook aan de anderen van
wie wij felicitaties hebben
ontvangen.

@bjornceelen is
trots op de meiden
van Eendracht, die
voorafgaand aan deze
tweet met 1-5 wisten
te winnen. Veel
lachende gezichten!

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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SPEELT DE BAL DOOR...
Nou, lekker balletje Frank!
De meeste van jullie kennen mij wel maar toch zal ik me
even voor stellen Robert Lebbing getrouwd met Yvonne en
vader van Mikey en Jessica. Ook ik heb jaren in het vriendenelftal ,t 3e meegedaan en een mooie tijd beleefd. Maar
dit hebben jullie al in de voorgaande Ronduit gelezen. Later
ben ik toch nog even bij de selectie gaan kijken en ook
hier heb ik mooie dingen beleefd en vele nachtelijke uren
naar het trainen doorgemaakt [alleen al door de winst die
ik maakte bij de weddenschappen na het trainen of de
jongens mij konden verslaan bij het nemen van penalty ,s
op mij [dat is er maar een gelukt [Geert Meijer]
Binnen Eendracht ben ik vele jaren jeugdtrainer
geweest met een zeer gedreven en getalenteerde groep hebben vele kampioenschappen
en bekers binnen gehaald zowel in de zaal
als op het veld hierin had uiteraard Chris
Visscher als leider ook een grote rol in.
Later ben ik ook nog een aantal
jaren senioren trainer geweest
binnen Eendracht
Nu op dit moment ben ik lid geworden van de TC van de selectie van
Eendracht met veel plezier hoop ik
een steentje te kunnen bijdragen
om ons clubje op een iets hoger
niveau te brengen zonder de
sfeer en gezelligheid van Eendracht te verliezen.
De eerste stappen zijn in de
december 2016 al gezet
door een nieuwe hoofdtrainer, Trainer 2e elftal
en 9 nieuwe spelers
binnen te halen.
We weten als TC [Bart
Roelofs – Roy Pol –
Louis Bouwman - ikzelf]
precies waar we heen
willen. En weten dus ook
dat er nog een hoop te
doen is.
Rest mij om iedereen binnen
Eendracht een heel fijn seizoen
toe te wensen!
Ik speel de bal naar de beste jeugdleider ooit:
Chris Visscher.
Groeten, Robert Lebbing

Interview

INTERVIEW MET DE
GEZUSTERS PRUDON
Karen: Korfbal is gewoon een hele mooie en leuke sport. Ik
kan ook altijd heel boos worden als mensen er negatief over
praten. Mensen kennen de sport niet. Kom een keer kijken
en je zult zien dat het alles heeft.
6. Wat vinden jullie het moeilijkste aan korfballen?
Esther: Denk dat ik verliezen het ergste vind. Je speelt toch
een wedstrijd om te winnen.
Karen: Verliezen vind ik wel moeilijk. Maar je went eraan als
het vaak gebeurt ( HaHa).

1. Stel jullie zelf even voor?
Hallo, ik ben Esther Prudon de jongste van de 2 zussen, ik
ben 36 jaar, vrijgezellig ,woon in Nijmegen en werk bij een
automaterialenbedrijf.
Ik ben Karen Prudon de oudste van de twee zussen (zie je
alleen niks van natuurlijk HaHa), ik ben 38 jaar, getrouwd
met Jaap en wij hebben samen twee mooie kinderen Rens
van 7 jaar en Maud van 5 jaar, woon ook in Nijmegen en
werk bij de Rabobank als adviseur.
2. In welk team spelen jullie?
Esther en Karen: Wij spelen bij de recreanten 1 dit was
voorheen het midweek team.
3. Hoe zijn jullie bij de korfbal terecht gekomen?
Esther: Via mijn zus die werkte in Molenhoek en haar collega die heeft ons naar Eendracht gehaald.
Karen: Via Annika Grootveld. Annika was mijn stagiaire op
een KDV in Molenhoek. Haar team was opzoek naar versterking. Mijn zusje en ik hadden daar wel interesse in.
4. Hoe lang spelen jullie al korfbal?
Esther: Al heel lang..... vroeger zijn we begonnen bij DOS
toch zus? Die club stopte vrij snel en zijn toen snel daarna
naar Noviomagum gegaan. Daar heb ik tot mijn 17e gemengd korfbal gespeeld en nu alweer een jaartje of 13 speel
ik korfbal bij Eendracht.
Karen: Pffff.....al heel lang! Ik was 6 jaar toen onze buurvrouw
ons vroeg om eens mee te trainen bij SOS (geen DOS zus!!)
dit waren 2 trainingen en toen stopte de club ermee. Vanuit
daar zijn we bij Noviomagum gaan korfballen. Mooie tijd daar
gehad ook. Ik heb daar tot ongeveer 18 jaar gespeeld. Ik ben er
een paar jaartjes tussenuit geweest en toen kwam Annika....
inmiddels zitten we al heel wat jaartjes weer bij Eendracht.
5. Wat vinden jullie het leukste aan korfballen?
Esther: Dat het een teamsport is. Super leuk om met andere
meiden je sport uit te oefenen.

7. Wanneer zijn jullie als korfbalsters tevreden?
Esther: Als ik zelf lekker gespeeld heb en ook een waarde
ben geweest voor het team.
Karen: Als we de punten mee nemen naar de Maasvallei of
dat we ze behouden op de Maasvallei.
8. Hoe ziet jullie toekomst er uit bij de korfbal?
Esther: Ik hoop nog heel lang te kunnen korfballen met deze
leuke meiden bij Eendracht.
Karen: Ik hoop dat ik nog heel wat jaartjes bij Eendracht
kan korfballen. Wij hebben echt een super leuk stel meiden
waar ik heel blij mee ben en veel om geef. Hoop dat we nog
lang samen kunnen blijven en genieten van onze gezamenlijke hobby.
9. Wat is het allerleukste wat jullie hebben meegemaakt
bij de korfbal?
Esther: Vroeger de jeugdkampen vond ik heel leuk en de
gezellige dingen die we met deze groep meiden doen blijven
heel leuk.
Karen: Geen spetterende kampioenschappen ofzo. Wel doen
we vaak leuke dingen met de meiden, weekendje weg, hapje
eten, leuke activiteiten, stappen, sinterkerst en nieuw viering ect. In januari gaan 4 dagen skiën met zijn 10-en. Dat
word een dolle boel. Erg zin in. We vinden het allemaal leuk
om dingen samen te doen.
10. Keuze: wedstrijd korfballen of alleen maar leuke dingen
doen met jullie team?
Esther: Toch de wedstrijden korfballen. Ik zou het heel erg
missen als ik nooit meer kan korfballen.
Karen: Kan ik niet tussen kiezen hoor. Doe het beide graag.
Zal het ook beide missen als het er niet meer zou zijn.
Tenslotte: Willen jullie nog iets kwijt over de korfbal?
Esther en Karen: Laat je zusje, moeder, tante, nichtje,
buurmeisje eens komen kijken bij ons of een ander team.
Korfballen is echt heel leuk en gezellig. Ervaring is niet
nodig. Het zou zonde zijn als deze mooie sport verdwijnt in
Mook. Dus ja...ook al zijn wij echte Nijmeegse meiden, onze
hartjes liggen ook wel een beetje in Mook.
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Korfbal

WE GAAN WEER
KORFBALLEN!
De zomer is weer voorbij en de herfst komt eraan.
De conditie is weer laag en de spiertjes zijn weer wat
slapjes kortom het is weer tijd om te gaan korfballen!
Alle beentjes zijn inmiddels weer in volle gang. De eerste
trainingen en zelfs wedstrijden zijn alweer voorbij. Zo hebben
de dames van het 1e teams al 2 wedstrijden gewonnen en 1
gelijk gespeeld. De dames van de recreanten 1 hebben hun
1e wedstrijd gewonnen met 2 nieuwe speelsters in het team,
welkom Inge en Jakelien. De dames van de A hebben hun 1e
wedstrijd gelijk gespeeld en de E is heel goed van start gegaan
met 2 gewonnen wedstrijden.
We zorgen met zijn allen voor een top en vooral een sportief
seizoen van de korfbal. We hopen dat we de competities met
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kampioenschappen kunnen afsluiten om vervolgens dit in
onze geweldige mooie nieuwe kantine te kunnen vieren. En
voor de ontspanning mogen de jaarlijkse uitjes met de teams
niet ontbreken. Zoals Sinterkerst&nieuw bij de dames 1 en
de recreanten en het “sportieve” uitje van de dames van de
recreanten 1 in Januari in Westendorf. Wij wensen alle teams
heel veel plezier en succes aankomend seizoen.
Speel jij nog geen korfbal en wil jij graag sporten? Lijkt het jou
leuk om in teamverband te spelen met meiden/dames (vanaf
5 jaar)? Neem dan contact op met Petra Awater (06-81434825)
en kom gezellig bij de leukste korfbalclub van Limburg.
Met sportieve groeten,
Mascha

Interview

Fred Razing is de nieuwe hoofdcoach van Eendracht’30.
De coach uit Haalderen was in het verleden onder andere actief
bij vv Trekvogels en stond de voorgaande drie seizoenen aan het
roer bij HAVO. In de openingswedstrijd van dit seizoen staat hij
als coach van Eendracht direct tegenover zijn de ploeg waarmee
hij vorig jaar kampioen werd in 4F. In deze eerste Ronduit maken
we kennis met Fred en blikken we vooruit op het nieuwe seizoen.

FRED RAZING
Je bent een nieuw gezicht binnen onze vereniging.
Kun je jezelf kort introduceren?
Hoi allemaal. Mijn naam is Fred Razing, getrouwd met
Carin en vader van een 21-jarige zoon Leroy. Ik ben
woonachtig in Haalderen in de Betuwe en werkzaam
bij Kegro deuren in Groesbeek.
Hoe is de voorbereiding verlopen?
Tot nu toe best oké. We hebben een grote selectie met
spelers die erg graag willen presteren. De concurrentie
binnen onze selectie is groot. We moeten kijken hoe de
groep mijn visie over de manier van trainen en spelen op
gaat pakken. Onze grootste taak is om van deze groep
met een aantal nieuwelingen een eenheid te maken,
waarin ze het teambelang boven het eigen belang
stellen. Enige tegenvaller is de knieblessure van Mikey
Lebbing en de fysieke ongemakken van Bram
van Wanroij.
Wat is je indruk van de spelersgroep?
Een gretige groep jongens die bereid zijn om zichzelf te
verbeteren en daardoor dus het team beter maken. Ze
moeten wel wennen aan mijn intensieve manier van
trainen. Alles wat we trainen heeft een bepaalde bedoeling
erachter. De jongens moeten daarin leren om niet alleen
met zichzelf bezig te zijn, maar ook de verantwoording
naar de groep toe nemen. Kan nu al zeggen dat ze daar al
mooie stappen in maken.
Wat verwacht je van dit seizoen in de Derde klasse D?
Weet uit ervaring dat het een heel moeilijke klasse is.
Heb ook tegen de jongens gezegd dat ze qua niveau niet
één maar twee klassen omhoog zijn gegaan. Als deze
groep de bereidheid heeft om alles uit zichzelf te halen,
een eenheid blijft, en de motivatie op kan brengen om in
zichzelf te investeren, denk ik dat we dit seizoen middenmoot kunnen spelen.

Welke indruk heb je gekregen van de
vereniging Eendracht ‘30?
Een positieve. Laat duidelijk zijn. Elke amateurvereniging
heeft zijn goede en minder goede punten. Voor mij is de
sfeer waarin dingen gebeuren belangrijk. Wat dat betreft
zit je bij Eendracht’30 goed, haha. Tevens is voor mij belangrijk dat de club uitstraalt bepaalde ambities te hebben.
Tijdens mijn gesprekken met de technische commissie
kreeg ik al meteen het goede gevoel dat je moet hebben
om bij een club te willen trainen. Eendracht straalt uit dat
ze plezier en prestatie aan elkaar willen koppelen. Precies
datgene wat ik als trainer zoek bij een vereniging.
Wat zijn je ambities als trainer/coach?
Om bij een vereniging eruit te halen wat erin zit. Of dat
nou bij een vierde klasser of een tweede klasser is. Voor
mij is belangrijk dat ik plezier en presteren aan elkaar kan
koppelen bij een vereniging. Mijn ambities bij Eendracht’30
hoop ik te verwezenlijken door deze groep het niveau van
de derde klasse aan te leren. Als dat ook nog eens gepaard
gaat in een seizoen waarin we met elkaar veel plezier
hebben, is voor mij het seizoen geslaagd.
Het slotwoord is aan jou...
Dat is iets wat ik graag heb het laatste woord, haha. Hoop
dat we er samen een heel mooi seizoen van gaan maken.
Eendracht heeft een mooie groep supporters die we dit
seizoen willen verrassen met voetbal waar ze waardering
voor op kunnen brengen. Hoop dat zoveel mogelijk leden
ook als supporter langs de
lijn te vinden zijn, zodat onze
jongens van het eerste met
nog meer plezier en beleving
de wedstrijden gaan spelen.
Dus hopelijk tot gauw allen, of
langs de lijn, of met een biertje
gezellig in onze mooie kantine.
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Larie di Nuevocasa

D e Wo r s t e n k r a a m
Onbegrijpelijk, nu ik era
an terugdenk. Maar ik
zegde er toch
echt de repetitie van
ons veelbelovende ba
ndje Chase voor af.
Zeer waarschijnlijk he
b ik daarmee onze na
kende internationale doorbraak definitie
f de grond in geboord
. Maar ik had toch
echt belangrijker dinge
n te doen, vond ik toe
n. Met een paar
zielsverwanten voeld
e ik me geroepen om
“de worstenkraam”
op sportpark de Maas
vallei te bemannen. Ee
n zeer geliefde
bezigheid in die dage
n. Maar waarom weet
eigenlijk niemand.
De worstenkraam wa
s een bouwkeet, zeer
waarschijnlijk ter
beschikking gesteld do
or de plaatselijke aann
emer. Niet een
heel gezellig plekje. Ma
ar wonderbaarlijk geno
eg, als je er een
grote metalen pan vo
l met knakworstjes, ee
n krat met broodjes (slappe witte puntj
es) en een reuze jerryc
an ranja inzette,
kreeg de keet sfeer. He
t zilte knakworstaroma
verdrong al snel
de zware geur van sp
ecie vermengd met zw
are shag. Met van
die tritsen witte plasti
c bekers nog in ’t plasti
c en een broodmes met zo’n kartelra
ndje was het verhaal
compleet. En wij
dan, natuurlijk. De wo
rstenkraamcrew!

naise, als hoofdschote
l in moeflonolie gebakk
en slibtongetjes
en een kaasplankje na
. Onze vooral jeugdige
clientèle keek dan
even raar op om vervo
lgens resoluut richting
knak te knikken.
Het waren natuurlijk
ook niet de minsten die
de kraam
bemanden. Vaak eerst
e elftalklanten die er
een ongrijpbaar
genoegen aan beleefde
n om de kraam te besti
eren. Met de
hele dag boeiende con
versatie die werkelijk
in het geheel nergens over ging. Maar,
wel lekker voelde. Fijn
om daaraan terug
te denken, zeker omda
t enkele geliefde crewl
eden niet meer
onder ons zijn.

Alhoewel het aanmak
en van de ranja wel en
ig gevoel voor balans vergde, hoefde je
verder niet veel bijzond
ere skills te hebben om in de worsten
kraam mee te draaie
n. Handig was wel
dat je enige affiniteit
had met op het op dro
og-humoristische
wijze bespreken van
alledaagse en niet-alled
aagse zaken. Ook
wel “dom lullen” geno
emd. Heeft menigeen
een stuk verder
gebracht in het leven
, denk ik te weten.
De worstenkraam we
rd ingezet als er weer
‘s een toernooi was
bij ons mooie voetbalc
Als ’t over “dom lullen
lubje Eendracht. Hij sto
” gaat, is het natuurlij
nd op het pleintje
voor de kantine. Het
k maar een kleine
stap naar de nucleair
was een vriendelijke
e
controverse tussen Kim
kra
am
,
de
stond altijd open. Mo
de
ur
Jong Un en
d’n
est ook wel, want daar
Donald. En dan denk
ik, wat zou dat een uit
werd de handel
gedreven. Nou ja, hand
komst zijn.
Een worstenkraam à
el. De deelnemende tea
la Maasvallei op het ple
ms kregen
bonnen waarmee je ee
intje voor het
VN-gebouw aan First
n broodje knak (beke
Avenue in New York.
nd
e
afkorting in de
knakworstenwereld)
Staatshoofden
en VN-gezanten verdr
en een bekertje ranja
ingen zich voor de sch
kon krijgen. Bij de
worstenkraam. Daarm
aftkeet, wapperend met hun bonnetj
ee ontstond als vanz
es. Gegarandeerd dat
elf het verschijnsel
dat het bij de worsten
de verbroedering
toeslaat en het afgelo
kraam te doen was. Hie
pen is met het her en
r verzamelde het
deelnemersveld zich,
der rondvliegende
atoomrakettenspul. Se
hier werden contacten
rveren we een Atomi
gelegd nog voor
we dit fenomeen netw
c
cocktail in een
wi
t
plastic bekertje met als
erken noemden, hier
bloeiden liefdes op.
enig bestanddeel ran
En natuurlijk sprak me
ja. Jawel,
zeg ’t met ranja! Agen
n hier worstenkraam
t Orange zal gevleid zijn
jargon. Dat ontstond geheel spontaa
. Als dat geen
wereldvrede brengt!
n, waarbij meespeeld
Ik zie ’t al voor me: “M
e dat het verblijf in
een omgeving met kn
eneer Trump, wilt
u een broodje knak bij
akworsten en ranja toc
uw bekertje ranja? “H
h enige meligheid
met zich meebracht.
oho, wel eerst het
bonnetje graag!”.
Zo herinner ik me vaag
jes dat de voetbalmoe
der uit
Horst-America, ineen
s uit Worst-America
kwam. En natuurlijk
hadden we een Worst
case-scenario als het
even wat minder
liep met de handel. Als
er een worstje uit het
broodje floepte
was er sprake van wo
rst aan de grond. Okay
, ze waren niet
allemaal even grappig
;-) Ons jargon had zond
er al te veel
moeite de schuine ka
nt op kunnen gaan, ma
ar zover lieten wij
het uiteraard niet kome
n. Dat sierde ons, vond
en we.
Zo kon het ook gebeure
n dat we onze klante
n bij het opnemen
van de bestelling (lee
s bonnetje aannemen
) wezen op ons
dagmenu: vooraf een
carpaccio van rosbief
met truffelmayo-
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Ik kan me vergissen,
maar de worstenkraam
heb ik al jaren
niet meer op de club
gezien. Niet meer van
deze tijd, denk ik. Of
eigenlijk juist wel! O
man, je moest ’s weten
wat zich allemaal
in die worstenkraam
heeft afgespeeld. Puur
cabaret! Zou er
nog uren over door ku
nnen gaan. Maar ja, wh
at happens in the
worstenkraam, stays
in the worstenkraam
;-)

Nuevocasa

TEAMS VOETBAL

Eendracht '30 - JO7-1

Eendracht '30 - JO7-2

Trainer: Paul Gerrits
Leiding: Frits en Nicole van Blommestein

Trainer: Paul Gerrits
Leiding: Frits en Nicole van Blommestein
Sep Daniëls
Sybolt Eemers
Ties Gerrits
Duuk van Lent
Silvijn Peters

Thijs van Blommestein
Yulian van Iperen
Merhawi Mlue Mebrahtom
Amber Peters
Jurre Wijers

Eendracht '30 JO8-2

Trainer: Toine Dikschei
Juule Büchner
Ruben Dahlberg
Tuur van der Heijden
Justin Heijnen

Joris Kersten
Teun Leseman
Finn Rieken
Tim Steyvers

Eendracht '30 JO8-1

Trainers: Mark Ambrosius, Toine Büchner,
Koen Eskens
Mias Ambrosius
Ryan van Buren
Vincent Eskens
Tom Geurts

Sem Grootaert
Rocco van den Heuvel
Rens van de Loo
Niek Theunissen

Eendracht '30 JO9-3
Trainers: Els Kreulen, Sacha Paardekooper,
Estise Schraven
Leider: Nicole van Blommestein
Wissam Abbes
Anna van Blommestein
Dennis Korstanje
Lasse Kraaijmaat
Jip Meeussen

Ole Peters
Matz Poelen
Rick Prinssen
Fleur van Woerkom
13

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 JO9-2

Trainers: Koen van Doesum, Jos Peters
Leider: Richard Koenders
Jasmijn Dahlberg
Koen van Doesum
Sven Haisma
Merijn Hofmeyer

Luuk Koenders
Tobian Peters
Lennard Raedts

Eendracht ‘30 JO9-1

Trainers: Maurice Hendriks, Geert Klabbers, Rob
Lars Hendriks
Kaya Klabbers
Bram Poelen
Bas Queens

Vos

Wout Thijssen
Pim Vos
Klaas Vos

Eendracht '30 JO10-3

Trainers: Friso Dölle, Tom Janssen
Leiders: Arjan Bemer en Anita Mul

ders (niet op de foto)

Renske Bemer
Cas Boer
Bram Buiting
Noud Kersten
Adam van de Meent

Simon Pel
Sem van Riet
Aniek van Duijnhoven
Diyaa Rima

Eendracht '30 JO10-2
Trainers: Jeroen Jacobs, Michel Theunissen, Rob Vos
Leider: Johan Peters
Quentin Beuvink
Iryan Jacobs
Mathijs de Jong
Tim Peters
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Salim Rajab
Joep Theunissen
Jesse Theunissen
Teun Vos

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 JO10-1
Trainer: Perry van Heesch
Mattis Breger
Jarno Daniëls
Ryan van Heesch
Pedro van Heesch
Bram Leijser

Noud van de Loo
Bram Offermann
Max Peters
Flip Walraven

Eendracht '30 JO11-3
Trainers: Fien van der Borgh, Julia Koopman,
Leider: Sonja Friedemann
Hesse Borghuis
Tess Eemers
Roos van Els
Xander van Embden
Lonne Friedemann

Yara Kok
Britt Korstanje
Wouter Prinssen
Bram Rebel
Esmee Witteveen

Eendracht '30 JO11-2

Trainers: Mark Driessen, Wim Hendriks
Willem Barten
Diede Büchner
Tijn Driessen
Nathan Fernandez
Kyano Geelen
Jens van der Heijden

Tom Hendriks
Teun Hennion
Yannick Hennion
Pim Hofmeyer
Floris van der Wielen

Eendracht '30 JO11-1

Trainers: Kim Boer, Teun Hendriksen,
Milan van Leth
Bart de Backer
Marnick Beuvink
Ruben van Düren
Cas van den Eijs
Felix Frowijn

Freek Jonkman
Floris Nas
Willem Ros
Sem Rossen
Tim Weyers
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TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 JO13-2

Trainers: Sven Bouhuis, Jasper Moll,
Walter de Wilde
Manus Antonisse
Max Buiting
Mateo Buskens
Mika Daniëls
Ibro Hayd
Tess Hüttner
Ties Kersten
Finn Koppers
Jade Kouwenberg

Finn Kraaijmaat
Gijs Leijser
Alex Leseman
Sebastiaan Moll
Nizar Osman
Roemer Otto
Wesley Stevens
Mattijn de Wilde
Quincy Willems

Eendracht ‘30 JO13-1

Trainers: Sjaak Schuiling en Rick Vos
Tijs Beers
Daniel van Beuningen
Mats van der Borgh
Samuel Easthill
Rik van Els
Rik van Hoek
Juul Janssen
Bram van de Kar

Oscar Kaufmann
Bas Lamers
Juul van Lent
Loek van de Loo
Mees Peters
Bram Verkaart
Cruz Weijers
Floris van der Zand

Eendracht '30 JO15-3

Trainers: Stijn Stevens, Jorne Straatm
an
Leiders: Marcel Isken, Edwin Stevens
David Boonen
Jasper Broens
Renzo van Embden
Tim van Hoek
Thijmen Isken
Jits Kamps

Friso van de Kar
Tim van Kempen
Ben Leseman
Léan Nillessen
Mohammad Osman
Joey Stevens

Eendracht '30 MO15-2

Trainers: Björn Ceelen, Bo van Kesteren, Lisa Konings,
Lars Koopman, Julian Paardekooper
Leiders: Edith Cup, Patrick Peters
Nora Barrie
Jade Ceelen
Hilde Coenen
Tess Fontein
Kimberly van Gils
Aniek Graafsma
Roos van der Heiden
Janaé Jansen
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Maud Janssen Reinen
Julie Kersten
Wies Kreulen
Liz Laurant
Annemijn Moll
Indy Peters
Benthe van Poll
Daphne Roelofs

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 JO15-2 Joery Queens
Trainers: Davey Nillessen,

Koopman
Mohamed Ahmed Mohamed Ruben
Köpp
Stijn
Jonny Bos
Viggo Kreeftenberg
Niek van Cleef
Sam Rebel
os
renb
Jens Doo
Chiel Theunissen
Doran Fleuren
Jorn Weeda
Luc Hennion
Jari Willems
hof
Dirk Huls
Elias Witteveen
Timo Kersjes
Niels van Kesteren

Eendracht '30 MO15-1
Trainers: Julian Paardekooper, Kasper Paardekooper
Leider: Anne Elsinghorst
Janne de Blaauw
Sinne Büchner
Pien van Dam
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
Noa Wolff

Eendracht '30 JO15-1

Trainers: Patrick Peters, Erwin Spitsbaard
Leider: Dennis van Duijnhoven
Raphael Boonen
Joris Braaf
Timo Buskens
Lisander Dauti
Friso Dölle
Chris Haerkens
Tom Janssen
Niels Jutten

Tijn Koster
Jesse Maaswinkel
Mats Maaswinkel
Tim Nillessen
Stan Queens
Eloi Spitsbaard
Daan Theunissen
Thijn van der Zand

Eendracht '30 JO17-2

Trainer: Jurre Grijsbach, Ticho Vos
Leider: Manon Wegerif
Tamim Arian
Peter Paul Buijnsters
Levi Cillessen
Wouter van Duijnhoven
Tristán Gonzalez
Sem Meeussen

Pjotr Oosterom
Mathijs Roeloffs
Gijs Ros
Niels Sewarte
Rick Vos
Alexander Witteveen
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VOETBALSELECTIE 2017 - 2018

Bovenste rij: Henk Kerkhoff, Dennis Abbenhuis, Wout Lamers, Sjoerd Bosch, Dennis Watson, Mikey Lebbing, Wienie Nillessen
Middelste rij: Roy van Alphen, Bas Verwayen, Lars Koopman, Abel Walraven, Ruben Verwayen, Bram van Wanrooij, Joop de Valk, Niek Smulders,
Justin Schuurman, Mels Willems, Bas Roeloffs, Jim Adams, Frank Thijssen, Kees Gommers, Fred Razing, Freek Kornelis
Onderste rij: Manciano de Zeeuw, Dardan Gabrica, Carlito de Zeeuw, Bas Schoolmeesters, Michiel Peeters Weem, Remco Benders,
Daan van Veenendaal, Milan van Leth

HOOFDSPONSORS:

024 6962804

Autobedrijf
Thijssen

KORFBALSELECTIE 2017 - 2018

Bovenste rij v.l.n.r. Jill Thijssen, Debbie Verhoeven, Lisanne Knapen, Lotte Eikelenboom, Manon Leenders, Puck Poelen, Jaap Beers
Onderste rij v.l.n.r. Esmée van Afferen, Patricia Lamers, Chantal Christiaens, Annika Grootveld, Kaleey Queens

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 MO17-1

Trainers: Jean-Pierre van der Borgh, René van de Pas
Leiders: Ellen Herberts, Ellen Koopman
Vera van der Borgh
Lieve van Dijk
Teuntje Eye
Tirza Jansen
Bo van Kesteren
Lisa Konings
Julia Koopman

Marit Koppers
Carina Lucassen
Noor van de Pas
Negah Sarwari
Ariah Sarwari
Lieke van Vliet
Indira Willems

Eendracht ‘30 JO17-1

Trainer: Frans van de Mond
Leider: Abel Walraven.
Sepp Bakker
Thimo Hennion
Sander van Hout
Tom Laurant
Jop Linders
Tim van de Mond
Bram van de Mond

Tijs Nix
Senna Persijn
Levi Piets
Hidde Sjoerdsma
Merijn Velthuis
Mick van de Wiel
Abel van der Wielen

Eendracht '30 JO19-2

Leider: René Wijsman
Aron Beelen
Daan van der Drift
Mick Gulikers
Dylan de Haas
Jelmer van de Haterd
Julian de Jong
Janno de Kort
Marijn van Mourik
Robin Nieuwenhuis

Teun van de Pas
Klaas Pol
Daan Poos
Jaisey van Schaik
Shahien Sezavar
Rik Souren
Fabian Toonen
Thomas Wijsman

Eendracht '30 JO19-1

Trainer: Walter de Wilde Leider: Patrick Vos
Ties Bakker
Kick te Brake
Jurre Grijsbach
Jarno Hüttner
Max Janssen Reinen
Jorick van de Kar
Maikel Kersten
Joran Kreeftenberg
Pim Mattijssen
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Tom Meeussen
Julian Paardekooper
Rubin Persijn
Giannini Pruijn
Milan van Rooij
Thieme Sjoerdsma
Ticho Vos
Sander de Wilde

TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - Senioren Zondag 2

Trainer: Gerard Weijers
nhoven,
Leiders: Frank Queens, Paul van Duij
Twan Lucassen
Chris Delis
Bas van Duijnhoven
Daan van Duijnhoven
Michiel Gijssel
Teun Hendriksen
Koen Hulshof
Casper Oostdam

Simon Oostdam
Joery Queens
Niels Schlebos
Freek Spierings
Just Willems
Quinten Willems

Eendracht '30 - Senioren Zondag 3

Leiders: Emiel Hendriks, Patrick Peters
Louis Bouwman
Arno van den Broek
Teun Castelijn
René Desmarais
Wim Gommers
Coen Groenen
Twan Hendriks
Martijn Kamps
Harold Klomp
Antonio Lucas

Marnix Nillissen
Paul Thijssen
Jeroen Thoonen
Dries Thoonsen
Guus Thoonsen
Pascal Toonen
Michael Verbrugge
Roel Willems
Henk Wolters

Eendracht '30 - Senioren Zaterdag 2

Trainer: Wienie Nillessen Leider: Marcel Poelen

Lars van Afferen
Lars Awater
Maikel Christiaens
Martijn Geelen
Luc Geelen
Bram Gubbels
Guus Gubbels
Mark Hommersom
Lars Jacobs
Nils Jacobs
Bas Lamers

Martijn Lamers
Filip Lukic
Ben Mulders
Bas Nillessen
Gijs Poelen
Flip Poelen
Robin van Pol
Kevin Rosijn
Lars Seveke
Rob van Weelden
Danny Wijers
Patrick Wijers

Eendracht '30 - Senioren Zaterdag 3

Leider: Rens Hermsen
Johann van Elk
Patrick Gras
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
Rinaldo Warnars
Jurriën van de Water
Stijn Werther
Glenn Willems
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TEAMS VOETBAL
Eendracht '30 - Senioren Zaterdag 4
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

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

Eendracht '30 - Senioren Veteranen
Leider: Bas Fiddelers
Scheidsrechter: Frits van Blommestein
Frans Bosch
Joost Eikelenboom
Maurice Eltink
Charles Eltink
Bas Fiddelers
Theo Frederix
Walter Haerkens
Mark van Woerkom
Evert Hüttner
Jeffrey Janssen
Ruud Leenders

Eendracht '30 - Senioren 7 tegen 7

Leider: Jack Weeda
Mark Driessen
Anne van Eijkeren
Anton Fleuren
Mark Kersten
Geert Klabbers

Johan Peters
Sjoerd Verkaart
Jack Weeda
Fabio van der Zand

PRIKBORD
BEDANKJE! n van de redactie willen wij

Namens de lede
voor hun
graag Patricia en Robin bedanken
nken en
bede
hulp, tijd en inzet voor het mee
we
nieu
ben
heb
We
.
maken van de Ronduit
en
kom
te
team
ons
om
egen
hulp erbij gekr
ooper.
rdek
Paa
n
Julia
kom
Wel
en.
terk
vers
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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

TEAMS KORFBAL
Eendracht '30 - E1

Trainsters/Leidsters: Sejla Ugljanin,
Fleur Awater en Sabrina de Bruin
Terre Gijsbers
Nova Gijsbers
Adinda Pel
Nikki Tax
Kim Tax

Nejla Ugljanin
Evalinde Borghuis
Eva Awater
Romy van Woerkom

Eendracht '30 - A-Junioren
Trainers: Josephine Beers en Jaap Beers
Leidsters: Karin Penedo Cumplido, Miranda
Thomassen en Romy Penedo Cumplido
Fleur Awater
Sabrina de Bruin
Demi Cillessen
Lotte Gerrits
Tessa Penders

Romy Penedo Cumplido
Elke Penedo Cumplido
Kim Thomassen
Sejla Ugljanin
Silke Wilmsen

Eendracht '30 - Recreanten 2

Leidsters: Evelien Bleumink en Henny Dimmers
Nicole van Blommestein
Vincenta de Bruin
Henny Dimmers
Anja Jacobs
Yvonne Lebbing
Jessica Miggiels
Mayra Pool

Susanne Queens
Georgette Schuiling
Petra Weijers
Gerda Wijers
Marjo Willems
Jeannette Willems
Bets Janssen

Eendracht '30 - Recreanten 1

Leidster: Mascha Postma
Milou van Duijnhoven
Inge Gijsbers
Hedwig van ‘t Klooster
Daniëlle Verhoeven
Esther Prudon
Karen Prudon
Ilse Tax

Bianca Vos
Hermien Winkelhorst
Csilla van de Brug
Patricia lamers
Daphne van de brug
Jakelien
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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.

Meidenvoetbal

MEER EN MEER DAMES OP DE MAASVALLEI
Met de enorme Oranje gekte, waar ook de mannelijke voetbalfans niet aan ontkwamen, nog in het achterhoofd zijn ook de meidenteams bij Eendracht weer begonnen aan het nieuwe seizoen. Momenteel hebben we 61 actieve vrouwelijke leden, die over acht
teams zijn verdeeld. Hiervan zijn er drie voltallige meiden elftallen. De MO15-1 speelt komend seizoen in de eerste klasse, waar de
MO15-2 een treetje lager gaat spelen, namelijk in de tweede klasse. De MO17-1 debuteert komend seizoen in de hoofdklasse.

Trainer René van de Pas, die de afgelopen acht seizoenen nog
als coach bij Juliana’31 actief was, is daar bijzonder tevreden
over. “Qua niveau is dat een groot verschil met de 1e klasse.
Het spel is sneller, fysiek harder en vraagt om een hoge balcirculatie en sterk positiespel. Daar is nog veel te leren, maar de
meiden gaan ervoor. Dat motiveert enorm.”
Voor René was de keuze om het jongensvoetbal in te ruilen
voor damesvoetbal niet zo lastig. “Mijn dochter voetbalt al
een aantal jaren bij Eendracht en ik werd afgelopen seizoen
ontzettend enthousiast van de instelling waarmee dat team
en de leiding op het veld stonden. De meiden presteerden erg
goed en dat was geen toeval. Resultaatgerichtheid gaat bij hen
hand in hand met teamgeest en een sterke wil om te leren,
zichzelf steeds te verbeteren.”, vervolgt hij. Wordt het team
net als afgelopen seizoen weer twee maal kampioen? Daar
gaat René niet vanuit. “Het is moeilijk te zeggen waar we in de
hoofdklasse gaan eindigen, dat is koffiedik kijken. Vast staat
dat dit team nog enorm kan groeien en ik heb het vertrouwen
dat we ons op dit niveau kunnen handhaven. Het mooiste van
alles…, die meiden ook!”, besluit hij.
Ook de MO15-1 komt komend seizoen voor het eerst uit op een
hoger niveau, namelijk de eerste klasse. Het team wat al enkele
seizoenen onder leiding staat van het vader-zoon duo Kasper
en Julian Paardekooper draaide altijd bovenin mee in de 2e klasse, dus waren de dames toe aan een nieuwe uitdaging.
MO15-2 staat dit seizoen onder leiding van een uitgebreid team
aan enthousiastelingen. Bo van Kesteren, Lisa Konings, Lars
Koopman, Bjorn Ceelen, Patrick Peters en Julian Paardekooper
zullen om de beurt de trainingen verzorgen. Bo had afgelopen
seizoen al de F4 onder haar hoede. Voor Lisa is dit het eerste
seizoen als trainer. “Ik wil de meiden graag veel leren en helpen
om zich verder te ontwikkelen in het voetbal. Komend seizoen
staat vooral in het teken van het voetballend vermogen en
teamverband.” Bo sluit zich daarbij aan. “In het meidenvoetbal is
de motivatie nooit een probleem. Bovendien is het voor mezelf
een grote uitdaging om nu een ouder team te leiden.”

Hiernaast zijn er ook nog twee elftallen, de JO11-3 en de JO9-3,
die door dames getraind worden. Julia Koopman en Fien van
der Borgh hebben de JO11-3 onder hun hoede, nadat zij vorig
seizoen de JO11-5 al leidden. Voor Sacha Paardekooper, Estise
Schraven en Els Kreulen, spelend in MO15-1, is dit het eerste
seizoen. “Het leek me erg leuk, omdat ik jonge voetballertjes
graag wat bij wil brengen. Komend seizoen hoop ik dat ze
een grote progressie kunnen boeken. Het is belangrijk dat ze
resultaat boeken, maar veel belangrijker vind ik het plezier in
het spelletje. Dat ze ’s middags uit school al uitkijken naar de
training en op zaterdag in de vroege ochtend graag naar de club
fietsen.”, aldus Sacha. Julia verzorgt ook dit jaar net als vorig jaar
samen met Fien de trainingen en coacht haar gemengde dames/jongens team op de zaterdagmorgen naar de overwinning.
"Fien vroeg mij vorig jaar of ik het samen met haar wilde gaan
doen en dat leek me erg leuk en gedurende het jaar leek dat ook
te kloppen. Ik vind het erg leuk om te zien dat het team vooruitgang boekt. Het mooiste van alles is als je iets op de training
oefent en het er vervolgens tijdens de wedstrijd ook uitkomt. Ik
hoop komend jaar met de jongens en meiden weer grote stappen te zetten, en in de eerste weken is dat al aardig gelukt!"
Afgelopen seizoen is er ook voor het eerst in jaren bij Eendracht weer een toernooi georganiseerd. Dit was tevens het
eerste meidentoernooi in de geschiedenis van onze club. Clubs
als Woezik, Beuningse Boys en Union waren onder anderen
aanwezig bij dit toernooi, waar Eendracht MO13-1 en MO15-1
met de eerste plaats aan de haal gingen. De organisatie kijkt
met een heel goed gevoel terug op deze dag, die absoluut als
geslaagd bestempeld mag worden. Er kwamen alleen maar
positieve reacties en voor een eerste keer is dat heel erg fijn.
De intentie om komend seizoen opnieuw een toernooi te
organiseren is er zeker. De datum is inmiddels geprikt: 2 juni.
Zet het vast in je agend! Daarnaast zijn de dames 2 juni j.l.
met de bus naar de bekerfinale voor vrouwen in het Cars Jeans
stadion (Den Haag) geweest. Over een dikke maand is het weer
zover: dan komen de Oranje Leeuwinnen naar de Goffert om de
WK-kwalificatie wedstrijd tegen Ierland af te werken. Ook hier
zullen alle drie de damesteams van Eendracht aanwezig zijn!
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Interview

GERARD WEIJERS
TRAINER VAN EENDRACHT MOOK ZONDAG 2
Er is gevraagd of ik mij even wil voorstellen binnen De
voetbalvereniging Eendracht Mook. Ik ben Gerard Weijers,
getrouwd en samen met mij vrouw Jeannet hebben wij
twee zoons en drie kleinkinderen. Ik ben voor dit seizoen
de trainer van Eendracht Mook Zondag 2.
Ik ben zelf toen ik 8 was begonnen met voetbal bij de
plaatselijke voetbalvereniging waar ik toen woonde namelijk in Pannerden bij Lobith. Via verhuizingen ben ik terecht
gekomen in Wageningen waar tot en met de A bij de FC
Wageningen heb gespeeld. De ouderen onder ons weten
dat deze vereniging niet meer bestaat, maar kunnen zich
de club die op de Wageningseberg speelde nog wel herinneren denk ik.
Door mijn werk toen even gestopt met voetbal, maar na
twee jaar weer terug op het veld bij Victoria Vesta uit Ede
die toen 1 ste klasse speelde. Na meerdere blessures
noodgedwongen moeten stoppen met voetbal op niveau.
Ik heb het voetbal na verhuizing naar Grave weer opgepakt

JUBILARISSEN

bij Estia waar ik een aantal jaren heb gespeeld.
Toen mijn zoons gingen voetballen ben ik betrokken geraakt bij het voetbal in eerste instantie als begeleider en
later ben ik op verzoek van de club, in 2002, begonnen aan
de opleiding JVT oftewel Jeugd Voetbal Trainer. Twee jaar
later heb ik de opleiding TC III gevolgd. In ben nu ruim 25
jaar bezig als begeleider/trainer binnen het voetbal.
Als trainer heb ik voornamelijk A jeugd en 2de elftallen getraind met de insteek om spelers proberen beter te maken
en op te leiden voor de selectie. En spelers opvangen die
de oversteek van jeugd naar selectie maken.
Ik hoop op een leuk seizoen met de spelersgroep die ik tot
mijn beschikking heb.

Met vriendelijke groet,
Gerard Weijers

itioneel ook weer de
ing op vrijdag 13 oktober werden trad
Tijdens de Algemene Jaarvergader
den ditmaal door
wer
n
lede
etje gezet. Liefst 11 trouwe
verenigingsjubilarissen in het zonn
aan Eendracht. Een
w
trou
ge
nlan
jare
etje gezet voor hun
voorzitter Charles Eltink in het zonn
aar lid zijn Alex van Gelder,
50- jaar lid is Ton Broekmans, 40-j
60-jarig lidmaatschap Toon Weijers,
en 25 jaar lidmaatschap
k
Broe
s van de Mond en Frank van de
Bas Fidelers, Frank Penders, Fran
.
oom
lenb
Eike
t
Harold Klomp en Joos
Anja Jacobs-Verhoeven, Marco en

Op de foto van links naar rechts:
voorzitter Charles Eltink, Marco
Klomp, Toon Weijers, Ton
Broekmans, Frank Penders, Alex
van Gelder, Frans van de Mond,
Bas Fiddelers en Frank van de
Broek. De andere jubilarissen
waren niet aanwezig.
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AAN HET WOORD

Autobedrijf Müskens
Autobedrijf Müskens, opgericht in 1945, is al meer dan 70
jaar gespecialiseerd in de verkoop van nieuwe en gebruikte
auto’s en niet meer weg te denken uit Groesbeek. Met een
voorliefde voor Toyota, zijn we sinds 1971 al actief bezig
met dit merk. Niet voor niets zijn we aangesloten bij de
VETOS groep (Verenigde Toyota Specialisten).

Electric Solutions Nederland
Bij deze wil ik mezelf even voorstellen: mijn naam is Mark
Ambrosius en ik woon sinds 1,5 jaar in Mook. Ik kom uit
Middelaar, waar ik ongeveer 35 jaar gewoond heb. Van
beroep ben ik elektricien en ik heb sinds 5 jaar een eigen
bedrijf genaamd Electric Solutions Nederland. Daarvoor heb
ik 14 jaar bij Megens in Middelaar/Milsbeek gewerkt. Mijn
gezin bestaat uit mijn vrouw Kelly, zoon Mias en dochter
Meijs. Mijn zoon voetbalt voor het derde jaar bij Eendracht
en zit nu in JO8-1. Van dit team ben ik ook leider / trainer
en dit doe ik met veel plezier. Vanaf dit jaar ben ik ook
shirtsponsor van zowel JO8-1 als JO8-2 zodat ze er weer
prima uitzien dit seizoen.
Momenteel ben ik druk met de verbouwing van ons huis
in de Hijlekamp, we renoveren de boel grondig en maken
het compleet naar onze smaak. We hebben het prima naar
onze zin en de kinderen hebben ook veel plezier in Mook.
Wat mijn bedrijf Electric Solutions Nederland betreft, ik installeer zowel elektrotechnische installaties als zonnepanelen. Ook in Mook en Middelaar heb ik al meerdere woningen
van zonnepanelen voorzien.
U kunt dus altijd terecht voor een offerte op maat! Informatie en foto’s zijn te vinden op www.electricsolutions.nl
Vriendelijke en zonnige groeten Mark Ambrosius
Electric Solutions Nederland
Tel.: 0683336396

Ons specialisme is in de loop der jaren flink uitgebreid.
Naast Toyota en Daihatsu voeren wij ook Lexus, Hyundai
en Mazda.
Wij zijn tevens AutoSN dealer, universeel met kennis van
alle merken. Elke auto is daarom welkom in onze modern
ingerichte werkplaats voor reparatie en onderhoud. Eigenaar Jacques Müskens licht het graag toe: “Iedere VETOS
dealer is aangesloten bij de unieke, snelgroeiende garageformule AutoSN, onafhankelijk en up-to-date geschoold
in alle merken. We werken met originele merkonderdelen,
maar ook met alternatieve onderdelen. Alles in overleg.
Service op maat!”
Autobedrijf Müskens is daarnaast een erkend APK -keuringsstation en u kunt bij ons ook uw schadetaxaties en
schadereparaties laten uitvoeren. Ook zijn we aangesloten
bij BOVAG, waarmee de leveringsvoorwaarden en garanties
op het geleverde werk zijn vastgesteld. Een vertrouwd gevoel voor onze klant. Uniek? Beslist! Uw auto onderhouden
en repareren kan iedere garage, wij bieden u graag meer…
Heldere afspraken, geen kleine lettertjes, geen verrassingen. Simpel, daar houden wij van!
Zowel zakelijk/lease als particulier zit u bij Müskens goed.
“Wij hebben vakkundig up-to-date geschoold personeel,”
legt Jacques Müskens uit. “Gewoon eerlijk, goede kwaliteit
én faire tarieven! Dus als u niet van toeters en bellen houdt
bent u bij ons aan het juiste adres.”
Kortom, namens het hele team van Autobedrijf Müskens
de uitnodiging: Kom eens langs, wij zetten graag een
stapje extra!
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Uit de
oude doos

Uit de oude doos
De derby... tegen Malden!
Voor ’t eerst sinds een groot
aantal jaren speelde Eendra
cht
op zaterdag 11 november wee
r eens een officiële wedstri
jd tegen
Juliana’31 Malden. Want in
de districtsbeker haalde Een
dracht
sinds mensenheugenis wee
r eens de 2e ronde en daarin
kwam
“uit de hoge hoed” van de KN
VB de derby … De wedstrijd
tegen
de grote buurman uit Malde
n, Juliana’31 werd eervol ver
loren met
1-3, na een mooie ruststand
van 1-1. Uiteindelijk was het
klasseverschil tussen
Hoofdklasse en 3e klasse toc
h te groot en de roodgelen
gaa
n dan ook verdiend
een ronde verder in de strijd
om de districtsbeker.
We zijn “de oude doos” wee
r ‘ns ingedoken en vonden
daar wat krantenverslagen uit de jaren tachtig
van de vorige eeuw … 1982,
1983 en 1984 om
precies te zijn. Naast ’n sfe
erbeeld van die tijd, let op die
pra
chtige zwarte
voetbalschoenen, zien we
toenmalige 1e elftal spelers
die
ook
nu, 2017, bij
Eendracht nog in meerdere
of mindere mate op de voo
rgro
nd
tred
en. Zo is op
de foto uit ’82 nog net links
op de foto, naast de langha
rige
Ger
rie
Tun
nessen,
Ton Broekmans te zien. Een
jaar later in 1983 speelde onz
e huidige voorzitter,
Charles Eltink, ook toen een
hoofdrol met de gelijkmake
nde 2e treffer voor
Eendracht. Met mooi ook in
beeld “good-old- goalgetter”
Paul Hulsman. En op
de foto uit de Mooker van 4
april 1984 zien we hoe de hui
dig
e korfbaltrainer,
Jaap Beers, de nr 4 van Juliana
kansloos z’n hielen laat zien
?!
Overigens over
tijdsbeeld gesproken, let ook
op de prachtige strak gesned
en
voe
tbalbroekjes
ook van de scheidsrechter …
en Juliana voor ’t eerst met
shi
rtre
clam
e terwijl we
bij Eendracht toen nog zelf
de shirtjes mochten/moest
en
kop
en
bij
de
Gebr.
Thomassen … Inmiddels is
Juliana na een gestaag opl
opende prestatiecurve
doorgedrongen tot de top van
het amateurvoetbal. Een gew
eldige prestatie
waarbij “eigen jongens” beg
rijpelijk maar helaas kwalita
tief
nog
al een buiten
de boot vielen. Een heel con
tingent rood-gele spelers kwa
m
inm
iddels richting
de Maasvallei. Marco en Har
old Klomp, Vincent en Michel
Stra
ten
, Arno van
de Broek … etc. en velen volg
den tot wederzijds genoegen
en
tev
redenheid.
Ook in ons huidige 1e elftalse
lectie bevinden zich “natuu
rlijk
”
wee
r
spelers met
een verleden bij Juliana. Bv.
Dennis Abbenhuis, Niek Sm
uld
ers
en
de
assistent
trainer/coach Freek Kornel
is. Kortom voldoende ingred
iën
ten
voo
r
’n
“revival”
van de derby … maar of dat
er gezien het klasse versch
il
ook
wer
kelijk
van zal komen …. !?

de lucht in!
Schilderwerken
Timmerwerken
Verbouwingen

, Molenhoek
Lindenlaan 19
8 41 51
T. 024 - 84 67 27
M. 06 - 23 86 unstraat.nl
er
E. info@vand

Wherever you go, go

Malden

elke zondag open!

www.vanderu

nstraat.nl

DE VOETBAL.NL
APP
De Voetbal.nl app begint bij het registreren en inloggen. Alle
leden en toeschouwers van jouw voetbalvereniging kunnen
gebruikmaken van de Voetbal.nl app, die gratis beschikbaar is. Inloggen in de app doe je met het e-mailadres dat
de ledenadministratie voor jou geregistreerd heeft in de
KNVB ledenadministratie via Sportlink Club. Je hebt dan een
directe koppeling met je club en je kunt gebruik maken van
nuttige functies zoals je aanwezigheid bij wedstrijden en
het rijschema voor vervoer naar uitwedstrijden.
In de “instellingen” kun jij je eigen gegevens aanpassen,
MAAR bedenk wel dat deze gegevens en de foto gekoppeld
zijn aan jouw gegevens bij het KNVB lidmaatschap en dat
van je club. De foto dient tevens als SPELERSPAS foto
en moet om die reden een “pasfoto” zijn (alleen je hoofd),
waarop jij goed herkenbaar bent. Kies bij “zichtbaarheid”
bij voorkeur “beperkt” zodat je naam wel zichtbaar is voor
je clubgenoten.
Ben je geen KNVB lid, dan kun je toch registreren en inloggen als “toeschouwer” en jouw club volgen, maar is er
geen directe koppeling met deze club. Je kunt dan je eigen
favorieten aanmaken.

KNVB Wedstrijdzaken app
Naast de nieuwe Voetbal.nl app, kan ieder KNVB lid ook
gebruik maken van de KNVB-Wedstrijdzaken app. Deze app
is bedoeld voor die personen bij een club die een officiele rol
hebben bij een wedstrijd en het wedstrijdformulier: scheidsrechters, aanvoerders, leiders en wedstrijdsecretarissen. Er
wordt gebruik gemaakt van een “single account”, m.a.w. je
kunt inloggen op deze app met hetzelfde e-mailadres en
wachtwoord, dat je ook gebruikt voor de Voetbal.nl app.
Met behulp van de Wedstrijdzaken app, kunnen de leiders/
aanvoerders en de scheidsrechters het wedstrijdformulier
invullen op hun mobiele telefoon. Kijk op de KNVB Met behulp
van de “Wedstrijdzaken” app, kunnen de leiders/aanvoerders en de scheidsrechters het wedstrijdformulier
invullen op hun mobiele telefoon. Kijk op
de KNVB-assist MDWF pagina voor
enkele instructiefilmpjes met
uitleg. (zie website, onder menu
“Voetbal-wedstrijdprogramma”).
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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

Huls & Hoffmann Uitzendorganisatie
Bouw en Metaal

BORDSPONSORS
Aannemers-Transportbedr. Remmits
Administratiekantoor Poos en Hofman
Atelier Marc de Roeper
Autobedrijf Roelofs
Autobedrijf van Bon
Autobedrijf Velthuis
Automotive Molenhoek
Bastyle Reclame
Bes Groep Accountants
Bol Accountants
Cordeta bv
Dirk Autowas
Easy Fill Tankstation Mook
F-Graphics
Fysio Novio
Hanos
Harry Vloet Trucks en Parts bv
Hegeman Groep
Henk Scholten Nijmegen B.V.
Herberg Restaurant ‘t Zwaantje
Het Buitencentrum Overasselt B.V.
Hijmans Riooltechniek
Hofmans at Home
Jacobs Thuis en Interieur

Jacobs Timmerbedrijf B.V.
Lamers bouw en renovatie
Lierdal Sportcenter
Medisch Centrum Mook
Michel Dak- en Timmerwerken
MP Corporation
Peutz bv
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
VETOS Autobedrijf Müskens B.V.
Wijnco vloeren

Janssen - Molenhoek

HOOFDSPONSORS
Autobedrijf
Thijssen

024 6962804

SPONSORS

Huls & Hoffmann Uitzendorganisatie
Bouw en Metaal

Wim Voet

Rijk van Nijmegen

