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Van de redactie

U hebt weer een vertrouwde papieren versie van ons clubblad
Ronduit in handen. Zoals bekend hebben we enkele jaren
geleden besloten om de “hardcopy” uitgave nog maar een keer
per seizoen uit te brengen. De rest van het jaar moet u het
doen met onze nieuwsberichten op de, vernieuwde, website
en onze social media. En daar worden we gelukkig heel goed
bezocht. Maar toch deze papieren versie blijft iets speciaals,
zeker ook voor de redactie.
In deze uitgave veel aandacht voor de jeugd. Charles Eltink,
neemt zoals zo vaak het voortouw en middels zijn “woordje
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aanzien van de jeugd uiteen. “Wie de jeugd heeft de toekomst”
blijkt ook uit de interviews met twee jeugdige Eendracht
talenten die vastbesloten zijn om binnen afzienbare tijd
hun plaats in het eerste te gaan innemen. Beiden hebben
inmiddels hun debuut in ons Vlaggenschip gemaakt. Dus de
eerste stap is gezet.
Heel veel aandacht ook voor onze korfbalafdeling. Want
hoewel het aantal korfballende leden onder druk staat zouden
we Eendracht niet kunnen voorstellen zonder deze tak aan de
groenwitte boom.
En uiteraard ook veel prachtige foto’s in deze Ronduit en niet
te vergeten weer een hilarische bijdrage van Nuevocasa. Deze
keer gaat het over Vette Herman. Ook neemt Chris Visscher de
bal met heel veel moeite aan “ik kan absoluut niet voetballen”
van Robert Lebbing. Schrijven kan Chris des te beter en het
resultaat is dan ook een heel lezenswaardig verhaal over “22
jaar bij Eendracht”!
We lopen tegen het einde van deze Ronduit en ook tegen het
einde van alweer een jaar. Rest mij niets anders dan u en de
uwen namens de redactie fijne feestelijke dagen en alle goeds
voor 2019 toe te wensen.
Veel leesplezier namens de redactie,
Ton Broekmans
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Van de voorzitter

“WIE DE JEUGD HEEFT,
Het seizoen is alweer halverwege, de eerste winterkampioenen zijn bekend, de korfbal is al enige tijd in de zaal actief en
Koning Winter klopt aan de deur. Een mooie tijd om plannen te maken en uit te werken.
Inderdaad, ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!’, maar
hoeveel jeugd is er nog?
De afgelopen jaren liep het aantal jeugdleden, tegen alle
stromingen in, nog goed op. Dit seizoen merken we voor het
eerst dat het aantal jeugdleden in de jongste jeugd, JO6 en JO7,
terugloopt. Een landelijke tendens waarin de vergrijzing een
grote rol gaat spelen. Maar aan de andere kant zetten we ook
onze vraagtekens bij het gemeentelijke beleid. Als men niet
zorgt voor verjonging van de gemeenschap zullen verenigingen
van Carnaval, Scouting, Voetbal, Korfbal tot de Harmonie het
zeer moeilijk krijgen. We hebben het geluk te wonen in een
van de mooiste gemeenten van Nederland. Rustig, onder de
rook van Nijmegen aan de A73, met een treinstation, met een
prachtig heuvelachtig bos en heidegebied met waterrecreatie
en horeca. Wie wil er niet wonen?
Het is dan wel zaak dat deze optimale wooncondities goed
worden uitgedragen en er wel een levendige gemeenschap
is van jong en oud om het verenigingsleven en middenstand
in stand te houden. Wij zullen als Eendracht ’30 vol inzetten
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op de jeugd en hopen dat ook de Gemeente Mook en
Middelaar dat zal doen.
Zoals gezegd zullen we als bestuur volledig inzetten op
de jeugd. Aan het begin van het seizoen hebben we, door
sponsoring van Richard Koenders van Frontier ICT, alle
jongste jeugdteams kunnen voorzien van nieuwe Derby
Star trainings- en wedstrijdballen. Nu is iedereen in de ban
met de voetbalplaatjesactie van de PLUS, maar ook gaan we
actie ondernemen in de werving, uitstraling en technische
kwaliteit in de vorm van een structurele voetbalopleiding.
Het komende seizoen krijgen alle jeugdteams nieuwe
wedstrijdkleding en trainingspakken. De uitstraling van de
teams zal er op en top uit zien. De jeugdleiders en trainers zijn
inmiddels voorzien van coach-jassen en lopen er ook weer
netjes bij. Naast een prima uitstraling gaan we ook werken
aan de kwaliteit van de trainingen. Het is de bedoeling dat
met ingang van het nieuwe seizoen iedere jeugdspeler van
Eendracht een jeugdvoetbalopleiding krijgt. Op de onderbouw,

HEEFT DE TOEKOMST”
middenbouw en bovenbouw zullen Technische Coördinatoren
worden aangesteld die alle trainers zullen begeleiden, van
trainingsstof voorzien en de voetbalopleiding zullen uitdragen.
Spelplezier zal in deze opleiding voorop staan, maar we hopen
hiermee op termijn in de breedte de technische kwaliteit van
de spelers te verbeteren. Het voetbalspel wordt ook leuker als
je het beter beheerst.

We hopen dat steeds meer jeugdspelers zich aanmelden
om als jeugdscheidsrechter actief te zijn. Daarnaast sluiten
we niet de ogen voor de realiteit, de vergrijzing is een feit.
We spelen daar op in door te proberen het Walking Football
bij Eendracht te introduceren. Wandelend voetballen zonder
fysiek contact. Meer informatie hierover is te vinden op
onze website.

Dat is geen gemakkelijke opgave, maar we zijn ervan
overtuigd dat we hiermee spelers en ouders meer kunnen
bieden. In het voetbal zijn jeugdspelers vaak overgeleverd
aan goedwillende ouders of vrijwilligers die trainingen
geven. Daar is op zich helemaal niets mis mee, sterker
nog, daarvan zijn en blijven we volledig afhankelijk. Daar
zijn we ook trots op, maar wij zijn van mening dat deze
goedwillende ouders en vrijwilligers veel meer ondersteund
moeten worden. Met het aanstellen van Technische
Coördinatoren en het samenstellen van een structurele
voetbalopleiding hopen we hier invulling aan te geven.

Met het eerste elftal reizen we inmiddels in de 2e klasse
de hele Achterhoek door, van Wehl tot Zutphen. Na een
moeizame start zijn nu de eerste punten binnen en is er
de overtuiging dat we met een complete spelersgroep niet
hoeven te degraderen. Daarentegen zijn het 2e en 3e elftal
in een strijd om het kampioenschap verwikkelt.

Met de scheidsrechters opleiding voor de jeugd gaat het
inmiddels ook prima. Enkele jeugdspelers hebben zich nu ook
opgegeven voor de scheidsrechtersopleiding van de KNVB.

Al met al weer veel items die de 2e seizoenshelft weer
boeiend en leuk gaan maken!
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!

Je kon het haast niet gemist hebben: Eendracht 1
schreef voor de tweede keer op rij historie door te
promoveren naar de 2e klasse D. Burgemeester
Willem Gradisen ontving de mannen hartelijk op
het gemeentehuis.

Eendracht ’30 MO17-1 liep september jongstleden
mee met de Stadium Fun Run bij NEC. De dames,
uitkomend in de hoofdklasse, spelen met het
Amalia Kinderziekenhuis op hun borst en haalden
ruim 600 euro op! Dat bleef bij NEC dan ook niet
onopgemerkt, liet Luc te Riele weten via Twitter.

Pepijn Baneke zag hoe de hekken, na ruim een jaar
wachten, weggehaald werden voor de tunnel onder
het spoor door. Onze voetballers en supporters
uit Molenhoek kunnen via deze weg nog sneller bij
Eendracht komen.

In het kader van de Week van de Scheidsrechter werden
onze SIO’s (Scheidsrechters In Opleiding) in het zonnetje
gezet door de Scheidsrechterscommissie. Nadat ze NEC
in de Goffert zagen winnen van de beloften van AZ (3-1),
werd er gesmuld bij de MacDonalds.

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...
Chris Visscher
Dank je wel Louis van Gaal, oh nee
Robert Lebbing, dat je me al weer
enige tijd geleden de bal hebt toegespeeld. Je weet, dat ik helemaal
niet kan voetballen, dus de aanname was walgelijk slecht. Dat jij me
de beste leider van Eendracht ooit
noemde, vind ik nog steeds eervol, maar het klopt totaal
niet. Ik kan met gemak vijftig leiders opnoemen, die
veel beter voor hun team hebben gezorgd of nog zorgen
dan ik heb gedaan. Ik wil op deze plaats mijn nummer
één leider nog eens noemen uit de twee en twintig
jaar, die ik inmiddels bij Eendracht meedraai. En
dat is de voor mij onvergetelijke Riny Martens,
helaas al jaren geleden gestorven. Als leider
van de A midden jaren negentig en eind
jaren negentig van de vorige eeuw, was hij
voor mij de absolute topper. Hij regelde
alles supergoed voor zijn team, wist
zijn mannen te motiveren, schroomde
niet om op huisbezoek te gaan als
hij in de gaten had, dat iemand grote
problemen had en loste die meestal
ook nog op. In de derde helft ging hij
voorop in de strijd. Weemoed overvalt me als ik aan zijn grijnslach
denk met in zijn rechterhand een
glas bier en in zijn linkerhand
een sigaret.

Ja, ik ben twee en twintig jaar bij Eendracht betrokken. Het
begon in augustus 1996 toen onze oudste zoon Dirk bij de
F-pupillen begon in de F3 met o.a. Tom Christiaens, Gijs
Poelen, Mikey Lebbing en Bjorn Ooms. Marcel Poelen, ja
toen ook al, en Hans Ooms, een toentertijd regionaal bekende scheidsrechter, waren de leiders. Het werd een leuk
jaar waarbij je kon zien, dat Tom en Mikey buitengewoon
getalenteerd waren. Ik heb dat jaar alle wedstrijden gezien.
Na een prima F1-jaar onder leiding van Frans Wijnen werd
mij in mei 1998 gevraagd of ik leider wilde worden van de
E3 met als trainer Robert Lebbing. Ik heb ja gezegd en dat
was het begin van een vijf jaar durende samenwerking met
Robert, waarbij we twee kampioenschappen hebben meegemaakt en waarbij onze teams op een steeds hoger niveau
kwamen te spelen. Dat lag gewoon aan het niveau van
Tom, Mikey, Farnous Zia, Amer Ploskic, Emir Ajnadzic, Wout
Lamers, Niels Noij enz. Die jongens konden goed voetballen
en kregen van Robert leuke trainingen. Later kwam daar
Wim Arts bij een zeer goede jeugdtrainer uit Alverna, die
van de E1 samen met Robert een topteam maakte. Wim
was moeilijk in de omgang, het kostte me vele uren per
week om hem in het gareel te houden. Hij wilde de jeugdafdeling van Eendracht op een hoger niveau brengen, maar
zijn tempo lag veel te hoog en zijn wijze van communiceren
was ronduit slecht.
In de zomer van 2001 vertrok Wim plotseling naar Woezik,
hij zou de D1 gaan trainen met Robert en ik zou bij een
E-team leider worden, waar mijn twee andere zonen Steven
en Jules zouden gaan spelen. Ik moest hen teleurstellen,
ik kon Robert niet in de steek laten en heb met hem twee
D-jaren volgemaakt. In het eerste D-jaar (overgang van half
veld naar heel veld) werd de D1 kampioen met alle eerdergenoemde spelers in de gelederen plus Daan van Veenendaal en Bram Gubbels, in het tweede jaar werd het anders,
Union ronselde voor de D1 topklasse Tom Christiaens en
halverwege het seizoen vertrokken Farnous Zia en mijn
eigen zoon Dirk, ze waren beiden persoonlijk benaderd door
Theo van Cleef van Union zonder contact op te nemen met
Eendracht en met de ouders. Daar zat ik toen behoorlijk
mee, ik koos echter zonder meer voor Eendracht D1 en heb
dat jaar één enkele wedstrijd van Union D1 bijgewoond, de
overige keren nam mijn vrouw voor haar rekening. Ondanks de perikelen hebben we een goed voetbaljaar gehad.
In 2003 stopte ik als leider na mijn vijfde jeugdkamp en
nam met veel plezier zitting in het jeugdbestuur met Riny
Martens, Ben Hooghof, Robert Rieken en Fons Thomassen.
Na een jaar stopte Fons Thomassen als jeugd-voorzitter
en vroeg me of ik zijn taak over wou nemen. Dat heb ik
drie jaar gedaan en daarmee maakte ik deel uit van het
hoofdbestuur met Rinus van der Broek, Ton Broekmans
en Thei Wijnen als dagelijks bestuur. Het waren financieel
en sportief moeilijke tijden maar door de vastberadenheid
van met name Rinus bleef Eendracht overeind. Eind 2004
stapte Riny Martens om mij onbekende redenen uit de
jubileumcommissie voor het 75-jarig bestaan (in 2005) en
ik nam zijn plaats in. Onder leiding van John Meussen, de
huidige secretaris van De Treffers en nog steeds lid van
Eendracht, werd een sfeervolle jubileumweek georgani-

seerd, die de club een flink bedrag opleverde. Vele leden en
externe vrijwilligers zijn een week volop in touw geweest
voor dit evenement. Eén van de hoogtepunten was de
uitreiking van de KNVB-speld ‘Lid van verdienste’ aan Ben
Hooghof en Thei Wijnen door een bobo van de KNVB. Niet
die uitreiking zelf vormde het hoogtepunt, maar de blik van
vrijwel alle aanwezigen werd getrokken door Jan Essers, die
vanuit de toiletwagen met een tweetal blauwe doppen op
de ogen, afkomstig van flessen AA-drank, de uitreiking van
achteruit poogde te aanschouwen. Dagen later had Jan nog
last van zijn ogen, die ontstoken waren geraakt (en hij had
ook hoofdpijn, maar dat waren er meer).
In juni 2006 nam ik afscheid van het jeugd- en het hoofdbestuur en ik kreeg wat meer tijd om naar de wedstrijden van
onze vier kinderen te gaan kijken. Dirk speelde inmiddels in
de B1 van Treffers samen met zijn vroegere teamgenoten
Mikey, Tom en Wout. Steven en Jules speelden in de C, en
Janneke korfbalde eerst en ging later voetballen. Op donderdagavond ging ik nog regelmatig naar de kantine, een
enkele keer ging ik op zondag naar het eerste kijken en op
zaterdagochtend draaide ik tot 2012 diensten als zaterdagcoördinator. De vaderlijke aandacht voor onze kinderen verdeelde zich tussen 2008 en 2015 over drie plaatsen, Mook
voor Jules en Janneke, Cuijk (JVC) voor Steven en Groesbeek
(Treffers en Germania) voor Dirk. Van hen voetbalt alleen
Dirk nog in een tweedeklasser in Eindhoven en de anderen
sporten wel behoorlijk veel, maar niet meer in teamverband.
In 2007 ben ik deel gaan uitmaken van het bestuur van de
Supportersvereniging als opvolger van Bep Derks, die vele
jaren het secretariaat van deze groep heeft vervuld. En dat
doe ik nog steeds, eerst samen met Bert Rieken, Mia Arts
en Jan Verstegen. Later werd Gerard Hendriks een uitstekende penningmeester en momenteel vormen Bert Rieken,
Marcel Poelen, Rik Verseput, José Sas en ik het bestuur.
De supportersvereniging doet aardige dingen voor de club,
die moeilijk of niet uit reguliere middelen van de vereniging
bekostigd kunnen worden. Soms betreft dat aanschaf van
ballen dan weer sponsoring van het jeugdkamp etc. Al
jaren staat Bert samen met Jan Verstegen aan de kassa
bij thuiswedstrijden en regelen Rik en ik de lotenverkoop
bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal om zo naast de
contributie van de leden van de supportersvereniging extra
gelden binnen te krijgen en dan eindig ik dit verhaal zoals ik
begonnen ben bij Robert Lebbing. Hij beschuldigt me altijd
van ‘corruptie’, je bent erger dan de directeur van de staatsloterij want je keert helemaal nooit iets uit’, nou dat klopt
wat hem betreft, want zijn loten heb ik op zijn verzoek nog
nooit mee laten doen bij de trekking, alle andere verkochte lotnummers doen gewoon mee. Mijn bijdrage aan de
lotenverkoop is dit seizoen trouwens behoorlijk
teruggelopen. Door omstandigheden heb
ik voor drie van de tot nog toe gespeelde
vier thuiswedstrijden mijn taak over
kunnen dragen aan Marcel Poelen en
aan deze Eendrachtman speel ik heel
graag de bal toe.
Chris Visscher
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Interview

STERREN VOOR
Stel jezelf voor:
Hallo, mijn naam is
Sander de Wilde, ik ben
16 jaar oud
en woon al heel mijn
leven in Mook.
Op welke positie speel
je?
Ik ben keeper.
Hoe ben je op deze positie
terechtgekomen?
Ik ben keeper geworden
omdat we met de Mini-F een keeper nodig hadden in de zaal
op een toernooi. Daarnaast kon ik ongelooflijk hard schieten.
Sindsdien heb ik mijn handschoenen niet meer uitgedaan en
sta ik al 11 jaar tussen de palen op de Maasvallei.
Hoe beleef je de wedstrijden bij het 1e en 2e elftal?
De eerste 3 maanden van het seizoen was Bas (2e keeper
eerste elftal, red.) geblesseerd, daarom was zondag bij ons een
voetbaldag. Eerst in de ochtend heb ik een wedstrijd bij het 2e
en vervolgens ga ik mee met het 1e om daar op de bank te zitten. Mijn ouders gaan overal mee naartoe en rijden me heen
en weer. Ik heb dus altijd mijn eigen supporters mee!
Wat is het grote verschil tussen het 1e en 2e elftal behalve het niveau?
Bij het 1e elftal gaat het er serieus aan toe. De kleren worden
netjes voor je opgehangen, je krijgt iets te eten van te voren
en bij de thuiswedstrijden zijn er veel supporters. Bij het 2e
elftal hebben we dat veel minder. Ondanks dat kan er veel
gelachen worden, maar als het moet zijn we gefocust. Het
2e heeft overigens een goede seizoenstart gehad, het 1e wat
minder helaas, maar die lijken inmiddels de weg naar boven
ingeslagen te hebben.
Wie is je grote voorbeeld en waarom?
Mijn voorbeelden zijn: Dennis van Duijnhoven, Bas Schoolmeesters en Michiel Peeters Weem. Dennis is al negen jaar
mijn keepertrainer. Ik heb erg veel van

hem geleerd en keek naar hem op omdat hij toen in het 1e
elftal zat. Sinds twee jaar terug hebben we samen keeperstraining onder leiding van Frank Orth samen met Michiel en
Bas. Zij keepen nu bij het 1e waar ik veel van leer en tegen op
kijk. Bas is coachend erg sterk en Michiel heeft een feilloze
traptechniek. Op de keeperstrainingen verbaas ik me steeds
hoe goed ze kunnen keepen en ik leer dan ook veel van hun
tijdens de trainingen en wedstrijden.
Zie jij jezelf in de toekomst bij een andere vereniging
spelen?
Nee, ik zit goed bij Eendracht en wil eerst minimaal twee jaar
een vaste waarde zijn voor het 1e elftal. Wie weet wat er
daarna op me pad komt.
Merk je verschil tussen vorig jaar in JO19-1 en nu als
speler van het 2e elftal?
Ja, bij het 2e elftal zitten er jongens die allemaal goed kunnen
voetballen, dus als je iemand wisselt merk je niet dat je
slechter gaat voetballen. Daarnaast is het een stuk serieuzer.
Ook heb ik altijd al tegen oudere kinderen gespeeld omdat ik
twee jaar oversloeg, maar nu is het leeftijdsverschil echt erg
groot. Ik ben ook de enige minderjarige van het 1e.
Je bent trainer van de JO15-2. Zou je in de toekomst ook
trainer willen worden bij een senioren team?
Nee, ik doe dit samen met mijn vader (Walter, red.). Hij is ook
altijd mijn trainer geweest, maar nu trainen we samen de
JO15-2. In dit team zit ook mijn broertje en ik vind het veel
leuker om kinderen te trainen. Je krijgt ze ook sneller gemotiveerd als volwassenen, en ik doe het met plezier!
Wat kan Eendracht nog verbeteren om de jeugd door te
laten stromen naar het 1e elftal?
Ik denk dat Eendracht daar wat aan kan veranderen door
spelers van de selectie meer betrokken te laten zijn bij de
jeugd. Kom een keer meetrainen of geef een keer de training.
Ik weet nog dat ik als kleine jongen keeperstraining had van
Dennis. De keeper van het eerste kwam zomaar de training
meedoen, dat was echt een leuke ervaring. Misschien is
het ook handig om de jeugd aan het begin van het seizoen
het wedstrijdschema mee te geven door ze te laten zien
wanneer het 1e thuis moet spelen. De wat grotere jeugd
zit genoeg op sociale media om dit te weten, maar de jonge
kinderen niet en die moet je eerst motiveren om te komen
kijken. Dan komen de ouders vanzelf mee!
Waarom heb je voor selectie voetbal gekozen?
Ik heb vorig jaar mijn debuut al gemaakt in het 2e elftal en
meerdere wedstijden gepeeld bij het 2e , dus toen ging het
balletje vanzelf rollen. Vervolgens heb ik een gesprek gehad
met de Technische Commissie en mezelf goed laten zien in
de voorbereiding, dan wordt het harde trainen beloond.
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Interview

DE TOEKOMST?
Stel jezelf voor:
Ik ben Jurre Grijsbach, 18 jaar oud, woon in Mook en ik
speel bij het 2e elftal.
Je hebt bij meerdere verenigingen gespeeld, bij welke
verenigingen heb je gespeeld en waarom ben je teruggekomen naar Eendracht.
Toen ik van de E naar de D moest ben ik van Eendracht
naar Union gegaan om daar in de D1 te spelen. Het jaar
daarna ben ik naar NEC gegaan en daar heb ik 3 jaar gespeeld. Ik viel af bij NEC en toen heb ik er voor gekozen om
terug te komen naar Eendracht, omdat ik weer met mijn
vrienden wilde voetballen.
Wat was het grote verschil tussen de andere verenigingen en Eendracht
Het grootste verschil tussen NEC en Eendracht is denk ik
het tempo van het spel. Bij NEC moest je vaak heel snel
handelen, 1 of 2 keer raken, omdat je anders de bal kwijt
was. Hier bij Eendracht, met name in de B en in de A, had
ik de tijd om de bal misschien wel 4 of 5 keer aan te nemen
voordat ik hem doorspeelde.
Op welke positie speel je?
Ik speel vaak als aanvallende middenvelder
Waar liggen jou kwaliteiten op deze positie?
Ik heb overzicht, heb een goede dribbel en een goede trap
en ben rustig aan de bal
Hoe ben je op deze positie terecht gekomen?
Ik speel eigenlijk al sinds de E op het middenveld, maar
toen nog als verdedigende middenvelder. Vanaf de B ben
ik pas doorgeschoven naar de nummer 10 positie.
Waarom vindt jij dat je mogelijk behoort tot het 1e
elftal?
Ik denk dat ik qua handelingssnelheid mee kan doen met
het niveau van het 1e elftal en ook het overzicht heb om
daar te kunnen spelen.
Hoe beleef je de wedstrijden bij het 1e en 2e elftal?
Ik vind de wedstrijden tot nu toe erg leuk, we staan met
het 2e bovenaan dus dat gaat erg goed. Met het 1e vind ik
het tot nu toe vooral een leuke ervaring om weer op hoog
niveau te kunnen voetballen, want dat heb ik de afgelopen
jaren wat minder gehad.
Wat is het grote verschil tussen het 1e en 2e elftal
behalve het niveau?
Ik vind dat het 1e en 2e elftal, behalve het niveauverschil,

niet veel verschillen. Er wordt door
beide teams 2
keer per week
getraind en ook
de wedstrijdvoorbereiding lijkt op
elkaar. Ook is het
altijd gezellig zowel op als buiten
het veld.
Wie is je grote
voorbeeld en
waarom?
Mijn grote
voorbeeld is
Andres Iniesta.
Hij speelt op
dezelfde positie als ik en ik vind de acties
die hij maakt en de passes die hij geeft geweldig om naar
te kijken. Ook zijn loopacties zijn heel goed en daar probeer
ik wat van te leren. Hij haalt de bal vaak op bij zijn verdediging en dribbelt zo het middenveld in. Daarna geeft hij de
bal af aan een van de aanvallers die het dan afmaken. Zo
hoor je te voetballen.
Zie jij jezelf in de toekomst bij een andere vereniging
spelen?
Dat ligt er een beetje aan waar ik volgend jaar ga studeren.
Als ik in de buurt blijf wonen dan blijf ik mooi bij Eendracht
en anders ga ik ergens anders voetballen. Ik wil in ieder geval blijven voetballen, of dat nou bij Eendracht is of ergens
anders, dat maakt me niet zoveel uit.
Merk je het verschil tussen vorig jaar de A en nu als
speler van het 2e elftal? zo ja welk verschil
Het grootste verschil tussen de A en het 2e elftal is dat ik
merk dat ik meer in de duels kom dan in de A. Het spel bij
de senioren is fysieker en gaat net wat sneller. We spelen
met het 2e elftal vaak tegen wat oudere spelers die heel
slim zijn in hun spel. Ze weten precies wat ze wel of niet
kunnen maken tegenover de scheidsrechter en dekken
bepaalde looplijnen goed af.
Wat kan eendracht nog verbeteren om jeugd door te
laten stromen naar het 1e elftal?
Eendracht moet zijn talenten goede training aan kunnen
bieden en hen de kans geven door te stromen naar het
1e elftal als dat kan. Ik vind dat dat op dit moment aardig
verzorgd is, dus ik zie niet echt verbeterpunten.
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Larie di Nuevocasa

Merr y Christmas
Vette Herman

Mijn eerste kennism
aking met Vette He
rman was ’n nogal bloederige toesta
nd. Het speelde zich
af in Herman’s
snackbar in Bottend
aal. In het souterrain
van het pand
Holtermanstraat 17
a.

hoogste prioriteit.
Mijn oog, en niet alleen
’t mijne, viel op een for
se man die met
z’n jas nog aan een bie
fstuk zat te eten aan
het tafeltje direct
rechts van de ingang.
Z’n linkerhand werd ee
Het moet in de onstu
n enorme vuist
toen deze een vork om
imige fase van nuevoca
klemde. Hierdoor wa
sa’s leven zijn
geweest waarin ik me
s goed te zien dat
z’n knokkels recent be
t mijn vrienden geheel
schadigd waren geraa
in zwarte kledij
naar de stad toog om
kt. Op z’n gemak
kauwde hij op het rod
daar in illustere tenten
e vlees van een bijna
als De Swing of
Extase de doppen va
rauwe steak. Nou
had dat op zich al een
n onze Grolschflesse
bloederige toestand ku
n te laten knallen en
de situatie in de werel
nnen zijn, maar
dit was nog niet alles.
d te bespreken. Toen
Op
vallend detail op het
de
TL
’s aan gingen
riep iemand: “We gaan
witte tafelblad
was wat op het eerst
naar Vette Herman!”.
e oog een glanzend, roo
Dus ja, wij naar
Vette Herman. Ik kend
d
tafelkleed leek
te
zijn
e Herman niet en wist
. Toen Herman achter
ook niet waarom
de toonbank uitkwam
we daar zo nodig naar
een emmertje sop en
en met
toe moesten. Maar ach
een doekje het rode kle
, we zaten in
onze wereldverbeterfa
edje op begon te
deppen, werd macab
se. Dus de gedachte wa
er genoeg duidelijk da
s: waarom
ook niet. Wel vroeg ik
t het om een plas
bloed ging. De forse ma
me onderweg af of die
n tilde rustig z’n bord
Herman het wel
op prijs zou stellen, da
op zodat Herman
er het doekje onder do
t er midden in de nach
or kon halen. Dit moes
t een stelletje
alternatievelingen bin
t het bloed van
de onfortuinlijke snack
nen kwam vallen. Missc
barbezoeker zijn die zo
hien lag ‘ie al op
bed. Toen we de St. An
juist naar buiten
was getakeld. Alsof ‘ie
nastraat over staken,
een pinda uit een komm
kwam ik erachter
dat Herman een snack
etje pakte,
viste de forse man iet
bar had waar van verre
s kleins van tafel en go
stapvolk op af
kwam voor biefstuk me
oide dat met een
boogje in de emmer so
t friet en gebakken kip
p. Waren dat de voort
penlevertjes. Dat
wierp natuurlijk een ge
anden van het
slachtoffer? Vond ik be
heel nieuw licht op de
st indrukwekkend alle
situatie.
maal, al stelde ‘t
natuurlijk niks voor op
de schaal van Khasho
Ik kende als nachtelijk
ggi.
snackadres natuurlijk
Automatiek Groenen. Vooral van de nie
Nou was ’t meestal zo
rbroodjes die na een
dat als je bij Herman
dag of drie rijpen
in de onderste vakjes
kwam, je in de
stadse cafés al een en
van de vierde rij van lin
ander had ingenomen
ks op hun best
waren. We hadden toe
. Bij ons, wereldverbeteraars, leid
n bij ons in ‘t dorp ook
de dat doorgaans tot
‘n friettentscene.
Met Harrie Kool (in kle
een wat relaxtere
kijk op het leven. Bij an
ine kring Harry Cabbag
deren kon ’t juist een
e genoemd, nu de
Plataan) en ook de ka
tegenovergesteld effect hebben. Bij
ntine van ons voetbalc
één verkeerd woord,
lubje Eendracht,
waar vooral de Juinballe
zo bedoeld of
niet, gingen er soms po
n indruk maakten. Ma
ppen dansen in het so
ar Vette Herman
was toch echt een dif
uterrain in de
Holtermanstraat. He
ferent story, zou ik ga
rman had volgens mi
an merken.
j wel in de gaten dat
er tussen springen ge
en enkele zin had. Ge
Net toen we het trapje
woon doorbakken
was de beste remedie
af wilden richting het
tegen broeierige mome
souterrain,
moesten we weer ter
nten in de friettent. En dat was precie
ug. Twee mannen dro
s wat Herman deed.
egen tussen hen
in een zwaar gehavend
Kalm en onverstoorbaar, tot de storm
figuur naar buiten. Blo
ging liggen. Daarom wa
ed gutste uit z’n
linker wenkbrauw die
s Herman vet.
Niet frietvet-vet, maar
er nog een beetje bij be
vet als in cool! Ja, He
ngelde. Er leken
ook een paar tanden
rman was cool!
Had Quentin Tarantin
te missen, maar dat zo
o z’n pubertijd in Nijme
u ook al van langer
geleden kunnen zijn.
gen doorgebracht,
dan zou Vette Herman
De boord van z’n witte
op zeker een persona
sporthemd was
knalrood. Er was overd
ge
in Pulp Fiction
zijn
geworden.
uidelijk knok geweest
bij Herman in de
kelder. (mooie term da
Herman is in oktober
t “knok”, waar hoor je
overleden. Hij was 89
dat nog;-).
jaar. Als ik straks
aan de kerstdis zit, de
nk ik even aan ‘m. Ik he
Herman had ’t binnen
b ’t menu al klaar.
Lif
lafje hier, amusetje da
nogal functioneel ing
ar. Allemaal als voorp
ericht met rondom
witte (intussen gele)
rogramma van
het absolute hoogtep
tegels, een paar tafelt
unt van het kerstdiner:
jes met witte
bladen en ook hier TL
Gebakken kippenlevertjes à la Vette He
’s. Samen met het ron
rman!
ken van de enorme
afzuigkap boven de frit
Vrede op aard!
uur zorgde dit voor ee
n ambiance
waarin vooral het ete
n van een stevige, vetrij
ke maaltijd voorop stond. Het gezellig
samenzijn had in deze
kelder niet de
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Training

DE FAVORIETE TRAININGSOEFENING VAN...
Meer aandacht voor de jeugd en het niveau van trainingen omhoog brengen. Het zijn uitdagingen die momenteel spelen
binnen onze vereniging. Ronduit wilt zijn steentje bijdragen en geeft daarom trainers de ruimte om hun kennis te delen.
Op social media stelden wij onze trainers de vraag: ‘wat is jouw favoriete trainingsoefening?’ Helaas kregen wij dit keer nog
geen respons en dus trapt Ronduit-commissielid Patrick Wijers af. Patrick is jeugdtrainer geweest bij Eendracht en heeft
daarna ook nog training gegeven bij Union en Buitenveldert (Amsterdam).
De oefening die ik met jullie wil delen is een 3-in-1 afwerkoefening met als doelstelling scoren. Tijdens deze oefening kun
je scoren via een schot uit een dribbel, een schot uit een pass en een schot of kopbal uit een voorzet. De oefening is redelijk
eenvoudig, met weinig materialen uit te voeren en toepasbaar op bijna alle leeftijdscategorieën. Ik hoop dat jullie hem kunnen gebruiken en ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen.

De oefening begint als speler 1 richting doel dribbelt en uit de loop op doel schiet (rode pijlen). Vervolgens biedt hij zich aan
bij speler 2. Speler 2 maakt een één-tweetje met speler 1 en schiet direct op doel (blauwe pijlen). Daarna biedt speler 2 zich
op zijn beurt weer aan bij speler 3. Speler 3 speelt de bal naar speler 2, die de bal in de loop meegeeft aan speler 3. Speler 3
haalt de achterlijn en geeft een voorzet op speler 1 of 2, die beiden voor het doel gekomen zijn. De speler die de bal ontvangt
schiet of kopt de bal op doel (groene pijlen). Speler 1 sluit aan in de rij van speler 2, speler 2 sluit aan in de rij van speler 3 en
speler 3 steekt over en sluit aan in de rij van speler 1.
Je kunt variëren door de oefening te spiegelen (speler 3 begint met dribbel), door speler 1 een schijnbeweging te laten maken
voordat hij schiet (bijvoorbeeld een schaarbeweging), door speler 2 verplicht de bal aan te laten nemen voordat hij schiet,
door speler 3 verplicht een hoge of lage voorzet te laten geven, door spelers 1 of 2 een looplijn mee te geven (bijvoorbeeld
1 naar eerste paal, 2 naar tweede paal), door een verdediger toe te voegen etc. En vergeet niet om er een spelletje van te maken: welk drietal maakt de meeste goals? Veel succes!
Organisatie:
• 10 spelers
• 9 ballen
• 6 hoedjes
• 1 doel
Ben jij ook voetbal of korfbal trainer bij Eendracht en wil jij ook een trainingsvorm delen?
Stuur hem door naar ronduit@eendracht30.nl en wij delen hem op de website of via Ronduit Magazine/Nieuwsbrief.
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VOETBALSELECTIE 2018 - 2019

Staand v.l.n.r.: 	Maarten van Leth (ass. trainer), Wout Lamers (leider), Frank Thijssen (leider), Freek Kornelis, Joop van der Valk,
Bas Schoolmeesters (K), Michiel Peeters-Weem (K), Just Willems, Tim van Ooijen, Niek Smulders, Fred Razing (trainer),
Henk Kerkhoff (verzorger) en Louis Bouwman (ass. trainer).
Zittend v.l.n.r.: 	Mikey lebbing, Sander de Wilde (K), Remco Benders, Mels Willems, Milan van Leth, Bas Roeloffs,
Carlito de Zeeuwen Marciano de Zeeuw.
Gehurkt v.l.n.r.: 	Sjoerd Bosch, Thieme Dolle, Tijn Wabeke, Etibar Bachsijev, Ruben Janssen en Bram van Wanroij.

HOOFDSPONSORS:

024 6962804

Autobedrijf
Thijssen

KORFBALSELECTIE 2018 - 2019

Bovenste rij v.l.n.r. Jill Thijssen, Puck Poelen, Lotte Eikelenboom, Lisanne Knapen, Daphne van de Brug, Jaap Beers
Onderste rij v.l.n.r. Kaleey Queens, Annika Grootveld, Chantal Christiaens, Esmée van Afferen

TEAMS EN VRIJWILLIGERS 2018-2019
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OMZWERVINGEN VAN EENDRACHT’30
DOOR MOOK EN MOLENHOEK
In de bijna negentig jaar van haar bestaan heeft Eendracht maar liefst op acht plaatsen in Mook en Molenhoek voor kortere
of langere tijd haar thuiswedstrijden gespeeld. In de jaren vanaf de oprichting in 1930 tot aan begin jaren zestig van de
vorige eeuw was er zeker nog geen sprake van een echt sportpark. Meestal was het een weiland van een boer dat door de
weeks dienst deed als schapenwei en dan in het weekend werd “omgetoverd” tot een voetbalveld. De velden van toen waren natuurlijk niet te vergelijken met sportpark de Maasvallei van nu. Zo waren er ook geen kleedkamers en toen die op een
gegeven moment wel kwamen op sportpark aan de Schansweg in Mook waren er nog geen douches! Nu is dat niet meer
voor te stellen natuurlijk. Evenals dat je je ook niet meer kunt voorstellen dat er ook pas op het sportpark aan de Schansweg
verlichting kwam op het trainingsveld!

1

Het eerste “veld” van Eendracht lag van 1930 tot 1932 langs de Groesbeekseweg op de Bisselt richting herberg
’t Zwaantje. Op het “heide”veld bij de Bracamonteweg, daar waar ooit een zandafgraving was van de firma van
Kesteren en nu nog steeds een diepe kuil, scoorde Eendracht de eerste doelpunten en moest de Eendrachtdoelman
voor de eerste keer “vissen”.

2

Daarna, van 1932 tot 1939, voetbalde Eendracht op een weiland van W. Thissen op de hoek Groesbeekseweg/Rijksweg daar waar nu restaurant (De) Schans is gevestigd.

3

Het derde voetbalveld van de groenwitten lag in de oorlogsjaren, van 1939 tot 1945, vlakbij het spoorwegviaduct bij
de Rijksweg. Op een weiland achter café Peters ongeveer waar nu garage Poelen en de gemeentewerf is werd in de
oorlogsjaren toch zoveel als mogelijk tegen de bal getrapt. Eendracht werd er zelfs in 1944 kampioen en promoveerde naar de 4e klasse.

4

Na de oorlog was het Eendrachtveld bij het viaduct onbruikbaar door het oorlogsgeweld en ging de bal voor een
jaar, 1945/1946, rollen achter de Gelmo op een weiland van J. Vos.

5

In 1946 werd alweer een nieuw veld in gebruik genomen en klonk het Eendracht clublied “Vooruit Eendracht”
voortaan op een veld dat zo ongeveer lag tussen de Middelweg en de Lindelaan daar waar nu het bedrijf Peutz is
gevestigd.

6

In 1951 kwam Eendracht weer terug in Mook en vond de club achter café de Poort van Limburg een door schapen
gemaaid veld dat tot 1962 dienst zou doen als thuisbasis van groen en wit. Daar waar nu op de parkeerplaats de
winkelwagentjes staan van PLUS Wim Voet was toen de middencirkel. Café de Poort van Limburg, van de familie
Verheijen, was vele jaren lang het gastvrije Eendrachtclubhuis.

7

Van 1962 tot 1979 kreeg Eendracht de beschikking over een sportpark met twee (?) kleedkamers, een hoofdveld, en
een trainingsveld aan de Schansweg/Bovensteweg in Mook. Waar nu de Romeinstraat loopt was toen het prachtige hoofdveld.

8

Toen in de jaren zeventig het sportpark aan de Schansweg te klein werd door de massaal toestromende jeugd werd
het huidige sportpark “de Maasvallei” aangelegd. Centraal gelegen tussen Mook en Molenhoek aan de Veldweg/
Bovensteweg is dit de achtste locatie van Eendracht’30. Zes kleedkamers, een hoofdveld, twee bijvelden en een
trainingsveld. Later kwam er ook het korfbalveld en nog twee kleedkamers nog bij. Al 40 jaar hebben “wij” nu hier
naar tevredenheid onze thuisbasis. En hopelijk mag dit nog lang zo zijn.
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Specialist

Citroën Peugeot

de leukste
binnenspeeltuin
van de regio!

Sluisweg 18, Malden
Bolder 18 Heumen www.pretinn.nl

BBP Oost
Bolder 7
6582 BZ Heumen

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

BBP West
Einsteinstraat 33-1
2811 EP Reeuwijk

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

receptie@bartebben.nl

www.autobedrijfbartebben.nl

Euro Auto Logic
Bolder 7
6582 BZ Heumen

T: 024 345 68 88

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

supportersvereniging

SUPPORTERSVERENIGING EENDRACHT’30
Op 30 augustus 1985 werd door enkele enthousiaste supporters de supportersvereniging van Eendracht opgericht, met als doel
Eendracht financieel te ondersteunen en de prestatiegerichte sportbeoefening te stimuleren. In de loop van de jaren werden daartoe,
naast het innen van de jaarlijkse contributie bij de leden, diverse activiteiten ten bate van de clubkas gehouden, zoals in het verleden
het 21-spel en het rad van fortuin en tegenwoordig de loterij bij thuiswedstrijden alsmede een jaarlijkse bingo. De supportersvereniging zorgt ook voor de verkoop van de kaartjes bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal.
Sinds dit jaar heeft de supportersvereniging de organisatie van
het ouder-kind toernooi op zich genomen en dat was nog wel
even wennen.
De beschikbare gelden vloeiden in de begintijd vooral in de
richting van het eerste voetbalelftal o.a. in de vorm van het
verstrekken van belegde broodjes en soep op wedstrijddagen,
maar naar verloop van tijd werden initiatieven uit alle geledingen van de vereniging waar mogelijk ondersteund.
De afgelopen jaren hebben o.a. het meidenvoetbaltoernooi,
de scheidsrechtersopleiding en het jeugdkamp een financiële
bijdrage mogen ontvangen.
Dit jaar heeft de supportersvereniging voor negen uitwedstrijden van het eerste elftal een bus gereserveerd bij Betuwe
Express, waar tegen betaling ook supporters gebruik van
kunnen maken.
Het ledenaantal bedraagt momenteel ongeveer honderd..
Nieuwe leden zijn altijd welkom, de contributie bedraagt
€ 10,00 per jaar. Tot voor enige jaren organiseerde de SPV voor
haar leden ieder jaar een speurtocht met aansluitend een buffet of barbecue. Dat is de laatste jaren niet meer gedaan, omdat de vijf bestuursleden binnen en buiten Eendracht nog veel
andere taken verrichten in het vrijwilligerscircuit. Ergens houdt

het een keer op. Wij zijn op zoek naar personen, die ons willen
helpen bij het organiseren van de huidige activiteiten, maar
ook met nieuw te organiseren evenementen. Ook op bestuurlijk vlak hebben wij aanvulling nodig, voor de contacten met de
korfbalafdeling hebben wij momenteel niemand beschikbaar.
Indien nodig wordt het wel geregeld, maar het kan zeker beter.
En de huidige bestuursleden Bert Rieken, Marcel Poelen, José
Sas, Rik Verseput en Chris Visscher worden er niet jonger op,
verjonging is noodzakelijk voor de continuïteit van de SPV.
Kortom, wie wil meehelpen bij het organiseren van activiteiten als het ouder-kind toernooi, bingoavonden e.d.? Wie
wil contactpersoon zijn van de supportersvereniging met de
korfbalafdeling? Wie wil meedenken over hoe wij de jeugd
meer kunnen betrekken bij de supportersvereniging? Wie
wil ons ondersteunen tijdens de wedstrijden van het eerste
voetbalelftal door bijvoorbeeld het verkopen van loten en het
verkopen van entreebewijzen? Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met ondergetekende
(email: cvisscher24@gmail.com; tel.: 0615464784).

Chris Visscher
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Korfbal

WE ZIJN WEER VAN
START GEGAAN!
Het korfbalseizoen 2018/2019 is begonnen! Dit seizoen
starten we met 6 teams.
Senioren 1, Recreanten 1, Recreanten 2, Junioren A1, Pupillen D1, Pupillen E1.
Ook dit seizoen gaan we er weer tegenaan met zijn allen.
Inmiddels hebben alle teams de 1e helft van de buitencompetitie er alweer op zitten. Deze helft heeft succes geleverd
aan de dames van de korfbal. Zo hebben de Senioren 1 de
1e helft afgesloten met een kampioenschap maar ook de
dames van de Recreanten 1 zijn on-verslagen kampioen geworden. Goed gedaan dames! Voor de Senioren 1 was het
als vanouds maar voor de dames van de Recreanten 1 was

het alweer een tijdje geleden dat ze een kampioensfeestje
hebben gehad.
Nu de temperatuur weer gaat dalen, duiken de dames van
de korfbal weer de zaal in. De Senioren 1 , A1, D1 en de E1
starten weer met hun wedstrijden in de zaal en de dames
van de Recreanten 1 en 2 gaan weer de zaal in om in de
winterperiode lekker te trainen. Sommige teams starten
maar met een beperkte bezetting maar we helpen elkaar
waar nodig is.
Dames veel succes in de zaal en zorg dat er weer een paar
titels mee naar de Maasvallei komen.

SPONSORS AAN HET WOORD
Frontier Computer Corp BV
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WIST JE DAT...?
Korfbal is een van oorsprong Nederlandse sport, bedacht
door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen
in 1902. Het spel is gebaseerd op het Zweedse ringboll,
waarmee Broekhuysen in het Zweedse plaatsje Nääs in
1902 in aanraking kwam. Korfbal kenmerkt zich door het
feit dat het een van de weinige teamsporten is die niet is
voorbehouden aan dames en heren apart: korfbal wordt van
oudsher gemengd gespeeld (maar kent daarnaast ook een
damescompetitie). De Nederlandse korfbalverenigingen zijn
vertegenwoordigd in het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Deze bond is ontstaan op 1 juli 1973 na een
fusie tussen de NKB en de CKB. De NKB (Nederlandsche
Korfbal Bond) is opgericht op 2 juni 1903 en kreeg op 16 mei
1938 het predicaat Koninklijk. De CKB (Christelijke Korfbal Bond) was de christelijke tegenhanger van deze bond
en werd opgericht in 1919. Naast deze twee bonden was
er ook nog een bond voor dameskorfbal, de Nederlandse
Dames Korfbal Bond, opgericht in september 1947. Deze
fuseerde met het KNKV in 1994. Er zijn in Nederland zo'n
100.000 korfballers, verdeeld over ongeveer 515 verenigingen waarvan PKC/SWKGroep de grootste vereniging is met
ruim 1000 leden.
In het zuiden van Nederland (Noord-Brabant, Limburg en
een deel van Gelderland) werd in 1947 de Nederlandse
Dames Korfbalbond (NDKB) opgericht. Vanuit het Katholieke geloof werd destijds niet gemengd gesport, maar wel
speelden vrouwen deze teamsport. Niet met hesjes, zoals
bij het gemengde korfbal, maar gewoon 'woman to woman'.
Vrouwenkorfbal is daardoor vooral tactisch een ander spel.
Iedereen mag iedereen verdedigen, daarom moet er over
het algemeen iets langer gecombineerd worden, voordat
de vrije schotkans ontstaat. Het vrouwenkorfbal wordt
in met name Zuid-Nederland beoefend door ruim 10.000
vrouwen en kent onder andere met ingang van het seizoen
2007-2008 twee topklassen op het veld en twee hoofdklasse-poules. In de zaal blijft er één Topklasse. Hoogtepunt
van de zaalcompetitie is de finale in maart in het Indoor-Sportcentrum Eindhoven, goed voor zo'n 4.000 bezoekers. De NDKB voerde als eerste korfbalbond 2-vakskorfbal
en midweekkorfbal in. De voormalige NDKB is in 1994
gefuseerd (subsidiekwestie) met het KNKV.

Sinds 2005 kent de Nederlandse korfbalcompetitie de
Korfbal League. Hierin spelen de 10 beste clubs in de Nederlandse zaalkorfbalcompetitie. De top 4 uit de eindrangschikking spelen in play-offs om een plaats in de zaalfinale
die in het Rotterdamse Ahoy gespeeld wordt. Vanaf 2016
wordt de zaalfinale gespeeld in de Ziggo Dome te Amsterdam. De korfbal League is de hoogst haalbare competitie
van Nederland. In deze competitie strijden 10 topploegen
om een plaats in de zaalfinale.
Als we een gezellig avondje uit zijn met de meiden en
mensen vragen wat we allemaal gemeen hebben kan je
erop wachten dat iemand iets lulligs zegt over korfbal en
prompt moet deze sport over de kop. Jammer, heel jammer.
Het in standhouden van het suffige imago van korfbal komt
voor rekening van mensen die helemaal niets van de sport
weten. Ze hebben geen kennis van korfbal. Bovendien zijn
ze helemaal niet geïnteresseerd.
Wij, Eendracht zijn een katholieke korfbalvereniging met
ongeveer 70 korfbal leden. Wat misschien leuk is om te
weten dat bij de recreanten 1 er zo ongeveer 175 jaar aan
ervaring op het veld staat. En dat er bij de recreanten 2
ongeveer 310 jaar aan ervaring op het veld staat. Ik denk
wel dat wij trots kunnen en zullen zijn op deze cijfers. Dit
zegt uiteraard ook iets over de sport en de gezelligheid die
wij altijd, al jaren met elkaar hebben.
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Uit de
oude doos

Sponsoring binnen Eendracht’3

0!

In de jaren zeventig/tachtig
van de vorige eeuw deed
langzamerhand de sponsoring
ook zijn intrede in het
amateurvoetbal. Zo ook bij
Eendracht. Toenmalig voorzit
ter Albert
Kersjes was zo’n beetje de
grondlegger van de (shirt)s
pon
soring
binnen Eendracht. De sponso
ren van de beginperiode wa
ren
o.a.
Scheepswerf Eltink, Daktim
o Dakdekkersbedrijf. Als je
de
foto
’s wat beter bekijkt
zie je zeker nog wel wat bek
enden waarbij je wel moet
bed
enk
en dat de foto’s
meer dan 30 jaar geleden gen
omen zijn van ‘t toenmalige
eer
ste
elftal.
Later kwam Depa met een
voor die tijd sensationeel spo
nsoraanbod. Tenues
met Depa erop voor alle Een
drachtteams. Dat Hans van
Delft, de eigenaar van
Depa, toen in Molenhoek wo
onde was natuurlijk niet onb
elangrijk in deze. Op de
foto zien we Hans van Delft
directeur van Depa die het
eerste shirt overhandigd
aan voorzitter Albert Kersjes
Een van de trouwe Eendracht
-sponsoren is Bouwbedrijf
Roeloffs. In oktober
1978, zo lezen we in het wee
kblad De Mooker van toen,
kregen de B1 junioren
trainingspakken met reclam
eopdruk Bouwbedrijf Roeloff
s uitgereikt door Ger
Roeloffs. De vader van de hui
dige eigenaar, Bart Roeloffs,
die nog steeds aan
Eendracht verbonden is als
sponsor.

WIE BEN IK?...
Via mijn teamlid Mascha Haerkens ben ik gevraagd een stukje te schrijven voor de Ronduit. Mijn naam is Inge
Gijsbers - Van Blommestein. Sinds 2 jaar korfbal ik (recreanten 1) met mijn 2 dochters, Terre D1 en Nova E1,
(weer) bij Eendracht. Nieuwsgierig? Check onze foto in het verzamelalbum van de Plus :-)
Herken je het gevoel dat je altijd druk bent met je werk, thuis, kinderen, vrienden en familie en nog wel meer…?
Ik ben blij als ik dat allemaal georganiseerd krijg. Onlangs kwam de vraag van Petra Awater voorbij (bestuurslid
Korfbal) wie taken van haar over zou kunnen nemen. Toen schoot, in eerste instantie, door mijn hoofd: “niet nog
een activiteit erbij…”
Vervolgens bedacht ik me dat zij evengoed druk zal zijn met werk, thuis, kinderen, vrienden en familie… en nog
wel meer. Én toch organiseert ze al 13 jaar diverse taken voor de korfbal. Ik zie het zo… Een vereniging is anders
als een school of je werk, het is geen noodzaak. De vereniging is er omdat wij of onze kinderen willen sporten
en ons daar in willen ontwikkelen en / of een leuke tijd wilt hebben. Dat doen we samen, bij een vereniging. Als
speelster of ouder kun je vrijwillig bijdragen aan de organisatie van de vereniging. Samen is het leuker, gezellig
én minder werk.
Ik ervaar Eendracht als een vereniging van leden met een open karakter waar ik me welkom voel. Als ik zie hoeveel lol mijn meiden met hun team maken, dan hoop ik dat we dit nog lang met zijn allen kunnen blijven doen.
Dan kan ik niet wegkijken als de vraag komt om vrijwilligers, daarom heb ik me zojuist opgegeven. Ik hoop dat er
samen met mij meer ouders zich aangesproken voelen om iets te betekenen binnen de Korfbal. Ik begrijp dat het
nodig is. Maak jij er tijd voor? Geef je dan op bij Petra Awater via korfbal.eendrachtmook@ziggo.nl.

LEDEN GEZOCHT!

Al jaren lopen we met dit probleem en zien we dat de korfbal
leden afnemen. Dit door veel aanbod van andere sporten en
de meiden gaan tegenwoordig sneller voetballen. Uiteraard
vinden wij dit heel jammer en hopen toch dat er meiden zijn
die het leuk zouden vinden om te komen korfballen. Ben jij
diegene of ken je iemand die het leuk zou vinden om te komen
korfballen neem gerust contact op
(korfbal.eendrachtmook@ziggo.nl) en kom een keer
kennismaken en mee trainen.
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NIEUWE KLEDING
Begin dit seizoen heeft het bestuur van Eendracht ’30 besloten om extra aandacht te schenken aan de jeugd. Vanuit
onze nieuwe TC en vanuit diverse leden kregen wij te horen
dat veel leden niet tevreden zijn over de wedstrijdkleding
maar ook over de overige kleding. We zagen dan ook steeds
meer eigen initiatieven om kleding elders te gaan kopen
en niet via onze vaste kledingleverancier. Dit was ons als
bestuur natuurlijk ook niet ontgaan maar het viel niet mee
om voldoende sponsoren te vinden om nieuwe kleding te
sponsoren en onze kledingleverancier kon onvoldoende aan
onze wensen tegemoetkomen.
Vanuit het bestuur zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden om dit toch voor elkaar te krijgen. Zo zijn wij in contact
gekomen met Brandsfit. Brandsfit biedt verenigingen een
concept aan waarbij wij als vereniging de mogelijkheid
hebben om alle jeugdleden te voorzien van nieuwe Patrick
wedstrijdkleding naar geheel eigen ontwerp. Brandsfit levert
deze kleding ook al aan een aantal gerenommeerde clubs in
de omgeving zoals De Treffers, Orion en Millingen. Ook biedt
Brandsfit de mogelijkheid om een webshop te maken waar
leden rechtstreeks hun kleding kunnen kopen tegen scherpe
tarieven.
Na een aantal gesprekken met zowel Brandsfit alsmede vertegenwoordigers van De Treffers heeft het bestuur besloten om
een contract te sluiten met Brandsfit. Het bestuur heeft echter
uitgesproken dat men de jeugd niet alleen wil voorzien van
nieuwe wedstrijdkleding maar ook van nieuwe presentatie-/
trainingspakken. Uiteraard is het dan ook de bedoeling dat de
senioren bij de aanschaf van nieuwe kleding overstappen naar
onze nieuwe kledingleverancier en dat alle kleding voorzien
van een Eendracht logo bestelt wordt bij Brandsfit/Patrick.

Vervolgens is er een kledingcommissie in het leven geroepen
die e.e.a. verder moet uitwerken. Deze commissie bestaat uit:
				
Vertegenwoordiger namens
Bob Velthuis
Bestuur
Jeffrey Jansen
Bestuur
Patrick Weijers
Senioren
Rob Vos
Technische commissie jeugd
Kasper Paardekoper Damesvoetbal
Inge Gijsbers
Korfbal
Rik Verseput
Materiaalbeheer

De doelstelling die de commissie heeft meegekregen is om
de jeugd direct na de winterstop te voorzien van deze nieuwe
kleding. Al snel bleek dat dit een onhaalbare kaart is aangezien wij een hele nieuwe kledinglijn moeten optuigen en
dat wij als commissie van deze mogelijkheid gebruik willen
maken om alles tegen het licht te houden en wellicht nieuwe
keuzes te maken zodat wij als Eendracht er weer modern
bijlopen en hiermee jaren vooruit kunnen. We richten ons nu
met betrekking op de uitlevering van de kleding op de start
van het nieuwe seizoen waarbij we in de loop van dit seizoen
wel al duidelijkheid willen verschaffen naar onze leden.
Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking
tot de nieuwe kleding, of als jullie goede ideeën hebben dan
horen wij dat natuurlijk graag. Jullie kunnen hiervoor contact
op nemen met een van de leden van de commissie of per
mail naar sponsorcommissie@eendracht30.nl
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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
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.

Janssen - Molenhoek

HOOFDSPONSORS
Autobedrijf
Thijssen

024 6962804

SPONSORS

Huls & Hoffmann Uitzendorganisatie
Bouw en Metaal

Wim Voet

Rijk van Nijmegen

