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VAN DE VOORZITTER
Onbetaalbare energie >>>

Kunt u ook zo genieten van die onbetaalbare energie? 
Elke week als ik over ons prachtige sportpark de Maas-
vallei loop is het weer energie opsnuiven. De reuk van 
versgemaaid gras, een heerlijk veld met strakke lijnen, 
de blijdschap van een speelster die haar eerste punt 
maakt, een leider die bereidt is om voor de derde keer 
de schoenen te strikken van een speler, een scheids-
rechter die een speler corrigeert, een prachtige pas-
seerbeweging van een speler, spelers die elkaar voor-
afgaand aan de wedstrijd een hand geven,  een mooie 
redding van een keeper, een trainer die enthousiast zijn 
team coacht, de teamvreugde na een doelpunt en zo kan 
ik nog wel even doorgaan.

Onbetaalbare energie, aan de dag gelegd door spelers 
en vrijwilligers. Energie die je helpt bij het terugkomen 
in de harde realiteit van vandaag de dag. Dat maakt nog-
maals duidelijk hoe belangrijk sport, het verenigingsle-
ven en het werk van vrijwilligers is. Onbetaalbaar.

Ook in deze Ronduit-presentatiegids is door vele vrijwil-
ligers veel energie gelegd. Een gids die naast leuke in-
terviews en teamfoto’s ook inzicht geeft in de organisa-
tie van Eendracht ’30. Op deze manier proberen we voor 
iedereen duidelijk te maken bij wie je moet zijn voor de 
diverse activiteiten en blijft het voor het gehele seizoen 
een goed naslagwerk.  

De harde realiteit rondom het oplopen van de kosten 
met in het bijzonder de energiekosten zullen ook voor 
onze vereniging voelbaar zijn. Als de laatste calculaties 
kloppen zou de vereniging het komende seizoen 
behoorlijk moeten interen op het eigen vermogen en zal 
het lastig zijn om de begroting kloppend te maken. 

“we natuurlijk allemaal ons steentje aan 
bijdragen”

We zullen zuinig met de energie om moeten gaan en 
daar kunnen we natuurlijk allemaal ons steentje aan 
bijdragen. Korter douchen en op tijd de veldverlichting 
uitdraaien als er niet meer getraind wordt zijn daarin al 
goede stappen. Ook de gemeente zullen we aanspre-
ken op de verduurzaming van het clubgebouw. Het is 
te hopen dat we daar in deze tijd nu eens stappen kun-
nen gaan maken. Daarnaast kunnen we ook zelf acties 
bedenken zoals het organiseren van een sponsorloop 
of bijvoorbeeld een bloemenverkoop: alle ideeën zijn 
welkom.
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Inmiddels is het seizoen alweer een tijdje van start. 
De velden liggen er gelukkig weer goed bij en met de 
aanleg van het nieuwe kunstgrasveld is ons sportpark 
weer een plaatje. De eerste serie bekerwedstrijden 
zijn gespeeld en zowel bij de korfbal als het voetbal is 
de competitie van start gegaan.

Het initiatief om de wedstrijden van het korfbal op het 
trainingsveld van het voetbal te laten spelen zetten we 
door. Hiermee heeft het korfbal een prominentere en 
zichtbaardere rol binnen de vereniging gekregen. De 
korfbal maakt goede tijden door. In nagenoeg elke ca-
tegorie is er nu weer een jeugdteam vertegenwoor-
digd. Met veel energie is er gewerkt aan een nieuw be-
leidsplan en onder leiding van coach Nico Verberkt is 
er ook een technisch beleidsplan geschreven waar zo-
wel trainers als speelsters veel baat bij zullen hebben. 

Het 1e voetbalelftal is komend seizoen voor het eerst 
in de geschiedenis ingedeeld in de regio Zuid II. Daar 
waar we de afgelopen jaren veelal richting Doetinchem 
en Apeldoorn moesten gaan we nu richting Brabant. 
Een leuke nieuwe uitdaging waarin de afstanden voor 
de supporters korter zijn en de buskosten voor de ver-
eniging lager. Onder leiding van onze nieuwe hoofdtrai-
ner Wim Joosten en assistent-trainer Henny Queens is 
inmiddels een redelijke start gemaakt aan de competi-
tie. Naar het zich laat aanzien heeft het team een paar 
kwaliteitsimpulsen gehad en is het in de breedte ster-
ker geworden. We zijn benieuwd wat het vervolg van 
de competitie gaat brengen, ondersteund door hopelijk 
veel supporters.

Ondanks de uitdagingen die voor ons liggen blijven 
we investeren in de kwaliteit van onze vereniging. Zo 
hebben we, deels gesponsord door Tuin Element, een 
opslagruimte voor de korfbal kunnen bouwen bij het 
trainingsveld waar de wedstrijden worden gespeeld. 
Daarnaast heeft de bouwcommissie, onder begelei-
ding van Tarcise interieurdesign veel energie gestoken 
in het vernieuwen van onze bestuurskamer met als re-
sultaat een prachtige representatieve, multifunctionele 
ruimte waar we nog jaren plezier aan kunnen beleven. 
De twee andere vergaderruimtes zullen de komende 
tijd ook worden aangepakt zodat we dadelijk drie mul-
tifunctionele ruimtes hebben voor zowel voetbal als 
korfbal. Naast het hoofdveld zijn door sponsor Frontier 
BV twee prachtige tribunebanken geplaatst zodat we 
met name ook onze oudere supporters een mooie zit-
plaats kunnen bieden.

Sponsoren blijven dus ook een heel belangrijke le-
vensader van onze vereniging. Gelukkig hebben we de 
afgelopen maanden dan ook weer een tiental nieuwe 
sponsoren mogen begroeten. De bedoeling is dat na de 
winterstop de jeugd in nieuwe wedstrijdkleding gaat 
spelen waarin, bij de nieuwe deal met kledingleveran-
cier Patrick, is bedongen dat we de voorzijde van het 
shirt zelf mogen voorzien van een sponsor. Met name 
de actie voor de jeugdteams waarbij uw bedrijfsnaam 
voor slechts 250, per jaar voor een periode van 3 jaar 
op de nieuwe wedstrijdkleding van de jeugd staat blijkt 
voor bedrijven interessant. U leest hier verderop in 
deze presentatiegids meer over.

“we kunnen niet zonder de energie van 
vrijwilligers en sporters.”

Als bestuur staan we ook voor dit seizoen weer voor de 
nodige uitdagingen. Naast dat de kosten oplopen is het 
zaak om de organisatie met genoeg vrijwilligers aan de 
gang te houden en daarnaast ook weer aan 
ledenwerving te doen. 

Het is duidelijk, we kunnen niet zonder de energie van 
vrijwilligers en sporters. Niet op het sportpark maar 
ook niet daarbuiten.

Met sportieve groet,
Eendracht ’30

Charles Eltink
Voorzitter
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INTERVIEW
Wim en Nico >>>

Eendracht sloot dit jaar een overeenkomst met twee 
nieuwe hoofdtrainers. Sinds een half jaar geleden 
verzorgt Nico Verberkt de trainingen bij het eerste van 
onze korfbaltak en deze zomer begon Wim Joosten aan 
zijn klus als trainer/coach van ons eerste voetbalteam. 
In deze Ronduit maken we kennis met de beide heren. 
We ontdekken waar ze voor Eendracht actief zijn 
geweest (of naast Eendracht nog steeds actief zijn) en 
wat hun plannen zijn voor het aankomende seizoen. 

We trappen af met Wim.

Wim, wie ben je en wat houdt je in het dagelijkse leven 
bezig naast voetbal?
Ik ben Wim Joosten, 46 jaar en woonachtig in Nijme-
gen. Ik ben getrouwd met Anneke en samen hebben 
we een dochter Anouk van inmiddels 14 jaar. In het 
dagelijks leven ben ik werkzaam als teamcoördinator 
logistiek in het Radboudumc in Nijmegen. Naast mijn 
werk en het voetbal vind ik het belangrijk om daar 
waar mogelijk leuke dingen met mijn gezin te doen. 
Wanneer je besluit om ergens aan de slag te gaan als 
hoofdtrainer dan weet je dat dit veel tijd opslokt. Van de 
spaarzame momenten die we dan over hebben wil ik 
optimaal genieten.

Wat is je eigen ervaring als voetballer?
Ik ben als vijfjarige begonnen in de jeugd van des-
tijds PTT-Trajanus, toen nog gevestigd aan sportpark 
de Winkelsteeg in Nijmegen. Hier heb ik mijn hele 
jeugd doorgebracht en op vijftienjarige leeftijd heb ik 
mijn debuut mogen maken in het eerste elftal. Tot mijn 
22ste heb ik hier gespeeld, een schitterende tijd gehad 
en mijn eerste stappen in het seniorenvoetbal gezet. 
Het was soms hard, maar wel puur. Ik moest tijdens 
wedstrijden en trainingen opboksen tegen de grote 
mannen en dat heeft van mij in die periode een echte 
winnaar gemaakt. Het is iets waar ik tot op de dag van 
vandaag erg veel profijt van heb. In die tijd, toch al bijna 
25 jaar geleden, heb ik een hoop vriendschappen op-
gedaan die ik nog steeds heel erg koester.

Op 22-jarige leeftijd maakte ik de overstap naar s.v. 
Orion. Een totaal andere vereniging waar mijn uitge-
laten mening/coaching en fysieke spel voor de meeste 
van mijn teamgenoten erg wennen was. Het weder-
zijdse respect voor elkaar groeide snel en resulteerde 
in twee promoties op rij. Na afloop van het derde sei-
zoen werd me verteld dat er voor het daaropvolgende 
seizoen weinig gebruik van me zou worden gemaakt in 
het eerste elftal.

Dat was een enorm teleurstelling omdat ik het erg naar 
mijn zin had. Na een uitstapje terug naar mijn oude ver-
eniging keerde ik op 28-jarige na drie seizoenen terug 
bij Orion, wat destijds gepromoveerd was naar de derde 
klasse. Uiteindelijk heb ik tot mijn 33ste met veel plezier 
in de selectie van Orion doorgespeeld tot een gescheur-
de voorste kruisband het voor mij abrupt beëindigde. 
Na een jaar revalideren heb ik nog twee jaar in een la-
ger elftal gespeeld waarin inmiddels vrienden van mij 
speelden vanuit mijn eerste periode bij Orion. Na deze 
twee seizoenen merkte ik dat dit niks voor mij was. Mijn 
fanatisme samen met mijn verwachtingspatroon was 
niet reëel waardoor ik besloot om te stoppen.

Wim, wie ben je en wat houdt je in het dagelijkse leven 
bezig naast voetbal?
Van jongs af aan heb ik de jeugd bij mijn eerste ver-
eniging PTT-Trajanus getraind. Na mijn stap als voetbal-
ler naar Orion heb ik een aantal jaar Orion A1 getraind. 
Daarna volgde drie jaar Juliana ’31 B1 waar ik een hoop 
bekenden heb getraind die de afgelopen seizoenen deel 
uit hebben gemaakt van het eerste elftal van Eendracht. 
Na het stoppen als actief voetballer werd mij gevraagd 
of ik in een informele rol deel uit wilde maken van de 
eerste selectie van Orion. Hierin heb ik me in het be-
gin vooral beziggehouden met individuele- en herstel-
trainingen. In het seizoen 2013/2014 werd me gevraagd 
om het tweede elftal, destijds uitkomend in de reserve 
hoofdklasse, onder mijn hoede te nemen. Een mooi en 
uitdagend niveau om mijn eerste stappen als hoofdver-
antwoordelijke op senioren-niveau te zetten. Dit heb ik 
uiteindelijk drie seizoenen gedaan met in mijn laatste 
seizoen een fantastische afsluiting in de vorm van een 
kampioenschap. 

“Je zult me niet als een dolle lopen horen 
schreeuwen langs de kant.”

Hierna volgde een mooie periode van drie seizoenen 
als hoofdtrainer van Roda ’28 uit Winssen. Een kleine 
gemoedelijke dorpsclub met een eigen identiteit en een 
geweldige supportersschare. Tijdens de eerste twee 
seizoenen werden twee promoties behaald en promo-
veerden we voor het eerst in het 90-jarig bestaan naar 
de derde klasse. In mijn laatste seizoen in de derde 
klasse bleek ondanks een geweldige inzet en power 
binnen alle geledingen van de club de tegenstand net 
een maatje te groot en degradeerden we via de nacom-
petitie naar de vierde klasse.

Lees verder >>>
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Hoe omschrijf je jouw karakter als trainer/coach?
Ik omschrijf mezelf als een rustig persoon. Je zult 
me niet als een dolle lopen horen schreeuwen langs 
de kant. Verder vind ik het belangrijk dat iedereen 
binnen onze selectie zijn of haar rol heeft en kent. 
Spelersgroep, staf, begeleiding en TC; we hebben 
allemaal maar één belang en dat is samen zo 
goed mogelijk presteren. Dat is alleen mogelijk als 
er respect is voor elkaar en we elkaar steunen in 
goede én slechte tijden.

Heb je een duidelijke visie ten aanzien van trainen/
coachen?
Uiteraard heb ik in de loop der jaren een eigen 
visie gekregen hoe ik een team graag wil trainen/
coachen. Dit blijft altijd wel een ideaalplaatje. Je 
bent daarin afhankelijk van je spelersgroep. Welke 
persoonlijkheden lopen er in de groep? Wat zijn de 
kwaliteiten van de groep? En op welke manier kan 
ik het team het beste laten functioneren? Met deze 
vragen ga je een visie vormen die het dichtst bij je 
blijft al trainer. 

Hoe ben je bij Eendracht terecht gekomen?
Rondom de kerst van 2021 werd ik benaderd door 
Eendracht met de vraag of ik open stond voor een 
hoofdtrainerschap. Aan een tweetal gesprekken 
met de TC, staf en begeleiding heb ik een goed 
gevoel overgehouden waarna ik heb besloten om 
deze mooie uitdaging aan te gaan.

Wat hoop je dit seizoen te bereiken?
Als staf en begeleiding hopen wij uiteraard op een 
sportief succesvol seizoen waarin wij door middel 
van duidelijke teamafspraken zoveel mogelijk 
wedstrijden in winst proberen om te zetten. 
Daarnaast zullen wij er als staf en begeleiding voor 
moeten zorgen dat we een sterk collectief vormen 
want alleen dan kunnen we succesvol zijn. Verder 
hoop ik dat wij de rest van de vereniging enthousiast 
kunnen maken om ons tijdens de wedstrijden zoveel 
mogelijk te komen ondersteunen.

Wat is je eerste indruk van Eendracht ’30?
Tot dusver heel goed. We hebben een mooi 
sportpark met een mooie ligging. Verder ben ik 
bezig om zoveel mogelijk mensen binnen de club 
te leren kennen om me nog sneller thuis te gaan 
voelen. De samenwerking met Henny Queens en 
de overige stafleden is tot op heden uitstekend. 
Ook ben ik erg blij met het tot stand komen van ons 
tweede selectie elftal. Een erg jong elftal wat onder 
leiding van Richard de Groot en Sjaak Schuiling 
kennis aan het maken is met het seniorenvoetbal en 
de bijkomstigheden van selectievoetbal.

Dezelfde vragen legden wij ook voor aan Nico.

Nico, wie ben je en wat houdt je in het dagelijkse leven 
bezig naast korfbal?
Mijn naam is Nico Verberkt. Vijf jaar geleden ben ik in 
Mook komen wonen samen met mijn vrouw, Monique. 
De kinderen, vier stuks, waren het huis uit en we vonden 
een mooi plekje in Mook. Ik ben met pensioen en 
onderhoud met overgave huis en tuin. Daarnaast fiets 
en wandel ik graag in de omgeving. We hebben al heel 
wat rondjes om de kerk afgelegd. 

Wat is je eigen ervaring als korfballer?
Rond mijn negende jaar kwam ik voor het eerst in 
aanraking met korfbal. Op achttienjarige leeftijd, nog 
maar net senior, maakte ik mijn debuut in het eerste 
van de korfbalvereniging Noviomagum te Nijmegen. 
Het is een gemengde vereniging; zowel dames als 
heren spelen hier korfbal. Actief gekorfbald heb ik tot 
ongeveer de leeftijd van 35 jaar. Binnen de vereniging 
heb ik diverse bestuursfuncties uitgeoefend.

“Je zult me niet als een dolle lopen horen 
schreeuwen langs de kant.”

Waar heb je gecoacht voor Eendracht?
Al vanaf mijn zestiende trainde ik jongere korfballertjes 
bij Noviomagum. En toen ik ongeveer twintig was, 
werd ik benaderd door een dames korfbalvereniging 
om de trainingen te verzorgen. Zo werd ik werkstudent 
bij het korfbal, want ik volgde ook nog een opleiding. 
Dit was een gouden keuze, naar later bleek, voor het 
leven! Vervolgens heb ik door de jaren heen een aantal 
verenigingen getraind en gecoacht in de regio rond 
Nijmegen, onder andere ONA uit Overasselt, Heumen, 
Fortuna uit Bergharen en MIKO uit Mill, alle in of naar de 
hoofdklasse. Een topklasse was er nog niet. 

Daarnaast heb ik ODIO uit Millingen, Klimop uit Kekerdom 
en DAW, uit Schaijk onder mijn hoede gehad. Ook met 
De Wilma´s uit Wilbertoord ben ik doorgedrongen tot 
de hoofdklasse van het dameskorfbal, zowel met de 
standaardploeg als met de reserves. In het seizoen 
2021/2022 was ik bij ODIO met een derde termijn bezig, 
deze keer alweer 5 jaren. Nu weer kampioen en voor 
ODIO is de hoofdklasse zowel op het veld als in de zaal 
de volgende uitdaging komend seizoen. Opgeteld tik ik 
meer dan 50 jaren actief trainerschap aan.

Lees verder >>>



10

Hoe omschrijf je jouw karakter als trainer/coach?
Ik ben meelevend en fanatiek, soms tot op het randje. 
Tactiek staat bij mij hoog in het vaandel. Centraal daarbij 
staan enkele vragen: hoe win ik meer duels dan mijn 
persoonlijke tegenstander? Met welk plan gaan we 
vandaag winnen? Moet het roer om en hoe dan?
Natuurlijk komen ook techniek en conditie direct in 
beeld. Zij zijn meebepalend. 
Daarnaast ben ik nog altijd enthousiast en gedreven om 
het korfbalspel verder te ontwikkelen.

“Je zult me niet als een dolle lopen horen 
schreeuwen langs de kant.”

Heb je een duidelijke visie ten aanzien van trainen/
coachen?
Sport is een gezamenlijke beleving waarbij het erg 
belangrijk is dat alle speelsters op dezelfde golflengte 
zitten. Ik vind kweken van teamgeest zeer belangrijk. 
Voor mij is sporten: trainen, samen spreken, samen 
wedstrijden spelen en analyseren. Moderne media 
worden hierbij niet geschuwd. Uiteindelijk is het doel: 
één team, één taak! De bevestiging voel je op een avond 
vertier; die is des te gezelliger. De bowlingballen vliegen 
je om de oren en Annika is weer eens jarig. Ja, dan 
zingen de meiden uit volle borst.

Hoe ben je bij Eendracht terecht gekomen?
Eendracht was ter ore gekomen dat ik stopte bij ODIO. 
Zij benaderden mij, maar kwamen net te laat. Ik was al 
uitgevlogen naar Flamingo’s in Mariahout. Toch werd ik 
uitgenodigd een kopje koffie te komen drinken en zo zijn 
Bas (Gijsbers, red.) en ik met elkaar in gesprek geraakt. 
Een trainer in eigen dorp, daar moest iets te regelen zijn. 

We zijn overeengekomen dat ik de trainingen verzorg 
van de seniorenploeg van Eendracht. Daarnaast 
ontwikkel ik samen met andere clubleden een visie 
voor de jeugdopleiding. Dit heeft al geresulteerd in een 
uitgebreid jeugdbeleidsplan. Hiermee gaan we dit jaar 
aan de slag. 

Wat hoop je dit seizoen te bereiken?
Groeiend enthousiasme bij de ploeg gebaseerd op 
kennisoverdracht. Dus op geanimeerde wijze trainingen 
beleven met voldoende leermomenten. Al vanaf de 
eerste training, een half jaar geleden, voelde het goed. 
Ik ervaar bij Eendracht de wil en de inzet om samen met 
mij dezelfde weg te bewandelen met als doel een ploeg 
die stevig staat in de breedtecompetitie. 
In mijn achterhoofd hoop ik dat Eendracht na dit seizoen 
de overstap maakt naar wedstrijdkorfbal.

Wat is je eerste indruk van Eendracht?
Een bruisende vereniging; kijk naar het nieuwe veld en 
de verbouwingen waar met man en macht aan wordt 
gewerkt. Stafleden krijgen een kledingpakket; dat 
spreekt waardering uit voor hen. Eendracht is belangrijk 
voor de Mookse gemeenschap. Hier worden kinderen 
opgevoed met sport als kernactiviteit. Het geeft de jeugd 
meerwaarde op weg naar volwassenheid. Korfbal heeft 
een evenwichtige plek gevonden in de vereniging. In 
het Maasdal worden vriendschappen gesmeed voor het 
leven.
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Scheidsrechters, waar is voetbal zonder een aantal 
vrijwilligers die op hun vrije zaterdag of zondag een 
wedstrijd willen fluiten. Binnen Nederland zijn er 
ongeveer 35.000 scheidsrechters actief waarvan het 
merendeel (30.000) verenigingsscheidsrechter is. De 
overige 5.000 fluiten voor de KNVB.

Het is een van de meest onderschatte functies op het 
voetbalveld. Hierbij gaat het niet om tactieken bedenken 
of spelers coachen. Het gaat er als scheidsrechter om 
om zo onopvallend mogelijk te zijn en 22 spelers een 
leuke wedstrijd te bezorgen. Natuurlijk zal er bij vlagen 
kordaat opgetreden moeten worden, waardoor er voor 
de spelers een prettige sfeer op het veld ontstaat. 
Want zeg nou zelf, zonder een scheidsrechter kan een 
wedstrijd niet beginnen.
 
Nadat trainers en leiders jarenlang naar scheidsrechters 
hebben moeten zoeken zodat ze zaterdag een wedstrijd 
konden spelen, is er binnen Eendracht het idee gekomen 
om met een vast aantal scheidsrechter bij elkaar te gaan 
zitten om een oplossing te vinden voor het probleem. 
Hiermee werden de trainers ontlast van deze taak.

Hieruit is in 2018 een scheidsrechterspoule ontstaan 
waarbij scheidsrechters zelf kunnen aangeven welke 
wedstrijd ze kunnen fluiten. In het begin was de 
scheidsrechtersgroep erg klein, waardoor nieuwe 
scheidsrechters zeer gewenst waren. Dit is door 
vereniging onder de aandacht gebracht bij jeugdspelers 
waardoor er bij verschillende jeugdleden interesse is 
ontstaan om wedstrijden op zaterdag te gaan fluiten. 
Deze jeugdscheidsrechters zijn begonnen met de lagere 
elftallen, maar zie je inmiddels ook op het grote veld. 
Eendracht zorgde ervoor dat er altijd een begeleider 
aanwezig was waaraan vragen gesteld konden worden 
en die de scheidsrechter van feedback voorzag. 

Want ondanks dat de groep van scheidsrechters al 
redelijk is uitgebreid ten opzichte van het begin komt 
het nog steeds voor dat niet alle wedstrijden van een 
scheidsrechter voorzien kunnen worden. Dit betekent 
dat de teams dan alsnog zelf voor een scheidsrechter 
moeten zorgen. Daarom is Eendracht nog steeds opzoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die op een zaterdag 
of zondag graag een junioren- of seniorenwedstrijd 
willen fluiten. Lijkt het jou leuk om in het weekend 
een wedstrijd te fluiten bij Eendracht en eventueel een 
scheidsrechter diploma te halen? 

Dan mag je altijd een mail sturen naar wedstrijdsecretaris.
eendracht30@gmail.com. 

SCHEIDSRECHTERS
De belangrijkste functie op het veld >>>

Op de zondagen wordt het schema van het weekend erop 
bekend gemaakt in de scheidsrechterspoule. Daardoor 
is er de woensdag voorafgaand aan de wedstrijden al 
redelijk inzichtelijk welke wedstrijden voorzien zijn van 
een scheidsrechter, maar ook welke niet.

Daarnaast biedt de vereniging ook de cursus 
“Verenigingsscheidsrechter” van de KNVB aan bij 
vrijwilligers die graag een wedstrijd willen fluiten en 
wordt er sinds dit seizoen een vergoeding uitgekeerd 
per gefloten duel. 



1212

SPONSOREN

Malden elke zondag open!

Lindeboom 82,  6585 BV  Mook
T. 024 - 696 28 58  M. 06 - 510 750 67

info@tuinenstraatwerk.nl
www.tuinenstraatwerk.nl

Voor al uw 
tuin- en 

straatwerk...
Bouw en Metaal
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LARIE DI NUEVOCASA
Gruppenbild >>>
Als je voetbalt, sta je er regelmatig op. Op de foto, bedoel 
ik. Niet zomaar een foto. Nee, een speciale. Eentje waar 
je niet alleen op staat. Je hebt er meerdere mensen voor 
nodig. Want in je eentje is ’t geen groepsfoto. Met z’n 
tweeën ook niet, hoewel? Je zou dat ook als ’n minigroep 
kunnen beschouwen. Sowieso val je in de categorie 
groepsfoto’s als je er met je team opstaat. Gruppenbild 
noemen ze dat in Duitsland. Deze Ronduit van ons mooie 
clubje Eendracht staat er vol mee.

Zoals veel anderen staat nuevocasa zelf ook op menig 
groepsfoto. Vaak op ’t voetbalveld. Meestal aan ’t begin 
van ’t seizoen. Maar ook op andere plekken zie ik, als 
ik door wat foto-albums snuffel. Op school met m’n 
klas. In dienst met m’n eskadron (mijn stoere Nato-
Joekelblik verbergt dat ik me sterk afvraag wat ik hier 
in hemelsnaam kom doen). Met m’n bandje Chase, hier 
vooral ook stoer kijken ;-). Met je familie, opa en oma en 
tante Truus d’r nog bij. Allemaal groepsfoto’s en dus veel 
herinneringen en vooral verhalen. Want “Every picture 
tells a story” en meestal meer dan een. Ik kwam in de 
nuevocasa- archieven op zolder (losse foto’s, albums en 
negatieven door elkaar in een doos) deze plaatjes tegen.

Een noppentoernooi van lang geleden. Nog steeds ‘n 
mooie opzet waarbij spelers uit alle seniorenteams door 
elkaar worden gehusseld. Over de mensen die hier op 
foto zijn vastgelegd kunnen eindeloos verhalen worden 
verteld. De meesten zijn nog onder ons, gelukkig. 
Maar niet allemaal. Dat maakt zo’n foto in feite al 
speciaal. Ik beperk me hier even tot een min of meer 
objectieve waarneming van beide taferelen. Beetje a la 
fotodetective Hans Aarsman, maar dan natuurlijk met 
een stuk minder oog voor detail dan hij dat kan.

“Doet denken aan Federer en Nadal”
De plaatjes zijn vlak na elkaar geschoten. En ’t grappige 
is dat er best veel verschil in zit. Nuevocasa staat er 
zelf ook op. Op ’t eerste plaatje netjes met de handen in 
de zij. Op ’t plaatje ernaast verwikkeld in een jankende 
gitaarsolo, zo lijkt ‘t. Huub Roelofs staat helemaal rechts. 
Ook eerst in het gelid met armen over elkaar, maar een 
plaatje later in een headbangende pose alsof we op 
dezelfde golflengte zitten, wat op zich best zou kunnen 
kloppen. Jos Piepenbrock, staand in het midden, zit er 
een beetje tussen in maar lijkt ook mee te doen. Gehurkt 
in het midden kunnen Ton Broekmans en Marcel de Groot 
’t goed met elkaar vinden. Teder, met de hand op de knie, 
arm om de schouder. Doet denken aan Federer en Nadal 
naast elkaar tijdens Federer’s afscheidstoernooi dat eind 
september in Londen werd gespeeld. Het vijftal Joop 
Gerrits, Theo Arts (allebei staand), Tinie Coenen, Gerrie 
Tunnessen en keeper Gerard (Gradje) Hendriks (gehurkt 
links en rechts) heeft duidelijk veel teamfoto-ervaring. 
Ze manifesteren zich uiterst gedisciplineerd op beide 
plaatjes en veranderen vrijwel niet van houding. Dan 
hebben we staand nog John van Angelen, ik herinner 

me nog zijn indrukwekkende massieve bovenbenen. 
En Appie Tax (ook wel Tak) die dan weer jarenlang m’n 
buurjongen was. Zij kiezen voor een ongedwongen 
houding op beide plaatjes. 

Het mooie van zulke foto’s, vooral als ze al een tijdje 
in een album hebben gezeten, is dat je bij vlagen weer 
beelden terugkrijgt die misschien iets te zorgvuldig 
in een afgelegen vakje ergens in je hersenpan waren 
opgeborgen. Dat kan fijn zijn, of niet. Kan natuurlijk ook 
dat je alleen maar vooruit wilt kijken. Zelf vind ik de 
verhalen die uit zo’n foto voortkomen vaak waardevol. 
Daarom is zo’n verzamelalbum, wat deze Ronduit 
eigenlijk is, als je ’t mij vraagt een mooi document voor 
nu en voor later. Wel af en toe uit de doos op zolder halen 
dan ;-) 

Nuevocasa
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SECRETARIS & PENNINGMEESTER
Bob Velthuis & Jeffery Janssen>>>

Beste leden en sponsoren,

Mijn naam is Bob Velthuis en ik ben binnen het bestuur 
als secretaris verantwoordelijk voor de administratieve 
processen binnen de vereniging. Daarnaast ben ik 
verantwoordelijk voor de aanschaf van kleding. Dit doe 
ik samen met Rik Verseput. 

Ook heb ik leiding mogen geven aan de commissie die 
de bestuurskamer een opfrisbeurt heeft gegeven. Als 
bestuur proberen wij de kwaliteit van de vereniging 
steeds verder te verhogen waarbij een goede en fijne 
omgeving van belang is.

Als lid van de barcommissie probeer ik om samen met 
Jeffrey Janssen en Miranda van Leth alles rondom de 
bar zo goed mogelijk te organiseren. Ook ben ik tijdelijk 
coördinator van de barvrijwilligers waarbij ik hoop dat 
er snel iemand opstaat om deze taak van mij over te 
nemen. Dit is ook een oproep aan alle leden om nu echt 
je verantwoordelijkheid te pakken en je aan te melden 
voor een vrijwilligerstaak. 

Wij hebben gelukkig een hoop enthousiaste vrijwilligers, 
maar er komt steeds meer terecht op dezelfde 
schouders. Meld je nu aan bij het bestuur, we kunnen 
dan samen kijken welke taak het beste bij jou past. Uit 
ervaring weet ik ook dat het veel plezier oplevert en je 
zorgt er dan mede voor dat onze vereniging kan blijven 
bestaan.     

Beste allemaal,

Mijn naam is Jeffrey Janssen en zit als penningmeester 
in het bestuur van Eendracht ’30. Ik houd mij dus bezig 
met de financiële zaken rondom Eendracht’30. Zelf ben 
ik nog steeds actief voetballend lid. De voetbalsport blijft 
gewoon machtig mooi om te doen, ook al gaat het als je 
wat ouder wordt in een wat lager tempo. 

Wij zijn een gezellige, mooie en financieel gezonde 
vereniging, dat is iets dat wij ook voor de toekomst 
willen behouden. Daarvoor is het nodig dat Eendracht 
niet alleen een vereniging is die er voor alle leden is, 
maar die ook ondersteund wordt door alle leden. 
Hiermee voorkomen wij dat ook de voetbalsport veel 
duurder wordt.  

Een gezellige vereniging met een mooie kantine, 
waar het in de derde helft goed toeven is. De kantine 
is natuurlijk een belangrijke inkomstenbron van de 
vereniging. Ik zou nog graag een mooi terras willen 
zien aan de zijkant van de kantine uitkijkend over 
veld 2 en 3. Tevens is het van belang dat wij onze 
energiekosten onder controle kunnen houden. Hoewel 
de accommodatie niet in ons eigendom is, zullen wij 
in overleg met de daarvoor bevoegde instanties ook 
moeten en willen verduurzamen. 

Ik wil iedereen van jong tot oud een sportief, gezellig en 
succesvol seizoen toewensen!
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Toen Esther Sjoerdsma twee jaar geleden aangaf te 
willen stoppen als wedstrijdsecretaris bij het voetbal 
leek me dat een rol die mij wel zou passen. Je bent 
verantwoordelijk voor het competitieverloop van 
alle wedstrijden binnen Eendracht, voor de indeling 
van de kleedkamers en de velden en tevens voor de 
aanstellingen van de scheidsrechters. Je bent het 
aanspreekpunt voor trainers die (op het laatste moment) 
met verzoeken komen om hun wedstrijd te verplaatsen 
of een voorkeur voor een ander tijdstip hebben. Maar 
ook wedstrijdsecretarissen van de tegenstanders 
komen met verzoeken en samen ga je dan kijken naar 
de meest praktische oplossing. Met andere woorden: je 
staat midden in alle reuring van de club, heerlijk! 

De KNVB geeft je behoorlijk veel beslissingsbevoegdheid 
hierin. Als wedstrijdsecretaris kan je alle wedstrijden 
van je eigen club, mits minimaal 8 dagen vóór de 
geplande speeldatum, zelf verplaatsen qua datum en/
of  tijdstip. Dat het chique is om jouw evenknie van de 
bezoekende vereniging even een berichtje hierover te 
sturen spreekt voor zich. Valt een wedstrijd verandering 
binnen de 8 dagen dan moet er sowieso goedkeuring 
zijn van beide verenigingen en zal je de KNVB een 
mailtje moeten sturen met de aanpassing.

Direct nadat ik Esther had afgelost kregen we te maken 
met corona waardoor veel wedstrijden niet gespeeld 
werden en competities zelfs werden afgebroken. 
Ik had het dus relatief rustig. Gelukkig ligt  dat nu 
achter ons en wordt er weer volop gesport en weten 
nagenoeg alle trainers wel hoe ze mij moeten bereiken. 
Meerdere malen per week worden er wel aanpassingen 
aangevraagd via een persoonlijk appje, via Sportlink of 
de mail en het is de kunst om daar het overzicht in te 
bewaren maar tegelijk ook de uitdaging om iedereen 
hier in tegemoet te komen. Over het algemeen lukt dit 
vrij aardig.

Al met al is het een relatief drukke functie binnen de 
club, waarbij het vooral aankomt op oplossingsgericht 
denken. Ik vind het nog steeds erg leuk om te doen en 
geniet van de persoonlijke contacten met trainers en 
leiders. Zij denken vaak met mij mee en komen met 
alternatieve data wanneer zij een wedstrijd verschoven 
willen hebben. Dit maakt het voor mij weer iets 
gemakkelijker om tot een oplossing te komen. 

Maak er een mooi seizoen van!

Met sportieve groet, 
Jeroen Willems

DE WESTRIJDSECRETARIS
Persoonlijke contacten >>>
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EENDRACHT ‘30 ZONDAG-1
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EENDRACHT ‘30 VOETBAL-1
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EENDRACHT ‘30 KORFBAL-1
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TEAMFOTO’S

ZONDAG 2

ZATERDAG 2

ZONDAG 3

ZATERDAG 3
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ZATERDAG 4

ZATERDAG 5

VRIJDAG 7x7

OLDSTARS
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TEAMFOTO’S

ZATERDAG MO15-1

ZATERDAG MO20-1

ZATERDAG JO8-1

ZATERDAG JO9-1
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ZATERDAG JO10-1

ZATERDAG JO10-2

ZATERDAG JO11-1

ZATERDAG JO12-1



26

TEAMFOTO’S

ZATERDAG JO12-2

ZATERDAG JO13-1

ZATERDAG JO14-1

ZATERDAG JO15-1
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ZATERDAG JO17-1

ZATERDAG JO17-2

KORFBAL B1

KORFBAL C1
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TEAMFOTO’S

KORFBAL C2

KORFBAL D1 KORFBAL E1

KORFBAL MWD1

KORFBAL F1
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SPONSOREN

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport
op Rabobank.nl

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.

Rabobank Rijk van Nijmegen
ondersteunt Eendracht '30

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

de leukste 
binnenspeeltuin 

van de regio!

Bolder 18 Heumen www.pretinn.nl



“Ex-PSV talent Aron Schnorrenberg hoopt voetbalplezier 
terug te vinden op de Maasvallei“

Eendracht ’30 verwelkomde deze zomer vijf 
nieuwelingen in de selectie. De nieuwe hoofdtrainer 
Wim Joosten zal in zijn nopjes zijn met deze vijf spelers, 
want vier van hen stonden in de wedstrijd tegen Achilles 
’29 op 17 september direct in de basis. Fabian Kleemans 
ontbrak wegens een blessure. 

Aron Schnorrenberg startte die zaterdag mede door 
de afwezigheid van Fabian in het hart van de defensie, 
maar liever speelt de Limburgse wereldreiziger op 
het middenveld. Aron werd 27 jaar geleden geboren 
in Baarlo, zo’n acht kilometer ten zuiden van Venlo en 
kende een bijzondere jeugd. Als jonge jongen woonde 
hij in Schotland en Lanzarote. Na zes voetballoze jaren 
hoopt Aron op de Maasvallei zijn voetbalkunsten weer 
tevoorschijn te toveren. Over een voetbaldroom die in de 
puberteit uiteenspatte.

Op zijn zesde streek Aron met zijn ouders en broer 
David neer in Venlo. Daar startte hij op zijn zesde met 
voetballen bij VVV ’03. VVV-Venlo ontdekte al vroeg dat 
Aron een betere voetballer dan zijn vriendjes was. Na 
een geslaagde talentendag mocht hij zich naast het 
lopende seizoen bij VVV ’03 wekelijks op woensdag als 
onderdeel van het jeugdplan melden. 

NIEUWE SPELERS
 1e elftal >>>

Sam Rommens
Geboortedatum: 21-5-1998
Positie: linksback
Vorige club: Orion

30

Joep van Dam
Geboortedatum: 22-12-2000

Positie: middenvelder
Vorige club: SV Heumen

Aron Schnorrenberg 
Geboortedatum: 1-3-1995

Positie: middenvelder
Vorige club: Olympia Boxmeer

Enes Ozturk
Geboortedatum: 13-1-1999

Positie: spits
Vorige club: Germania 

Fabian Kleemans
Geboortedatum: 1-5-1997
Positie: centrumverdediger
Vorige club: Orion 
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Op zijn twaalfde maakte hij geheel onverwachts de 
overstap naar een andere Betaald Voetbal Organisatie. 
Aron speelde dat seizoen samen met zijn oudere broer 
David in de D1 (O13) en dacht zeker te weten hoe laat het 
was toen er na de wedstrijd tegen Laar een PSV-scout 
zijn vader aan de mouw trok: David was gescout voor 
PSV. Aron spurtte met dit nieuws naar binnen zonder te 
weten dat hij zélf op proef mocht komen bij de absolute 
top van Nederland.

Hij begon in de D2 waar hij meerdere keren per week 
de fijnste voetbaltechnieken kreeg aangeleerd van 
toenmalig techniektrainer Pepijn Lijnders (ex-trainer 
NEC, huidig assistent-trainer Liverpool). Aron maakte 
onderdeel uit van de lichting met Jorrit Hendrikx, Jordy 
de Wijs, Clint Leemans en Rai Vloet. Waar zij een weg 
gevonden hebben in het betaalde voetbal, raakte Aron 
mede door hevige groeipijn meer en meer achterop. 
“Dat voelde heel machteloos. Als je een jaar stilstaat 
en jongens als Riechedly Bazoer, Andreas Pereira en 
Zakaria Bakkali mede daardoor een lichting omhoog 
worden geschoven is het heel moeilijk om weer aan 
te haken. Ik was altijd middenvelder, maar werd vanaf 
de C2 geposteerd als rechtsback. Dat voelde niet als 
mijn positie. Ik heb nog een kans gehad in de B2 (O17), 
wat toen voor het eerst geïntroduceerd werd, maar dat 
leverde mij ook niets op.”

Het plezier zakte weg. Voetbal werd een verplichting. 
Elke training leveren was een opgave. Aron probeerde 
het tij in de B1 van VVV-Venlo/Helmond Sport te keren, 
maar de negatieve spiraal kon niet worden doorbroken. 
Ook een Duits avontuur bij SV Straelen liep op niets uit. 
Dat duurde een paar jaar, totdat ik in Nijmegen ging 
studeren en in volledige vrijheid op zoek kon naar een 
nieuwe club. “Een vriend van Carlito de Zeeuw (ex-
Eendracht ’30 1, red.) zat bij bij mij in de introgroep. Zo 
kwam ik in contact met Carlito, die destijds onder Bas 
van Bon in de A1 van Juliana ’31 in Malden speelde. 
Daar vond ik het plezier weer terug.”

31

Het uitstapje in Malden werd opgevolgd door een 
hereniging met zijn broer en goede vriend Casper (zie 
foto). “Ik ben bij Sportclub Irene met mijn broer herenigd 
in de senioren. Na twee jaar ben ik naar Stormvogels 
gegaan, maar daar voelde het weer alsof ik terug bij 
af was.” Aron stopte met voetballen en zou zes jaar 
sporadisch een bal aanraken. “Maar nu ik bij Eendracht 
ben voelt alles heel snel vertrouwd”, zegt Aron. 
Eendracht waagde in het verleden al meerdere pogingen 
om Aron naar de Maasvallei te halen, maar strandde 
telkens op een ‘nee’. “Ik woonde vier jaar lang in Berlijn 
en was daar actief als gids. Door de coronapandemie 
verloor ik mijn baan door het uitblijven van toerisme. 
Ook ontstond de behoefte weer dichter in de buurt van 
vrienden en familie te zijn.” Nu Aron vanaf begin 2022 
weer in Nijmegen woonde, gaf hij Eendracht begin juni 
na lang wikken en wegen dan toch het ja-woord. 

“Bij Juliana heb ik destijds onder Bas van Bon het 
plezier in het voetbal hervonden. Naast het spelen van 
de bekerfinale en promotiewedstrijden was het een 
jaar vol gezelligheid en nieuwe vriendschappen.” Een 
vertrouwde omgeving was dan ook waar hij naar op 
zoek was. “Door de warme herinneringen aan mijn tijd 
bij Juliana heb ik veel waarde gehecht aan de ervaringen 
van Bas, Daley (Hoogakker, red.) en Carlito. Door het 
gemoedelijke dorpskarakter met veel betrokken en 
geïnteresseerde leden voelde Eendracht al snel als een 
warm bad.”
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SPONSOREN  
Jeugdsponsors >>>
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OOK U KUNT EENDRACHT ´30 SPONSOREN!  
Speciale actie >>>
Zoals de meeste verenigingen drijft ook Eendracht ́ 30 op 
drie financiële pilaren. Contributie, kantine-inkomsten 
en sponsoren. Drie pijlers die we goed in tact moeten 
houden voor de stabiliteit van onze vereniging. En dat 
zal met het oplopen van de kosten in het algemeen en de 
energiekosten in het bijzonder al een uitdaging worden.

We mogen ons al gelukkig prijzen met een groot 
aantal zeer gewaardeerde sponsoren maar met meer 
sponsoren zouden we de kwaliteit van de vereniging en 
daarmee het plezier van onze leden nog verder kunnen 
verhogen.

Speciale actie 
Het is de bedoeling dat na de winterstop alle 
jeugdteams van korfbal en voetbal weer in nieuwe 
wedstrijdkleding worden gestoken. De overeenkomst 
met kledingleverancier Patrick maakt het deze keer 
mogelijk om de voorzijde van het wedstrijdshirt te 
voorzien van een  sponsor. 

Al vanaf  250,- per jaar voor een periode van drie jaar 
kan uw bedrijfsnaam op het prachtige wedstrijdshirt 
van Eendracht ’30 door de regio gaan. Heeft u zelf 
geen bedrijf? Informeert u dan eens bij uw werkgever 
of er mogelijkheden zijn om uw club Eendracht ’30  te 
ondersteunen.  

Onderstaande bedrijven hebben zich inmiddels 
ingeschreven voor deze mooie actie.
Bent u de volgende? Bel dan 06-53712117 of stuur een 
mail naar sponsoring@eendracht30.nl.

- Grand café Restaurant De Mallejan
- Horn Feestverhuur
- Tuin Element
- Airco & Electro Queens
- Plan B Personeel
- Zonnenberg Zonwering
- Blaak Verzekeringen
- Weijerseikhout

ASSISTENTIE GEZOCHT

Eendracht ‘30 wil de sponsorcommissie graag 
uitbreiden met 1 of 2 personen. Deze vrijwilligers 
kunnen zowel in de werving als de administratieve 
werkzaamheden aan de slag. 

Heb je interesse? Bel dan 06-53712117 of stuur een 
mail naar sponsoring@eendracht30.nl.

SPONSORMOGELIJKHEDEN

Er zijn nog vele andere sponsormogelijkheden. 
Zo heeft u al een sponsorbord voor  175,- per jaar. 

Ga voor alle informatie naar :
https://www.eendracht30.nl/sponsoring

KLEDINGSPONSOR JEUGD

- Reclame-uiting voorzijde shirt van 1 jeugdteam      
(gereserveerd voor het seizoen 23/24 voor de
 JO19-1)

- Naamsvermelding sponsorlijst website

- Logo sponsorpagina website

- Vermelding met logo in Clubmagazine Ronduit         
onder jeugdsponsoren

- Vergoeding eenmalig  750,-; factuur in 
   december 2022

- Facturatie rechtstreeks door Eendracht ’30 
   zonder BTW

- Kleding wordt eigendom van vereniging.

- Contractduur 3 jaar



Kandinsky College Molenhoek
Al meer dan 10 jaar op de Maasvallei

Sinds Eendracht de beschikking heeft over een 
kunstgrasveld is ook het Kandinsky Molenhoek e te gast 
op het sportpark. Al meer dan 10 jaar zijn de groepen 
sportende leerlingen met de blauwe shirts door de weeks 
een vertrouwde verschijning op de Eendrachtvelden. 

Bart van Term is gymdocent op het Kandinsky 
Molenhoek en daar al bijna 20 jaar werkzaam. Hij is dan 
ook vaak te vinden op de velden van Eendracht tijdens de 
schooltijden. Hij vindt het ideaal lesgeven aan leerlingen 
van Kandinsky die allemaal in meerdere of mindere 
mate iets hebben met sport. “Normaal gesproken moet 
je bij een gymles leerlingen stimuleren en motiveren 
om mee te doen en actief te zijn tijdens de lessen. Maar 
de gemiddelde Kandinskyleerling wil juist heel graag 
sporten en bewegen”. Op de VMBO school uit Molenhoek 
is dan ook extra aandacht en tijd voor de sportlessen. 

Kandinsky Molenhoek is een kleine vmbo-school 
met ongeveer 210 leerlingen en biedt de basis, kader, 
gemengde en theoretische leerweg aan.. Er is een 
veilige, actieve en uitdagende leeromgeving met 
persoonlijke aandacht voor iedere leerling Vooral het 
leren in de praktijk, de sportlessen en alle activiteiten 
maken Kandinsky Molenhoek bijzonder.

Naast de standaardvakken zoals Nederlands, Engels en 
wiskunde krijgen leerlingen op Kandinsky Molenhoek 
negen sportlessen in de week. Verder gaan ze tijdens het 
vak Projecten in 40-minuten durende lessen aan de slag 
met onder andere de volgende thema’s: – Duurzaamheid 
en milieu – Voeding en gezondheid – Bouw en techniek – 
Samen leren, samen leven ! 

Leerlingen leren organiseren, begeleiden, presenteren 
en ze gaan aan de slag bij echte events. Leren doe ze 
niet alleen tijdens de lessen maar vooral ook in de 
praktijk. Leerlingen helpen onder andere mee bij de 
Zevenheuvelenloop, Molenhoeks Makkie, organiseren 
zelf de Molenhoekse avondvierdaagse, en koken en 
serveren een diner voor ouder(s)/verzorger(s). In de 
bovenbouw bieden ze het profiel Dienstverlening en 
Producten aan. Met dit profiel kan je naar álle opleidingen 
op het mbo.

Op 11 februari 2023 is de jaarlijkse open dag:  een 
uitstekende gelegenheid voor aanstaande leerlingen 
en ouders/verzorgers om kennis te maken met alles 
wat Kandinsky Molenhoek te bieden heeft. Je maakt zo 
kennis met onze leerlingen, docenten, leer methoden en 
ons gebouw. Aanmelden voor de open dag is verplicht 
en kan via www.kandinskymolenhoek.nl/opendag. 
Buiten de open dag kun je de school ook bezoeken.  

Mail naar c.deswart@kandinskymolenhoek.nl om een 
afspraak te maken.
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SPONSOREN
Bordsponsors >>>

Aannemersbedrijf de Stip
Administratiekantoor Poos en Hofman

Amak Lieberwirth Makelaars
Atelier Marc de Roeper

Autovakmeester Roelofs
Autobedrijf van Bon
Autobedrijf Velthuis

Albert Heijn
Automotive Molenhoek

Bastyle Reclame
BESgroep accountants en belastingadviseurs

BikeLife Sjef van Bergen Groesbeek
Bol Accountants

Bouwbedrijf Renerik
Cordeta Personeelsdiensten

DC Benelux
Dirk Autowas

DSR Food
Easy Fill Tankstation Mook

Eskes & Partners Assurantie Adviseurs
FysioNovio

Frank Vos Bestrating & Diensten
Geostick Labels & Tags

Grijsbach.eu
HANOS

Harry Vloet Trucks en Parts
Henk Scholten Volvo Nijmegen

Herberg Restaurant ‘t Zwaantje
Hijmans Riooltechniek

Hofmans at Home
Jacobs Thuis en Interieur

Timmerbedrijf Jacobs
Lierdal Sportcenter

Medisch Centrum Mook
Michel Dak- en Timmerwerken

MP Corporation
Mark Ambrosius

Peutz
Lamers Bouw & Renovatie

Rice Lake Weighing Systems Europe B.V.
Remmits GWW

Schildersbedrijf Mark van de Brug
Staalbouw Mook

Tarcise
Timmerbedrijf de Valk

TOP Sport en Groen
Tensus Sport

Transport- en Handelsbedrijf Hofmans
Transportbedrijf van Wees Malden

United Soft Drinks (AA Drink)
Van Eldik & Van Eldik Notarissen

Van Tienen Drankautomaten
Wijnco Vloeren

Zonnenberg Zonwering
Zijm Nijmegen

eendracht30.nl/sponsoring



Eendracht ‘ 30 bedankt al haar sponsors voor 
hun bijdrage in het seizoen 2021 / 2022.

The Coatinc Company
Wij veredelen dromen

MALDEN

WIM VOET

D R A N K E N
Huls & Ho�mann Uitzendorganisatie

Bouw en Metaal

AUTOBEDRIJF THIJSSEN MOOK
RIJKSWEG 116 6585 AJ MOOK TEL:024 696 1800

OCCASIONS - ONDERHOUD - APK
BOUWBEDRIJF MOOK B.V.

ROELOFFS

A E
www.queensairco-elektro.nl


