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De Ronduit in een nieuw jasje >>>
Beste Eendracht-leden,
Daar is-ie weer: de papieren Ronduit. We hebben hard ons best gedaan om hem net wat beter te vullen dan
afgelopen jaren, voor wat extra afleiding in de donkere dagen. Redactieleden gingen op stap om interviews af te
nemen. Bij de mensen die de vereniging maken, maar ook bij de generaties die dit in de toekomst moeten gaan
doen of het in het 90-jarig verleden al gedaan hebben.
De toekomst brengt ons heel veel. Dat hebben we dit jaar weer gezien. Hoewel de aanleiding niet altijd even fraai
was, hebben we begin dit jaar in de eerste intelligente lockdown onze jeugdleden via Instagram aan het werk
gehouden. En toen we in het najaar geen toeschouwers meer mochten ontvangen op het sportpark, werd er voor
het eerst op De Maasvallei een wedstrijd live gestreamd via Facebook. Tot slot hebben we onze vrijwilligers
inmiddels bedankt voor hun tomeloze inzet afgelopen jaar via een digitale kerstboodschap.
Het waren enkele lichtpuntjes in een inktzwart jaar. Want meer dan dat was het simpelweg niet. Ook voor de
Ronduit Commissie was het zoeken. Gelukkig hebben we in de persoon van Guus Gubbels weer een grafisch
vormgever aan de redactie kunnen toevoegen, waardoor we de Ronduit van een nieuw jasje hebben kunnen
voorzien. Ook de website heeft inmiddels een behoorlijke metamorfose ondergaan.
We hopen natuurlijk met z’n allen dat we volgend jaar kunnen terugblikken op een waardig – uitgesteld –
jubileumjaar. Met foto’s van feesten, kampioenen en een onvergetelijk jubileumweekend. Maar voor nu: lees deze
Ronduit op je gemak door, geniet van de feestdagen en maak er een heel mooi 2021 van!
Namens de Ronduit-Commissie.

Frontier BV hoofdsponsor Eendracht ‘30 jeugd

“

Ik vind het hartstikke leuk om de
jeugd van deze mooie club te
sponsoren. Ik doe hierbij een oproep
aan andere bedrijven in de gemeente
Mook en omstreken om, als het
financieel haalbaar is natuurlijk, een
bijdrage te leveren.

“

- Richard Koenders

We hebben een hoofdsponsor voor de jeugd gevonden! Richard Koenders heeft een aantal teams binnen de
jeugdafdeling met zijn bedrijf Frontier BV voorzien van nieuwe ballen en voor alle trainers een polo en jack
gesponsord.
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DE VOORZITTER

We mogen weer >>>
We mogen weer!

Op deze verlossende woorden zitten we allemaal met smart te
wachten. We snakken allemaal weer naar een normaal ritme.
Lekker trainen, samen een drankje doen en voldaan weer naar
huis. Op zaterdag en zondag een wedstrijd spelen of naar een
wedstrijd gaan kijken. Met je teamgenoten op pad, lekker dollen
en samen zijn. Elkaar een hand geven of klopje op de schouder. Het was allemaal zo normaal.
Inmiddels zijn twee seizoenen bedorven door het coronavirus. Moeten we ons behelpen met dat we wel kunnen
doen. Als bestuur zijn we bezorgd op zowel sportief als financieel opzicht. Hoe starten we dadelijk weer op? De
jeugd heeft dan wel redelijk kunnen trainen, maar geen echte wedstrijden in de benen. De senioren liggen
helemaal stil, is de periode om op te trainen lang genoeg? Gaan we veel blessures krijgen? Op financieel vlak
wordt het langzamerhand ook oppassen geblazen. De vaste kosten lopen door, maar er zijn geen inkomsten uit de
kantine. Naast de inkomsten uit contributie en sponsoren zijn de inkomsten uit de kantine de derde pijler waarop
we de vereniging draaiende kunnen houden. Elke week lopen we duizenden euro’s mis en dat zal aan het einde
van het seizoen tot een behoorlijk verlies gaan leiden. Steun vanuit de overheid en sportbonden zal nooit in
verhouding kunnen staan tot de verliezen die nu worden geleden. We zullen moeten interen op ons eigen
vermogen en mogelijk heeft dit in de toekomst ook gevolgen voor de contributie.
Gelukkig begrijpt het grootste deel van onze leden dat we juist nu alle krachten moeten bundelen. Wij als bestuur
begrijpen terdege dat leden nu minder kunnen genieten van hun contributie, maar een verlaging zou het failliet
zijn van de vereniging. Dat kunnen we ons simpelweg niet permitteren. Het is dan ook goed om te zien dat ook de
sponsoren ons blijven steunen. Ook zij maken moeilijke tijden door. Daar waar mogelijk willen wij ook de
sponsoren steunen, zoals de actie met Restaurant ’t Zwaantje op onze website. Organisatorisch vallen vele
evenementen in het water. Zo hebben we de activiteiten rondom ons 90-jarige bestaan moeten annuleren. De
algemene ledenvergadering is twee keer uitgesteld en zal nu online plaatsvinden en een nieuwjaarsreceptie zal dit
jaar ook niet tot de mogelijkheden behoren. Toch is de blik ook al verder vooruit gericht. Zo is de
Jeugdkampcommissie weer van start gegaan met de voorbereidingen voor een mooi jeugdkamp als het weer
met zou kunnen.Hoe het gaat met alle ambitieuze plannen zal de toekomst uitwijzen. Kunnen we de aanleg van
een nieuw kunstgrasveld realiseren? Broodnodig, maar onhaalbaar zonder steun van de gemeente... Komt er een
vervolg op het haalbaarheidsonderzoek voor nieuwbouw van het clubhuis en kleedkamers? En dat met of zonder
Kandinsky? We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat dergelijke projecten de ijskast in gaan.
Ondanks alle tegenspoed zitten we niet stil. Zo willen we door met het project om de kwaliteit van de
jeugdtrainingen in de breedte te verbeteren. Nadat we vorig seizoen voor alle trainers kant en klare trainingen
van de VTON hebben aangeschaft zijn in oktober acht trainers geslaagd voor hun KNVB-diploma Juniorentrainer.
Complimenten voor deze groep trainers. Wij hopen dat andere trainers, leiders en leden dit goede voorbeeld zullen
volgen. Wij als bestuur zullen dit ondersteunen. Ook met oog op komend seizoen zullen we hard moeten werken
om voldoende trainers en leiders te binden. Het was dit seizoen erg moeilijk om alle teams te voorzien van
begeleiders. Helaas zijn er teams zonder trainers moeten beginnen, of hebben zelfs nog steeds geen trainer. We
hopen toch voor volgend seizoen voldoende mensen te kunnen motiveren om deze functies in te vullen. We zullen
dit ook als bestuur ondersteunen, zodat het aantrekkelijker wordt om trainer te worden in plaats van andere
bijbaantjes. Ook het volgen van trainers- of scheidsrechterscursussen zullen we blijven ondersteunen.
Het verenigingsleven zit ons in het bloed. Laten we hopen dat na de winterstop weer aan de slag mogen en de
competities kunnen hervatten. Zodat we het sociale en sportieve leven weer op kunnen pakken.
Namens het bestuur wens ik alle leden, vrijwilligers, sponsoren en eenieder die Eendracht ’30 een warm hart
toedraagt hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Met sportieve groet,
Namens het bestuur van Eendracht ’30
Charles Eltink
Voorzitter
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EENDRACHTICOON

Jaap Beers >>>

“De wereld stond op z’n kop”
Op 9 juli 2019 stond de wereld van Eendracht-icoon
Jaap Beers op zijn kop door het herseninfarct wat hem
van het ene op het andere moment overkwam. “Maar
gelukkig ging de revalidatie voorspoedig”, aldus een
strijdvaardige Jaap. Totdat hij op 9 september van
hetzelfde jaar tot overmaat van ramp de diagnose
kanker te horen kreeg. Er werd gestart met chemo,
maar na een jaar bleek deze niet meer afdoende.
Jaap Beers, net 60 geworden, is momenteel trainer
van Korfbal 1 en oud speler van Eendracht 1. Hij was
jeugdleider, jeugdbestuurslid, organisator van
jeugdkampen en het Noppentoernooi / Groenwitfeest
(en nog veel meer taken bij Eendracht) en werd voor al
deze verdiensten onderscheiden als Clubman van het
jaar in 1999 en Lid van Verdienste in 2019.
Op het moment van dit interview, donderdagavond
12 november, is hij net begonnen aan een volgende
chemokuur. Fons Thomassen en ik, Ton Broekmans,
melden zich precies om 20:00 op de Past.
Fabritiusstraat 54. We worden door Josephine, de
partner van Jaap, van koffie en een koek voorzien en
vallen met de deur in huis met de vraag aan Jaap.

“Het leven is nog zo mooi,
te mooi om zomaar op te geven”
Hoe is het ermee?

“Ik zit midden in een nieuwe (soort) chemokuur. Deze
brengt de nodige ongemakken met zich mee,
ongemakken die ik niet kende, en zeker niet prettig
zijn”, maar in volle overtuiging zegt Jaap. “Het leven is
nog zo mooi, te mooi om zomaar op te geven.”
Een week eerder werd Jaap 60, getuige ook de vele
felicitatiekaarten op de schouw boven de lekker
behaaglijk brandende haard kachel. Ook de meiden van
korfbal 1 wilden zijn 60e verjaardag uiteraard niet
onopgemerkt voorbij laten gaan en brachten een
ontroerende maar mooie
coronaproofautotoeterserenade!

Meer dan vijftig jaar lid van Eendracht, dat is een hele tijd.
Wat weet je nog van je tijd als pupil?
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“Op mijn 8e verjaardag kreeg ik mijn eerste Eendrachttenue en dat was natuurlijk gekocht bij de gebroeders
Thomassen. Piet Beuming en Jan Nabben waren mijn
eerste leiders. De jongens waar je mee op school zat
waren ook je medespelers. Jos Beers, Bart Roeloffs,
John Meeussen, Jos Piepenbrock, Frank Vos, Peter
Essers en ook nog wat jongens uit Molenhoek.”

Later in de jeugd kwam je ook uiteraard in de A-junioren.
Volgens mij een bepalende periode in je clubleven of zie ik dat
verkeerd?
“Bij de A- junioren hadden we een leuke groep met
Willem van Rijzewijk als trainer. Er was een
gemoedelijke sfeer, het ging allemaal goed onder
elkaar en er waren ook veel A-junioren tevens
jeugdleider. Na een of twee jaar in de A-junioren ging
Bart Roeloffs naar het 1e elftal en Jos Piepenbrock en
ik naar het 2e. Daar speelden toen ook wat ouderen,
zoals bijvoorbeeld Toon d’n Does (Toon Weijers, red.)
en viel het voor ons jongeren niet altijd mee.”

“Het 1e elftal was een grote
vriendengroep”
Als speler van de selectie van Eendracht bij Eendracht 1 en 2
heb je mooie dingen meegemaakt, neem ik aan.

“Halverwege m’n eerste seizoen in het 2e elftal wilde
ik eigenlijk wel weer terug naar de A-junioren, want
het viel toch tegen in het 2e, maar dat ging natuurlijk
toen niet meer. Het seizoen daarop kwam ik toch bij de
selectie van het 1e elftal. Dat was een mooie periode. Ik
zat op de MTS, veel stappen en uitgaan en zeker ook de
zondag na de wedstrijden van het 1e was het altijd lang
gezellig. Toen was de 3e helft nog bij het clubhuis de
Poort van Limburg. Het 1e elftal was een grote
vriendengroep. Dat was ook in de periode van sponsoring. Via onder anderen Ruud Borstrok lag er toen na
elke gewonnen wedstrijd een behoorlijk bedrag onder
de asbak voor een flinke lange zit in de 3e helft. Toen ik
daarna in dienst moest en koos voor het Corps Commandotroepen wilde en kon ik niet meer in het 1e
voetballen, omdat ik veel te bang was voor blessures.
Een blessure betekende uitval in de commandoopleiding en dat wilde ik niet. Daar had ik echt m’n
zinnen op gezet. Op het veld kwam ik na m’n diensttijd
toch weer in het 1e elftal en daarna nog een aantal
seizoenen in het 2e. Maar daar kwam ik wel in een heel
goed team, met onder andere Gerrie Janssen en Piet
Thomassen die aan het afbouwen waren. Toon
Giesbers was toen trainer en we zijn kampioen
geworden en zelfs als 2e elftal gepromoveerd van de
afdeling Nijmegen naar de grote KNVB.”

Je was geen typische zaalvoetballer, toch ging je ook voor
Eendracht 1 in de zaal voetballen.

“Nee, ik was zeker geen zaalvoetballer, maar we hadden een hele leuke groep en altijd een leuke derde helft
op vrijdagavond. Ik heb het zelfs 20 jaar volgehouden in
de zaal en daar natuurlijk ook wel plezier gekregen in
het spelletje.”

“Er was toen een mooie mix van
jongere en oudere jeugdleiders”
Later ging je recreatief voetballen in het Poort van Limburg-elftal. Zondagochtend om 10 uur voetballen tegen AWC 9
of Elistha 6; hoe kijk je daar op terug?

“Het was een oude traditie van dat team om bij de Poort
te vertrekken en terug te komen. ‘s Morgens vroeg was
er altijd al koffie van Theo Verheijen. Maar we hadden
een mooi team met veel oud-1e elftalspelers. Moesten
we vaak zondagmorgen al vroeg tegen allemaal jonge
knapen. Maar voetballend waren we vaak de betere.”

Eendracht bestaat nu 90 jaar. Hoe zie je de toekomst van
Eendracht?

“De begeleiding van de jeugd is veranderd. Vroeger
waren er meer jeugdleiders vanuit de vereniging zelf.
Van de A-junioren en het 1e elftal was bijna iedereen ook jeugdleider. Nu ligt het toch veel meer bij de
ouders om teams te begeleiden. De gezelligheid onder
jeugdleiders was vroeger denk ik ook veel groter.”
Zwarte bladzijde in de Eendrachtgeschiedenis is en
blijft voor Jaap altijd het ongeluk met 1e elftalspelers
waarbij Huub, Anthony en Rob dodelijk verongelukten
onderweg naar een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Rood-Wit in Groesbeek. “Iedereen die er toen bij was
zal zo z’n eigen herinneringen hebben, maar niemand
zal het ooit vergeten.”

Je was ook jarenlang jeugdleider. Wat was daar zo mooi aan?

“Er was toen een mooie mix van jongere en oudere
jeugdleiders met bij ieder team vaak wel drie of vier
leiders. Mijn eerste elftal als jeugdleider was het team
waarin ook Jeffrey Janssen speelde. Jos Piepenbrock
was in de beginjaren vaak mijn mede-jeugdleider. Toen
kwamen ook de jeugdkampen. Bijna ieder team van
Eendracht ging toen nog apart ergens naar een locatie.
Ik ging vaak ook nog met andere teams mee, dus in de
maand juni was ik vaak wel drie of vier weekenden op
pad met jeugdteams van Eendracht.”

“Ik was supporter van
de eeuw geworden in 2000”
Later ging je zelfs bij de korfbal trainingen geven en werd
je trainer coach van Eendracht 1. Hoe kwam je toch op dat
zijspoor terecht?

“In 2001 ben ik begonnen bij de korfbal. Ik was supporter van de eeuw geworden in 2000 en ik vond het
altijd al een leuk spelletje om te zien, maar zeker
ook om zelf te doen. Als we wel eens met de mannen
tegen de vrouwen speelden, konden we ze vaak goede
tegenstand bieden. Ik ging altijd wel al kijken natuurlijk
omdat Josephine korfbalde. Ik ben toen begonnen als
conditietrainer op dinsdagavond bij de korfbal. Later
werd ik ook coach op de zondag. Mooie tijden meegemaakt. Het is en blijft speciaal om met een team meiden op stap te gaan en dat er waardering voor is blijkt
wel uit alles rondom mijn verjaardag. Al die meiden
kwamen voorbij in de auto, flink toeteren en later hier
op de stoep, corona-proof, stonden ze te springen.”

Wat doet Corona met de vereniging Eendracht?

“Het valt allemaal niet mee. We missen natuurlijk
allemaal de trainingen, de wedstrijden en het biertje
in de kantine in het weekend. Het zijn rare tijden. Geen
Nieuwjaarsbijeenkomst, geen Eendrachtcarnaval. Het
zijn ook in financieel oogpunt moeilijke tijden. Het zal
raar zijn als we op de 1e zondag na 1 januari niet bij
Eendracht zullen zijn voor de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Hoe zal het allemaal verder verlopen met de competities? Bij zowel het korfbal als het voetbal? Het zijn
gewoon rare tijden!”
Het zijn rare tijden inderdaad. Zeker ook voor Jaap en
Josephine, met Corona maar zeker ook met nu weer
de chemokuur voor Jaap. Ze staan er positief in. “Ik
kan niet anders”, zegt Jaap. “Het komt zoals het komt.”
Fons en ik kunnen aan het einde van het interview ook
niets anders dan ons hier bij aansluiten.

DECEMBER 2020 RONDUIT
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SPEELT DE BAL DOOR

Wout Lamers >>>

Sjoerd, bedankt voor het doorspelen van de bal. Ik voel
me vereert dat je uitgerekend je leider uitkiest om de
bal aan door te spelen. Gelukkig dat het doorspelen van
de bal in Ronduit wél gewoon door kan gaan in deze
vervelende periode.
Voor degene die mij niet kennen wil ik mij graag eerst
eventjes voorstellen. Mijn naam is Wout Lamers,
30 jaar oud en samen met mijn vriendin Carmen en
dochtertje Saar woon ik nu drie jaar in Nijmegen. Ik
ben inmiddels drie jaar leider van het eerste elftal dat
uitkomt in de tweede klasse.

“mijn jonge jaren op de ‘Valley’“
Ik merk dat ik het steeds leuker begin te vinden om
terug te denken aan mijn jonge jaren op de ‘Valley’.
Na de jaren in de F-pupillen ben ik steeds meer gaan
keepen en dat begon ik steeds leuker te vinden. Niet
alleen ik, maar ook mijn trainers van toen Wim Arts en
Robbert Lebbing, zagen dat dit dé aangewezen positie
was voor mij. Helaas werden we geen kampioen.
Ik meen me te herinneren dat we tweede werden
achter Juliana. We hadden een leuke lichting met onder
andere de iconische namen Mikey Lebbing, Tom
Christiaens en Dirk Visscher.

“hele leuke en talentvolle lichting!”
Met flitsend spel verraste we met deze lichting vriend
en vijand en werden we kampioen in de D1.
Verschillende jongens, zoals de eerdergenoemde
Mikey, Tom en Dirk, werden gescout en kwamen later
uit op een iets hoger niveau. Ook ik was toe aan iets
anders en ben weer gaan voetballen in de C-junioren.
Het keepen was ik eventjes beu en bovendien hadden
we een andere keeper die dat prima in kon vullen.
Onder leiding van Jan Jacobs speelde ik twee jaar als
voetballer in de C1. Ik weet niet heel erg veel meer uit
die tijd, op een wedstrijd na: Het was de laatste
speelronde in de competitie.

Net als Sjoerd (Bosch, red.) loop ik ook al erg lang rond
op de Maasvallei. Al zo’n 26 jaar om precies te zijn! Ik
begon in de F-jes. Mijn broer Bas Lamers speelde al
eerder bij Eendracht en samen met mijn vader ging ik
vaak bij hem kijken. Toen ik eindelijk zelf op voetbal
mocht, ben ik gelijk begonnen. Gek genoeg weet ik me
best nog wel wat dingen uit die tijd te herinneren.
Zo speelde ik mijn allereerste wedstrijd uit tegen de
Beuningse Boys, waren mijn trainers van toen Niek en
Stefan, was ik zowel keeper als voetballer en
droegen de trainers en leiders die hele ouderwetse
lelijke groen-zwarte jassen. Én volgens mij werd de
hele jeugd gesponsord door DEPA. Ik zie het shirt nog
zo voor me.
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We moesten tegen de kampioen Leones uit Beneden
Leeuwen. Onze keeper was geblesseerd en ik mocht
weer eens laten zien wat ik kon. Ik keepte, zoals
Jan Boskamp zou zeggen, een WERELDPARTIJ. We
verloren (dik), maar ik liet zien nog aardig te kunnen
keepen. Toevallig (of het echt toeval was weet ik nog
steeds niet) stond er een scout van De Treffers langs
de lijn. Ondanks de vette nederlaag, werd ik gescout
en heb ik twee jaar mogen keepen bij De Treffers in de
B1. Op een hoger niveau en samen met de genoemde
iconen Mikey, Tom en Dirk. Een prachtige tijd. Ik heb
toen zelfs nog een wedstrijd gekeept in de A1, omdat
hun keeper tijdens de warming-up geblesseerd raakte.
Stond ik opeens in de tweede divisie te keepen!

Maar na twee jaar bij De Treffers was het genoeg. Ik
moest door naar de A1 en zou daar tweede keeper
worden. Ik had toch weer zin om te gaan voetballen bij
mijn vrienden in Mook. Er kwam een nieuwe trainer
vanuit Malden; Erik Peters. Het was een leuke groep en
het klikte goed met deze trainer.

“meedoen bij het eerste elftal“
Het eerste jaar werden we tweede en het laatste jaar
werden we op prachtige wijze kampioen. Op de laatste
speeldag hadden we genoeg aan een 0-1 overwinning
in Heumen. In allebei de seizoenen werd ik topscorer
en mocht ik soms al meedoen bij het eerste elftal. Zo
sloot ik mijn jeugd dus op een mooie manier af.

Vervolgens heb ik acht jaar in het eerste elftal
gespeeld. We begonnen in de vijfde klasse en nu, een
paar jaar later, zijn we een stabiele tweede klasser.
Niks mis mee toch? Het allermooiste jaar was
natuurlijk het kampioensjaar. We waren net
gepromoveerd naar de derde klasse en dachten te
moeten gaan strijden tegen degradatie.
In plaats daarvan werden we kampioen! Het was echt
een fantastisch jaar dat ik nooit zal vergeten. Ondanks
dat ik slechts een bijrol vertolkte kon ik in de
voorlaatste wedstrijd toch mijn stempel drukken op het
succes. Ik scoorde een alles beslissend doelpunt.

Tien minuten voor het einde schoof ik een lage voorzet
van Carlito de Zeeuw rustig in de hoek waardoor we
een cruciaal punt overhielden aan die wedstrijd.
Iedereen ging volledig uit zijn bol. Dit was mijn
allerlaatste en tevens allermooiste moment in mijn
‘voetbalcarrière’. Een week later werden we kampioen
door met 1-0 te winnen van Driel. Het was een
prachtige vrije trap van Milan van Leth die daarvoor
zorgde. Wat volgde was een week vol feest en overal
werden we geroemd. Als kers op de taart werden we
nog verkozen tot sportploeg van het jaar in de regio.

Tegenwoordig ben ik zoals gezegd de leider van het
team. Mensen vragen me wel eens of ik het voetballen
mis. Om eerlijk te zijn, ik heb het nog geen moment
gemist. Het is mij veel waard om onderdeel te zijn van
dit fantastische team. We hebben een fantastische
technische staf en zijn allemaal zeer betrokken. Daar
geniet ik enorm van. Helaas ligt dat nu allemaal stil,
maar ik heb goede hoop dat we binnenkort weer
mogen gaan voetballen.

“Ik speel de bal door aan“
Goed, ik denk genoeg over mij. Tijd om de bal door te
spelen. Ik speel de bal door aan Erik Peters, mijn
trainer in de A1. Daarna heb ik hem nog vaak als
toeschouwer gezien op de Maasvallei. Een mooie kerel
die vast een leuk verhaal kan vertellen.
Ik wens iedereen veel goede gezondheid de komende
periode en hoop snel weer te kunnen genieten van de
gezelligheid op de club. We zien elkaar gauw!
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SPONSOR IN DE SPOTLIGHT

Bestratings- en Hoveniersbedrijf Van Duijnhoven >>>
Tussen 2013 en 2019 was dit bedrijf een van onze vier hoofdsponsors. Vorig jaar deed het bedrijf een stapje terug,
maar bleef het als sponsor gelukkig wel trouw aan onze vereniging. In deze Ronduit richten wij onze spotlight op
Bestratings- en Hoveniersbedrijf Van Duijnhoven uit Mook.

Hoe zou je jouw bedrijf in drie zinnen beschrijven?

Wij doen alles wat er in- en met een tuin moet gebeuren. We ontwerpen
hem, leggen hem aan en onderhouden hem. Wij doen bijna alles zelf.
Schuttingen zetten, vijvers maken, bestraten, overkappingen maken,
aanplanten, winterbeurt, hagen snoeien en periodiek onderhoud. Dit
doen wij voor bedrijven en particulieren. Dat zijn trouwens iets meer
dan drie zinnen…

Mensen maken een bedrijf. Wie ben je? Wat beweegt je
en doe je wellicht zelf ook iets op de club?

Ik ben John van Duijnhoven, 56 jaar, getrouwd met Hilda en we hebben twee
kinderen die allebei lid zijn van Eendracht; Dennis en Milou. Enkele jaren
geleden was er bij Eendracht op zaterdag een klusjesdag. Daar hielp ik mee
om het sportpark op te frissen. Ik deed met name klussen die voor de
dinsdagploeg te groot waren of waar ze geen tijd voor hadden. Ik ben zelf
nooit lid geweest van Eendracht. Ik heb in mijn jeugd getafeltennist. Mijn
grootste hobby is muziek maken bij De Siebentaler en soms invallen bij de
dweilorkesten uit onze gemeente.

Waar is je bedrijf gevestigd?

Ons bedrijf is gevestigd in Mook en onze opslag ligt in Overasselt.
We werken vooral in de omgeving tussen Mook en Nijmegen. We zijn
met vier man. Eén uit Molenhoek, twee uit Malden en ikzelf dus uit Mook.

Wat heeft je aangezet om onze vereniging te sponsoren?

Op een gegeven moment werd de animo voor de klusjesdag minder
en toen heb ik aangeboden om wat werkzaamheden te doen in mijn
eigen tijd. In ruil daarvoor zou de vereniging een paar reclameborden
plaatsen. Charles (Eltink, voorzitter, red.) vroeg aan mij waar ik deze wilden hebben. Doe er maar een op het hoofdveld en de
andere vier op het kunstgrasveld, zei ik. Veel ouders, dus veel potentiële klanten. Maar het gaat helemaal niet om de klanten
die je meteen krijgt. Het gaat in eerste instantie om de club te helpen en daar komt dan de naamsbekendheid bij. Hebben ze
een keer een hovenier nodig? Dan komt misschien toch dat bord op het kunstgrasveld bij Eendracht in hun gedachte naar
boven drijven. Wat wel leuk is, onze borden waren de eerste rondom het kunstgrasveld. Het heeft best een tijdje geduurd
voor er meer borden bijkwamen. Ik denk wel één of twee jaar. Toen het eerste elftal ook af en toe op het kunstgras ging
voetballen, ging het snel met de borden en nu is het al bijna vol.
Toen de crisis in 2008 flink toesloeg werd het voor sponsors ook steeds moelijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Er
kwamen moeilijke jaren aan. In 2013 (volgens mij) zijn drie leden op een donderdagavond gevraagd om samen het hoofdsponsorschap op zich te nemen: Frank Thijsen (Autobedrijf Thijssen, red.), Frank Queens (Queens Airco en Electro, red.) en
Bart Roeloffs (Roeloffs Bouwbedrijf, red.). Die drie zeiden dat ze mij er ook graag bij wilden hebben. Ik vond dat een hele eer
en ben deze heren daar nog steeds dankbaar voor. Wij als hoofdsponsor, kei môi. Ik ging daardoor ook vaker kijken naar het
eerste elftal. Raar natuurlijk, want je kon daar altijd al heen gaan. De mooiste periode was natuurlijk de serie wedstrijden
dat ze iedere week kampioen konden worden. Iedere week feest, prachtig. We zijn zes jaar hoofdsponsor geweest met z’n
vieren. Ik ben vorig jaar gestopt en de andere heren zijn doorgegaan. Wij zijn nu alleen nog bordsponsor, maar we doen
nog steeds het snoeiwerk van de hagen, het talud bij het korfbalveld en in de winter het grotere snoeiwerk als dat nodig is.
Eigenlijk zoals we zijn begonnen na de klusjesdag.

Wij leren graag van specialisten. Heb je een (vak)tip of advies voor onze leden?

De beste manier van tuinieren, is nathouden. Hoveniers zijn net voetballers in de derde helft.

Met wie kunnen onze leden contact opnemen als ze vragen hebben?

Ik ben per telefoon te bereiken op 06 51 075 067 en per e-mail op info@tuinenstraatwerk.nl.

10

SPONSOREN
Specialist

Citroën Peugeot

Bart Ebben
DRANKEN

Groothandelsweg 10
6515 AJ Nijmegen
024 348 8220

Sluisweg 18, Malden

receptie@bartebben.nl

www.autobedrijfbartebben.nl

T: 024 345 68 88

• Supermarkt
• DA Drogisterij
• Slijterij
• Postkantoor
Openingstijden Plus:
maandag t/m zaterdag 8.00 - 20.00 uur
alle zondagen 10.00 - 19.00 uur

Prinses Beatrixstraat 13 - Mook - Tel. 024 - 696 30 41 - www.plus.nl
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SPONSOREN

Praxis
Malden

elke zondag open!

Bouw en Metaal

Voor al uw
tuin- en
straatwerk...
Lindeboom 82, 6585 BV Mook
T. 024 - 696 28 58 M. 06 - 510 750 67
info@tuinenstraatwerk.nl
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TRAINER IN BEELD

Rick Vos >>>

In Trainer in beeld stellen we jeugdtrainer een aantal
vragen over zijn bevindingen van het trainerschap. In
de eerste editie legden we Rick Vos (18) een aantal
vragen voor. Rick, trainer van de JO13-1 en spelend in
de JO19, woont in Mook en studeert aan de PABO in
Nijmegen.

Wat maakt jou zo enthousiast?

Het uitleggen van een tactiek en dat in de wedstrijd
zien maakt het trainer zijn fantastisch. Daar komt bij
dat ik een hele goede band heb met de kinderen die ik
train en voetbal mij de hele week bezighoudt. Iedere
week drie keer extra op het veld staan en dingen
uitleggen die ik zelf heb geleerd om de jongens beter
te maken, is echt het leukste wat er is.

Je traint je neefjes ook. Vinden zij het wel leuk dat hun
‘grote’ neef hun vertelt hoe het allemaal moet?

Ik heb er nooit klachten over gehad. Het fijne is dat ik
heel goed ben met mijn neefjes. Ze nemen heel snel
dingen van mij over en ze luisteren goed. Als ze ergens
mee zitten komen ze ook snel naar mij toe en dan
lossen we het meteen op.

Wat zijn volgens jou de kwaliteiten van een goede
jeugdtrainer?

De kwaliteiten die een goede jeugdtrainer moet hebben
verschillen per groep die je onder je hebt. Kennis van
voetbal is natuurlijk altijd belangrijk, maar verder ligt
het helemaal aan de groep wat een goede trainer moet
hebben. Humor en geduld zijn ook heel handig om te
hebben, ook al moet je soms ook consequent zijn en er
wat korter op zitten.

Welke voetballer heeft de meeste indruk op jou
achtergelaten?

Zlatan Ibrahimovic. Die man is bijna veertig en speelt
nog de sterren van de hemel in Italië. Hij is fysiek
sterk, maar toch ook heel atletisch als je ziet wat hij
soms doet.

Heb je nu ook een trainer waar je erg tegenop kijkt?

Pep Guardiola natuurlijk. Die man laat teams zo’n mooi
voetbal spelen. Het is heel verzorgd en de combinaties
die zijn teams maken zijn van wereldklasse.

Wat is het mooiste moment dat jij als
trainer hebt meegemaakt?

Dit is nu mijn vijfde jaar als trainer en derde jaar
met een groot gedeelte van de groep. Eén moment is
mij heel goed bijgebleven. We speelden tegen onze
concurrent en wij waren niet in vorm. Zij wonnen alles
overtuigend, wij kregen het steeds lastiger. Ik zei tegen
de jongens dat als we dit wilden winnen, we alles
moeten geven en dan weet ik zeker dat wij het gaan
halen. En wat denk je? De jongens speelden
fantastisch en gaven alles voor elkaar. We hadden dik
gewonnen en werden dan ook kampioen dat jaar.
Een ander moment dat ik nooit zal vergeten is dat we
speelden tegen een keeper met een beperking. Hij
kon heel snel agressief worden en dan ging hij flink
schreeuwen en schelden. Ik had dit de jongens verteld
en hoopte dat zij zich er niet veel van aan zouden
trekken. Wij scoorden die wedstrijd al snel een goal
en die keeper ging een partij tekeer. Het was prachtig
om te zien dat de jongens vervolgens rustig naar hun
eigen positie gingen, het volledig langs zich op lieten
gaan en al snel weer klaar voor de aftrap stonden. Dit
was wel een van de momenten waar ik het meest trots
was op de jongens.

Wat is jouw tip voor collega-trainers?

Houd het luchtig in het team. We voetballen bij
Eendracht en dan is er altijd ruimte voor een spelletje
of een grapje, dit is ook goed voor de teamgeest. Een
goede teamgeest is cruciaal voor goede prestaties, wat
weer extra plezier oplevert!
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HET TEAM VAN
1991 / 1992 >>>
TOEN

Ons fotoarchief zit vol met mooie teamfoto’s uit het
verleden. Wie zijn het? Zijn ze nog actief? En welke
herinneringen hebben zij aan Het Team van Toen? We
vroegen het voor deze Ronduit aan een aantal spelers
van Korfbal 1 en Voetbal 4 (al is het volgens een oud
speler zelf ‘t vijfde) uit het seizoen 1991/1992.

Korfbal 1
Josephine Beers >>>

Mijn naam is Josephine Beers en ik ben werkzaam als
verpleegkundige. Mijn herinnering aan deze foto is dat
we terugkwamen van een weekend met de selectie
voetbal. We speelden in Beuningen, de tegenstander
was Margriet en zij konden ook kampioen worden.
We hebben deze wedstrijd met 7-5 gewonnen. Dat
betekende promotie naar de tweede klasse! De trainer
was Piet Philipse. Bijna alle mensen die mee op
weekend waren geweest, gingen ook mee naar de
sporthal in Beuningen. Daarna was het groot feest.
Eerst in de kantine, daarna in de Poort van Limburg.

Susanne Queens-Thijssen >>>

Mijn naam is Susanne Queens-Thijssen, op de foto
de hele rechtse. Ik zat dat jaar net bij het eerste van
de korfbal en kwam over van de junioren. Ik was toen
de benjamin van het team. In die tijd werden we vaak
kampioen, zo ook op deze foto. We waren fanatiek met
veel gezelligheid. Ik korfbal nog steeds en zit nu bij de
recreanten 2. Samen met Vincenta en Marjo, die ook op
de foto staan. Iets minder fanatiek maar wel
supergezellig!

Vincenta de Bruin >>>

Mijn naam is Vincenta de Bruin en op de foto zit ik
als tweede van rechts, naast Josephine, toendertijd
onze altijd trouwe aanvoerster. Na jarenlang rustend
lid geweest te zijn, ben ik sinds een jaar of twee weer
begonnen met korfballen en wel bij de recreanten 2. De
herinnering aan die periode is dat we een heel
gezellig maar ook een fanatiek team hadden. We zijn
vaak kampioen geweest.

Yvonne Roeloffs >>>

Ik ben Yvonne Roeloffs. Korfballen doe ik niet meer, wel
hardlopen en wandelen. Ik werk bij Roeloffs
Bouwbedrijf Mook BV op kantoor en maak de planning
van de barvrijwilligers bij eendracht voor de ma-, di- en
woensdag kloppend. Verder ben ik op zondagmiddag
vaak te vinden langs de lijn om de mannen van het
eerste aan te moedigen. Wat een jonge mooie snuutjes
en schatjes van toen, seizoen ‘91-’92.
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Bovenste rij, v.l.n.r: Bep Derks (leidster), Petra Derks, Miriam
Hendriks, Danielle Koenders, Marjo Willems, Miranda Lem,
Susan Thijssen. Onderste rij, v.l.n.r: Josephine Moons,
Vincenta de Bruin, Miranda de Valk, Yvonne Roeloffs.
Mia Broekmans, Piet Philipsen (trainer).

Onder leiding van Piet Philipsen als trainer en Bep
Derks als onze leidster stond daar echt een
dreamteam! De tribune zat vol met onze fans, mooi
hoor, allemaal mensen die Eendracht een warm hart
toedragen. En na afloop in de kantine een mooi feestje
gebouwd. Heerlijk om weer even terug te keren naar
die goeie ouwe tijd! Ps. Ik heb nog een oude foto
opgesnord (zie hieronder op de pagina, red.).

Miranda de Valk >>>

Ik ben Miranda de Valk. Ik ben woonachtig in het Zeeuws
Axel en heb een dochter van acht jaar. Ik ben werkzaam als
medisch secretaresse op de polikliniek orthopedie in
ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen. Een van de enkele
fantastische kampioenschappen die ik mee mocht maken
met een geweldig team, altijd een groot feest met de platte
kar door Mook met het hele team en een supergezellig
feestje aansluitend in de kantine!

“Super fanatiek en gedreven om in
goede conditie te blijven”
Daniëlle Verhoeven >>>

Mijn naam is Danielle Verhoeven, ik ben 53 jaar en heb mijn
eigen cateringbedrijf (DSR Food, red.). De herinnering van
die tijd, ik vond het een eer om bij het eerste team te spelen.
Super fanatiek en gedreven om in goede conditie te blijven zo
dat ik maar werd opgesteld in de basisopstelling!

Bovenste rij, v.l.n.r: Stef Derks (leider), Alexander van Beuningen,
Alex van Gelder, Ruben Nmadini, Emiel Neefjes, Patrick Mutsaers,
Bart Jan Dorrestein, Wilbert Thomassen. Onderste rij, v.l.n.r: Ronnie
Koenders, Willy Janssen, Henk van Beuningen, Marc Cornelissen,
Marc Arts, Michel Teunissen. Liggend: René Desmarais

Voetbal 4 (of 5?)
Michel Theunissen >>>

Ik ben Michel Theunissen. Ik ben 47 jaar en woon
in Mook. Ik ben process operator bij For Farmers in
Heijen. Dit zal denk ik een van mijn eerste jaren in een
senioren elftal zijn. Een elftal met gemiddelde
voetballers waar een leuk potje mee te voetballen was.
Een aantal jongens zijn lang bij elkaar gebleven
waaronder ik zelf, Marc Cornelissen, René Desmarais
en Marc Arts. Voor de rest is het super lang geleden
maar geweldig om weer zo’n foto te zien!

Alex van Gelder >>>

Mijn naam is Alex van Gelder 51 jaar en ik woon in
Mook samen met mijn vrouw Diana en dochters Janske
en Froukje. Ik werk sinds 1986 bij Wientjens bv in
Milsbeek. Ik kan me niet zoveel meer herinneren van
het voetbal zelf, wel weet ik nog dat onze stercoach Stef
Derks dat jaar prins carnaval van de Heikneuters was.
En omdat Stef schapenhoeder was hebben wij met z’n
allen geld bij elkaar gelegd om een schaap te kopen.
Toen kon dat nog, een schaap ergens zomaar kopen
zonder oormerk. Trots liepen wij met een afvaardiging
van ons elftal de Poort van Limburg binnen om tijdens
de prinsen receptie het schaap te overhandigen. Er
wordt gefluisterd dat Stef het schaap, nadat hij aan een
natuurlijke dood is overleden, heeft laten opzetten en
dat het schaap een prominente plaats in zijn
woonkamer heeft.

Marc Cornelissen >>>

Mijn naam is Marc Cornelissen. In 1991 was ik 19 jaar
en kwam vanuit de A2 naar de senioren, in het 5de
elftal terecht. 1991 was voor mij een heel mooi
voetbaljaar. Ik mocht als dispensatie speler nog één
jaar in de A-jeugd uitkomen, dat kon toen nog.
Inmiddels bestaat dat niet meer, en heet het nu JO19.
In dat jaar speelden we met de A-jeugd in Duitsland
mee met een prestigieus internationaal jeugdvoetbaltoernooi, om de zgn “Pfalscup” in Ludwigshaven.
Daar speelden we tegen Belgische, Duitse en Franse
voetbalelftallen, allemaal BVO’s.

Ondanks dat we Marc “der Bomber” Arts tot onze
beschikking hadden, maakten we schijn van kans en
hadden we aan einde van het toernooi 100 doelpunten
tegen, en 1 voor, wat ook nog een eigen goal was. Toch
was dit een memorabel toernooi voor ons, want onze
keeper Edwin Kok kreeg op onverklaarbare wijze de
trofee voor meest talenvolle keeper. Wij als elftal
kregen de “ehrepreis” wat een één op één replica was
van de fameuze gouden FIFA wereldcup. Deze is nog
steeds te bezichtigen op een prominente plek, in de
kast van de kantine.
In 1991 kwam het eerste elftal uit in de 4de klasse en
speelde in het Pinksterweekeinde de finale, tegen het
gefortuneerde Groesbeekse Boys. Eendracht had in
dat jaar een uiterst talentvolle Mookse lichting, onder
leiding van Pieter Schraven. Wij kwamen terug uit
Ludwigshaven op Pinkstermaandag en konden nog
net het staartje meepakken van deze uiterst beladen
streekderby. Helaas kwam door een arbitrale dwaling,
een einde aan de droom van het eerste elftal om naar
de derde klasse door te stomen. Het feest in de
kantine was er niet minder om, de wereldcup die wij
uit Duitsland meenamen, alsmede de prachtige bokaal
van onze keeper, maakt veel van het verdriet goed. Het
was tevens het einde van het seizoen, dus we sloten
ondanks alles, met veel bier het jaar af.
Stef Derks was die dag een beetje aan het ronselen
voor het 5de elftal, en ik had wel interesse. Samen met
Maurice Hendriks, waarschijnlijk niet op deze foto
vanwege verslapen, Rene “Poepie” Desmarais (op
de foto te zien liggend als keeper) en Patrick “Muts”
Mutsaers (staande 3de van rechts), besloten we op
het aanbod van Stef in de gaan. We zochten nog een
scorende spits, en omdat Marc Arts een onuitwisbare
indruk had achter gelaten in de A-jeugd, werd ook “der
Bomber” (zittend 2de van rechts) aan het illuster
gezelschap toegevoegd. Het seizoen kon beginnen! De
eerste wedstrijd herinner ik mij nog als de dag van
gisteren, we speelden tegen het inmiddels opgeheven
NDT uit Nijmegen. Wat opviel was, dat wij gewend
waren vanuit de jeugd, om te beginnen met een
fanatieke warming up. Toen wij daarmee begonnen,
was de kantine nog gesloten en de tegenstander was
nog niet eens gearriveerd op het sportpark. Zo’n 10
minuten voor aanvang wedstrijd, kwam de eerste auto
het terrein oprijden en kwamen de eerste spelers al
wandelend het veld op. Nu dachten wij in de A-jeugd
dat we alles wel zo’n beetje meegemaakt hadden,
maar dit was toch wel van een totaal andere categorie.
Het aantal tatoeages, gouden kettingen, littekens en
ontbrekende tanden bij onze tegenstanders, voorspelde
niet veel goeds.
Lees verder >>>
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HET TEAM VAN TOEN

Het vervolg... >>>

Afijn, de scheidsrechter zag er betrouwbaar uit in zijn officiële (veel te strakke) KNVB tenue, de wedstrijd kon beginnen. De
aftrap werd genomen en ik werd lekker aangespeeld door Alex van Gelder, die ook op deze foto staat. Ik nam met
buitenkantje links de bal aan, op mijn hagelnieuwe zwarte Diadora Milan voetbalschoenen. Ik zag in mijn ooghoeken Der
Bomber al vrij staan, en zonder te aarzelen speelde ik met een mooie “no look pass” onze spits aan die met een prachtige
stiftbal de keeper kinderlijk te kijk zette. Echter, zo hád het moeten gaan, want het aannemen met buitenkant links was het
enige wat klopte. Er kwam een speler van NDT, welke 10 minuten daarvoor nog trekkend aan zijn shaggie zittend in zijn
imposante Mercedes, het park opdraaide, met gestrekt been, zonder scheenbeschermers en sok tot op de enkel, op mij af
kwam glijden. Ternauwernood kon ik in de eerste minuut van deze wedstrijd, deze uiterst smerige aanslag ontwijken en ik
keek naar de scheidsrechter, die in zijn officiële tenue zo betrouwbaar leek, maar nu even de andere kant op keek. Ik zei nog
“hee scheids” hij floot direct, toonde aan mij de gele kaart en zei “jongeman, het is Scheidsrechter voor jou”. De tegenstander stond op, rolde nogmaals de mouwen van zijn shirt op tot okselhoogte en zei tegen scheids “hee Wim, bedankt hé….”
Dat was mijn kennismaking met de senioren, wat nu gekscherend de Kelderklasse wordt genoemd. In 1991 waren wij
wekelijkse bezoekers van Dancing De Hoeve en toen we ons committeerde aan Stef Derks, realiseerde wij eigenlijk niet,
hoe laat we zondags moesten voetballen. Dat bleek om 9:45 uur te zijn, dat was de aanvangstijd. In die tijd gingen de disco’s
om 2 uur ’s nachts dicht, dus als je 19 bent is dat eigenlijk geen probleem. Echter, Maurice Hendriks had gehoord dat er in
Kleef een disco was geopend, met een sluitingstijd van 6 uur, en wij daar heen, World Center! We keken onze ogen uit,
laserstralen, bewegende podia en beeldschone halfnaakte vrouwen dansend in metalen kooien rondom de verlichte
dansvloer. Om 6 uur gingen de felle TL balken en aan de aangewezen BOB bracht ons naar veilig naar huis. 7 uur in de
ochtend val je in een diepe alcohol coma, om je vervolgens om 9 uur te melden op Sportpark de Maasvallei. Kwam je te laat
stond je reserve, dat was in de jeugd een straf, hier was het uitgelezen mogelijkheid om in de dug out je roes uit te slapen.
Zover kwam het nooit, we waren al blij als er exact 11 spelers waren die zondag ochtend. Als je de kleedkamer in stapte,
keek je door de sigarettenrook en alcohol dampen heen, om te kijken met hoeveel we waren. Vaak stopte het tellen al bij 9,
dat was inclusief leider Stef Derks en een vlagger, er kwamen er altijd wel een aantal later. Volledig gebroken stapte je dan
het veld op, om vervolgens door AWC 9 met 0-17 afgedroogd te worden. Smeekbedes aan de scheidsrechter om ons
alsjeblieft uit ons leiden te verlossen, waren aan dovemans oren gericht. Na de volle 90 minuten, kwam het fluitsignaal als
een verlossing, en konden we de kantine in. Vaak gingen we met een biertje in de hand naar de andere kameraden kijken
die in het eerste voetbalden. Pascal Toonen en Stefan Rieken waren die nacht ook aan de bar van Wold Center te vinden,
echter werden zij pas om 13:00 uur op De Maasvallei verwacht en waren meer dan topfit! Als we dan op prikbord in de
kantine keken, hoe laat we de week later moesten verzamelen, zakte ons de moed gezamenlijk in de schoenen.
Prikbord? Ja, wij hadden geen internet of voetbalapp in 1991, dan keek je op het prikbord. Zo ook de laatste zondag van
november, we zagen dat we 9 uur moesten voetballen, tegen De Bataven 8 in Gendt. Verzameltijd 8 uur (in de ochtend).
We sloten een heus pact met z’n allen. We gingen niet naar De Hoeve, maar we bleven in De Poort van Limburg in Mook,
dan waren we fit! De Bataven 8 was onze directe concurrent, wij hadden nul punten en zij hadden er 5, aansluiting met de
middenmoot was mogelijk! Maar we schrijven nog steeds het jaar 1991, het jaar dat DJ Jean aan een wereldwijde opmars
bezig was met “house muziek”. Theo Verheijen van Café de Poort van Limburg had dat helaas niet in zijn cassettebandjes
collectie, dus werd het toch weer het telefoonhok in, en werd 6961872 gebeld, Taxi Thijssen. Op weg naar De Hoeve dus,
we gingen ervan uit dat het voetballen was afgelast, dus dat kwam wel goed. De opzwepende muziek, het vele bier en de
kameraadschap maakte dit tot wederom een perfecte avond. Het regende pijpenstelen en de eerste berichten bereikte ons
van afgelaste wedstrijden. Er was in die tijd geen WhatsApp of SMS, je moest elkaar opbellen dmv een “doorbellijst”. Maar
een blik naar buiten vertelde ons, dat zit wel snor. Net zoals elke week, werd er een BOB aangewezen en met 7 man in een
volgepakte Volkswagen Jetta werd de avond voortgezet in Kleef, in World Center. Daar trad een nieuwe talentvolle artiest op,
namelijk DJ Scooter. Met zijn geblondeerde haar, zwarte leren jas en megafoon als microfoon, een imposante verschijning.
Om 6 uur gingen de TL lampen weer aan, we werden weer in de VW Jetta gepropt, richting Mook. Aangekomen in mijn
ouderlijk huis, lag er een briefje op de tafel, “het voetbal gaat gewoon door”. Het was 7:15 uur op de koekoeksklok aan muur,
dit kon niet waar zijn. Het “Hyper Hyper” van de Duitse revelatie Scooter, schalde nog door mijn hoofd en mijn lichaam nam
al een delta slaap aan toen ik trap op liep. Toch maar mijn tas gepakt en op de fiets door de stromende regen naar de
Maasvallei, daar stonden welgeteld 5 personen, waarvan er 2 regelrecht uit de Volkswagen Jetta rolde. Onderweg naar
Gendt weer een aantal mensen opgepikt en met 10 man stond er ogenschijnlijk een voetbalteam op het kleiveld van De
Bataven. Ook hier gingen we kansloos ten onder en met 19-0 keerden we gedesillusioneerd huiswaarts na wéér een
kansloze missie. Een week later zagen we op het prikbord de ranglijst, we stonden nog strakker onderaan, met een verschil
van 8 punten naar de één na laatste. Dit was na 5 competitiewedstrijden.De foto is in het najaar genomen, dat René keeper
is, symboliseert dit elftal, hij is nu een veel scorende en zeer soepel beweeglijke spits van Eendracht zondag 4. Ik ben al
jaren gestopt met voetballen, dat is overigens geen gemis voor Eendracht, ik ben inmiddels scheidsrechter geworden. De
kelderklasse uit de jaren 90 was een geweldige tijd, waarin we alles hebben meegemaakt. 1 keer kampioen, maar vooral in
de begin jaren zeer strak onderaan. Dancing De Hoeve en Worldcenter Kleve zijn inmiddels ingeruild voor een bankstel met
fleece deken en Netflix. Maar de humor van de zondag ochtend met je maten, die is er nog steeds.
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de leukste
binnenspeeltuin
van de regio!

Bolder 18 Heumen www.pretinn.nl

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
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VIA DE TRAP EN HET POORTJE

Walter de Wilde >>>

Walter de Wilde staat sinds het gemiddelde jeugdlid
zich kan heugen bijna dagelijks op de velden van De
Maasvallei. De 46-jarige Arnhemmer kwam in 2007
eigenlijk per toeval als trainer binnen met zijn oudste
zoon en heeft het daarna nooit meer losgelaten. We
spraken met Walter over zijn ervaringen als trainer,
zijn verschillende rollen bij teams en de manier van
betreden van het kunstgrasveld.
Het is een gure dinsdagavond in november als Walter
het sportpark betreedt. Op de achtergrond staat zijn
zoon Mattijn (15) alvast warm te draaien voor de
training van de JO17-1. Mattijn staat voor het eerst in
jaren niet samen met zijn vader op het veld. Na jaren
als trainer, schikt Walter zich dit jaar in zijn rol als
leider. “Dat bevalt heel goed. Jarenlang trainde ik op
de dinsdag en donderdag. Op dinsdagochtend ging ik
richting m’n werk en dan was ik al bezig met de
dinsdagavond.”

Sander & Mattijn

“Maar het zat ook in je hoofd tijdens het werk, dat je
op tijd naar huis moest. Ik moest toch al om 18:00 bij
Eendracht zijn.” Walter is naar eigen zeggen blij dat hij
die ‘zorgen’ niet meer heeft. Het trainen hoeft hij niet te
missen, want hij kan zijn ei kwijt op de woensdag en
donderdag als assistent-trainer van het tweede. “Die
trainingen starten pas om half negen en Roy (Pool,
hoofdtrainer, red.) zet de trainingen in elkaar. Ik kom
kwart voor acht op de club en dan licht hij toe hoe en
wat. Dat scheelt veel tijd.”

“mijn basisregels zijn
ieder jaar helder”
Eigenlijk kwam hij twee jaar terug per toeval terecht
bij het tweede. “Je weet dat als je Sander of Mattijn in
je team hebt, je mij er onderhand gratis bij krijgt. Ik
stond elke zondag als vaste supporter langs de lijn en
toen liep Roy een blessure op. Ik gaf aan dat ik hem
wel even wilde vervangen, maar toen Roy langzaamaan
terugkeerde vroeg hij of ik het niet zag zitten om als
assistent-trainer aan te blijven.”
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Zijn zoons weten haast niet beter dan dat Walter altijd
betrokken was bij het team. “Je zou ze zelf moeten
vragen wat ze daarvan vinden“, lacht Walter. “Natuurlijk
is het soms wel eens lastig geweest. Als ze thuis een
keer wat vervelend zijn geweest, neem je dat toch mee
naar de training. Of je het nou wil of niet, het zit in je
hoofd. Als elke willekeurige andere speler vervelend is
geweest thuis, heb ik daar geen kennis van. Dat is wel
een verschil.”
Aan de keukentafel bij familie De Wilde is voetbal vaak
onderwerp van gesprek. “Er wordt zeker over voetbal
gesproken, maar dan met name algemeen. Wat ik
bewust niet doe, zijn situaties die hier op het sportpark
plaatsvinden bespreken. Dat blijft bij mijzelf. Daarin wil
ik privé en voetbal echt gescheiden houden.”

Via de trap

Als we Walter vragen om zichzelf te omschrijven als
trainer, moet hij even diep nadenken. “Ik ben er eentje
met een geheel eigen mening. Ik hou van duidelijkheid,
structuur. Je kunt het de jongens allemaal navragen,
mijn basisregels zijn ieder jaar helder.” Een mooi
voorbeeld haalt hij aan. “Als je ook maar een jaar bij
mij hebt gezeten, dan betreed je het kunstgrasveld
standaard via de trap en het poortje. Als ik dan aan een
seizoen begon, vielen de ogen van de bekende jongens
open als een nieuweling zo de heuvel af kwam rennen
en over het hek klom.”
Lees verder >>>

Doorbreken

Walter steekt er veel tijd in. “Maar het is ontzettend leuk
om te doen. Het mooiste vind ik wanneer je op zaterdag
de dingen terugziet die je hebt getraind in die week
ervoor. Dan denk ik: ‘daar doe je het voor’.” Walter traint
altijd vanuit het principe dat je zowel het team als het
individu beter wil maken. “En dat komt nu, na al die
jaren, tot uiting.”Hij doelt op spelers die doorbreken. Hij
heeft het over zijn eigen zoon, Sander, maar noemt ook
Fien van der Borgh. “Zij heeft jarenlang bij ons tussen de
jongens gevoetbald, op een gegeven moment de
overstap naar de meiden gemaakt en daarna werd ze al
snel ontdekt door Orion, een van de beste
vrouwenteams uit de regio. Dat zijn voor mij de mooiste
dingen van het trainerschap.”

“Wat ik van mijn spelers verlang, is dat ze het willen.
Dat ze het maximale eruit halen. De een heeft een
goede wedstrijd gespeeld als hij alles gegeven heeft,
de ander moet 3 goals maken voordat hij zijn niveau
heeft gehaald. Ik denk dat daar een heleboel trainers
aan voorbij gaan. We willen allemaal Champions
League-voetbal nastreven, maar dat zit er niet altijd in.”

“Maar als het goed gaat, dan hoort
iedereen het ook”
“Als dingen fout gaan, dan benoem ik dat. Maar als het
goed gaat, dan hoort iedereen het ook.” Trainers die
gelijktijdig met Walter op het veld staan, kunnen dat
beamen. Zijn stem galmt over het sportpark op het
moment dat er weer eens een bal in de kruising vliegt.
”Ja, en zo hoort het ook. Dat stimuleert de jongens
enorm.”

Zijn zoon Sander klopt al op de deur bij het eerste elftal.
Daarnaast gaat hij ook zijn vader achterna als trainer
en is hij druk bezig met het behalen van zijn UEFA C
Youth-diploma. Het maakt Walter trots. “Ik heb hem
een paar jaar terug erbij gevraagd ter ondersteuning.
Dat was toen bij de JO13-2. Hij was super enthousiast,
ging goed om met de jongens. Langzamerhand ging hij
meer zijn eigen ding doen, zijn eigen pad op en
inmiddels staat hij al een tijdje alleen voor de groep,
traint hij meerdere teams en doet hij samen met Jan
(Schipper, red.) de keeperstrainingen.”
Of Walter al over de helft van zijn trainerscarrière is,
dat denkt hij wel. Maar hoe lang hij precies actief blijft
als trainer, weet hij niet. “Niemand kan in de toekomst
kijken. Ook ik niet. Ik bekijk het van seizoen tot seizoen.
Tot op heden vind ik het nog super leuk, dus volgens
mij kan ik nog wel wat jaartjes mee” besluit Walter met
een knipoog. Wij van de Ronduitcommissie sluiten ons
daar volledig bij aan.
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STERREN VAN DE TOEKOMST

Jet van Heumen >>>
Stel jezelf even kort voor:

Ik heet Jet van Heumen en ben 10 jaar. Samen met
mijn ouders en jongere zusje woon ik in Molenhoek.
Ik korfbal samen met mijn gezellige team in de D1.

Wat is je favoriete kleur?

Ik zou eigenlijk natuurlijk groen/wit moeten zeggen,
maar blauw en geel zijn mijn lievelingskleuren.

Hoelang speel je al korfbal?

Ik speel nu een klein jaar, maar het voelt al veel langer
en vertrouwd.

Waarom ben je met korfbal begonnen en hoe ben je erop
gekomen?

Vroeger heeft mijn moeder ge-korfbalt en mijn zusje
was ook al lid. Om deze reden hebben wij ook een
korfpaal in de tuin staan, waar ik veel mee speelde. Het
leek me wel leuk, dus ging ik erop.

Wat vind je zo leuk aan korfbal?

Het samen met een leuk en gezellig team zijn, het actief bezig zijn met de bal, de competitie is afwisselend
en ik vind dat ik het goed kan.

Wat is je favoriete tactiek en wat vind je
er zo leuk aan?

Ik beweeg heel snel en gooi goed over. De doorloopbal
nemen vind ik erg leuk.

Vind je het leuk om in de aanval of verdediging te staan
en waarom?

In de D1 spelen we nu nog in één vak, dus daarbij kan
ik zowel verdedigen als aanvallen. Daarvan vind ik
aanvallen het leukst.

Waar wil je jezelf nog verder in verbeteren?

Ik zou graag iets beter kunnen verdedigen en meer
truckjes leren om te scoren.

Hoe ziet een korfbaltraining er over het algemeen uit?

We beginnen met een paar rondjes te rennen. Dan
gaan we rekken en strekken. Vervolgens doen we
allemaal verschillende oefeningen zoals strafworpen,
schieten, renspelletjes. We eindigen bijna altijd met
een onderling wedstrijdje.

Welke hobby’s heb je nog meer naast het korfbal?

Ik zit ook nog bij de Scouting en tekenen vind ik ook
heel leuk.

Als je een andere sport zou moeten kiezen, welke zou dit
dan zijn en waarom?

Ik vind voetballen en hockey ook leuk. Ik vind het
gezellig om samen in een team te spelen en ben graag
actief bezig.
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STERREN VAN DE TOEKOMST

Kaya Klabbers >>>
Stel jezelf even kort voor:

Hallo Ik ben Kaya Klabbers, ik ben 11 jaar oud en woon
in de Gelrestraat in Mook. Ik voetbal in de JO-12-1 en
ben begonnen met voetballen in de Mini-F bij
Eendracht.

Wat is jouw favoriete club?

Mijn favoriete club is Ajax.

Wie is jouw grote voorbeeld en waarom?

Mijn grote voorbeeld is Frenkie de Jong, omdat ik hem
een goede voetballer vind en omdat hij bij mijn
favoriete club heeft gespeeld.

Als jij een opstelling zou mogen maken voor het
Nederlands elftal wie staan er dan in de basis?

Jasper Cillessen, Virgil van Dijk, Mathijs de Ligt,
Frenkie de Jong, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries,
Donny van de Beek, Georginio Wijnaldum, Quincy
Promes, Memphis Depay, Steven Berghuis

Wat vind je het aller leukste bij eendracht?

Het leukste bij Eendracht vind ik de wedstrijddagen
met je team genootjes een wedstrijd voetballen en
daarna nog op de club een beetje hangen en ook het
noppentoernooi vind ik altijd super leuk.

Bij welke club zou je een keer willen voetballen?

Ik zou wel een keer bij Ajax willen voetballen omdat dit
mijn favoriete club is dat lijkt me gewoon super vet!

Wat is jouw favoriete positie?

Mijn favoriete positie is links voor.

Wie is jouw favoriete trainer in het betaald voetbal en
waarom?
Ronald Koeman

Wat is jouw leukste moment tijdens een training of
wedstrijd?
Dat we vorig jaar met de JO11-1 kampioen zijn
geworden

Waar wil je beter in worden?

Gerichter in een bal in het doel schieten
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90 JAAR EENDRACHT’30
Door de ogen van onze ere-leden >>>

In 1930 waren er in Mook, zoals in vele dorpen in die tijd, een aantal jongens die graag een partijtje voetbal
speelden. Eerst onder elkaar, maar al gauw wilden ze ook wel spelen tegen andere clubs uit de buurt. In augustus
en september van dat jaar kregen de ideeën om een echte voetbalclub op te richten langzaam vorm. Kapelaan
Peeters werd benaderd om hen daarbij te helpen en op 13 september 1930 was de oprichting van Eendracht ’30 een
feit. Het clubje van toen, met in het begin één elftal is in 90 jaar uitgegroeid tot een niet meer weg te denken
vereniging binnen de Mook-Molenhoekse gemeenschap met bijna 700 leden.
Dat we juist nu, in het 90e jaar van de vereniging, worden getroffen door het Coronavirus is een grote domper op
de feestvreugde van het 90-jarig bestaan. Zowel het seizoen 2019/2020 als het huidige seizoen 2020/2021 kennen
de competities geen normaal verloop. De lockdowns, al dan niet intelligent of volledig, legden het verenigingsleven
helemaal plat. Het geplande feestweekend rondom de 90e verjaardag van onze vereniging kon helaas ook geen
doorgang vinden. Wat er in het komende jaar op feestelijk gebied nog mogelijk is laat zich moeilijk voorspellen. We
kijken samen met vier van de vijf ere-leden terug op 90 jaar Eendracht ‘30. De gezondheid van Theo Hendriks, ons
oudste ere-lid, laat het helaas, hoe graag hij dat ook zou willen, niet toe dat hij hier aan het woord komt.

Jan Arts >>>

Daarom eerst aandacht voor ere-lid Jan Arts, meer dan 65 jaar lid en secretaris van het hoofdbestuur van 1972 tot
1997. We vroegen Jan naar zijn herinneringen aan 90 jaar Eendracht. “Ik werd lid in 1954, toen ik net 12 jaar was.
Eendracht speelde nog op het veld achter de Poort van Limburg. Ik kon aardig voetballen en kwam ook in het 1e
elftal en heb daar mooie tijden meegemaakt als speler en was een aantal jaren aanvoerder. In 1972 kwam ik in het
bestuur als opvolger van secretaris Theo Hendriks. Een paar jaar zou ik zijn taak overnemen. Het werden liefst 25
jaren. Maar ook jaren die ik absoluut nooit had willen missen. De vereniging groeide en groeide en van het
krakkemikkige maar intieme veld aan de Schansweg gingen we naar het mooie en grote nieuwe sportpark de
Maasvallei. Dat verliep niet altijd over rozen, maar ik kan zeker terugkijken op een mooie periode”, aldus Jan, die
voor zijn grote verdiensten voor Eendracht in 1982 de eerste Eendracht Clubman van het jaar werd. Bovendien
werd hij bij zijn afscheid als bestuurslid Koninklijk Onderscheiden en kreeg hij de titel ere-lid van Eendracht. Ook
de Speld van Verdiensten van de gemeente Mook en Middelaar en de gouden speld van de KNVB hoorden, zeer
terecht, bij alle waardering voor Jan en zijn vele werk voor onze vereniging.

Jan Arts (zittend 2e van links) , van 1972 t/m 1997 secretaris in het Hoofdbestuur.
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Mia Arts (2e van links) vertegenwoordigde de afdeling korfbal in het Hoofdbestuur van 1990.

Mia Arts-Kaal >>>

Mia Arts-Kaal is het volgende ere-lid waaraan we de vragen over hoogtepunten en herinneringen aan Eendracht
voorlegden. Ook bij Mia is de huidige de Coronatijd natuurlijk van invloed op de dagelijkse gang van zaken, maar
optimistisch van aard zoals ze is slaat ze zich er met directe familie, kinderen en kleinkinderen prima doorheen.
Pluk de dag en geniet dus van elke dag is nog steeds haar credo. Mia was lange tijd de vertegenwoordigster van de
afdeling Korfbal - van 1974 t/m 1992 - in het hoofdbestuur van Eendracht. Ze heeft ook altijd met heel veel plezier,
heel veel seizoenen lang, de rol van gastvrouw op zich genomen in de bestuurskamer bij de thuiswedstrijden van
het 1e elftal. “Jammer dat ik dat niet meer kan, maar ik leef nog wel mee hoor!” Ook heeft Mia goede
herinneringen aan de samenwerking binnen het bestuur. “Alles wat ik voor de club ondernam deed ik met volle
overgave, inzet en veel plezier.”
Voor haar niet geringe verdiensten voor Eendracht werd ze onderscheiden en kreeg ze de titel Eendracht ere-lid.
Dat laatste was voor haar een bijzondere verrassing. “Ik was er toen tijdens die algemene ledenvergadering helemaal niet op voorbereid. Het was een complete verrassing, maar wel een heel erg aangename en nu nog steeds
een ere-titel waar ik trots op ben.” Zwarte bladzijden zijn er natuurlijk ook in de 90 jarige Eendracht historie. Voor
Mia was het ongeluk in januari 1988, waarbij twee jongens van het 1e elftal en de verzorger om het leven kwamen,
diepzwart van kleur. “Dat vergeet ik heel mijn leven niet meer. Wat een trieste periode voor Eendracht was dat.”
Maar zoals ze ook in haar persoonlijke leven de nodige tegenslagen had waar ze toch weer bovenop kwam, zo zal
dat ook van toepassing zijn op Eendracht. Ook Eendracht zal de Coronacrisis overleven. Hoe jammer het ook is dat
festiviteiten rondom het 90-jarig bestaan niet door konden gaan: straks is het weer gewoon Pluk de dag en geniet
van elke dag. “Ook voor Eendracht”, aldus de mooie woorden van Mia Arts.
Lees verder >>>
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90 JAAR EENDRACHT’30

Door de ogen van onze ere-leden >>>

De jeugdleidersfeesten in de jaren 80 en 90 waren legendarisch volgens Thei Wijnen.

Thei Wijnen >>>

Thei Wijnen is het volgende Eendracht ere-lid dat we vroegen naar zijn herinneringen aan zijn verleden bij
Eendracht. Thei kwam vanuit Maasbree na zijn studie in Nijmegen in Molenhoek wonen. Al snel werd hij benaderd
voor allerlei functies en taken en zo kwam hij al in 1977 via het Jeugdbestuur in het Hoofdbestuur. Van 1977 tot 2002
was hij bestuurslid waarvan een groot gedeelte penningmeester en dus lid van het Dagelijks Bestuur. In 1988 werd
hij samen met Eendrachtvriend Ben Hooghof benoemd tot Clubman van het Jaar en bij zijn afscheid als bestuurslid
in 2002 werd Thei benoemd tot ere-lid. Daarmee was het voor Thei nog niet genoeg, want hij is nog steeds actief bij
de ledenadministratie, schrijft voor clubblad Ronduit en sinds kort ook bij de Dinsdagploeg.
“Bladerend in het jubileumboek van Eendracht bij het 75-jarig jubileum, kom ik allerlei foto’s tegen die
herinneringen oproepen aan een mooie tijd bij deze club”, aldus Thei. “Voor mij begon dat in 1975 met voetballen in
het 2e elftal en in 1976 begon ik bij het jeugdbestuur. Na enkele jaren werden we met het tweede kampioen, maar
omdat we de stand niet zo goed bestudeerd hadden, bleek dat pas toen we al bijna naar huis wilden gaan. Onze
concurrenten hadden in de laatste wedstrijd onverwacht verloren en plotseling waren we kampioen. Het feest die
avond in de Poort van Limburg was er niet minder om... Van dat team ben ik de enige die nog actief lid is.”
“De jeugdafdeling draaide erg goed. Er kwamen steeds meer leden en teams bij en we hadden een erg jonge groep
van jeugdleiders. Velen van hen zijn nog steeds actief bij Eendracht. Een groot succes waren ook altijd de
jeugdkampen, dankzij de enthousiaste jeugdleiders en vooral, zonder anderen tekort te willen doen, Ben Hooghof
en Jaap Beers. Fameus waren ook de jeugdleidersfeesten, waar we heel wat plezier aan beleefden.
Verkleedpartijen in kerstsfeer, een zigeunerfeest of een echte beachparty (inclusief een zandstrand in de kantine),
met veel helpende handen werd zo’n feest een groot succes. In de jaren na het 75-jarige jubileum waren veel van
die spelers en jeugdleiders in de senioren terecht gekomen en hadden we veel elftallen (8 senioren-, 2
veteranen- en nog 4 zaalvoetbalteams).”
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“Het 1-ste begon zich vaker in de hogere regionen te mengen in de strijd om de promotie, die in 2017 eindelijk lukte
via de nacompetitie. Dat het eerste team snel nogmaals zou promoveren en nog wel via een kampioenschap, naar
de 2e klasse in 2018, had niemand echt voor mogelijk gehouden, maar toch lukte dat. Memorabel waren de vier
spannende beslissingswedstrijden voordat het eindelijk lukte om de laatste punten te halen voor het
kampioenschap en de promotie naar de tweede klasse KNVB. Wekenlang zaten we in de spanning, bij iedere
wedstrijd waren we klaar voor een kampioensfeest dat maar niet wilde komen en toen het uiteindelijk lukte was de
ontlading voor alle groenwitten groot”.

Ton Broekmans >>>

De schrijver van dit artikel, Ton Broekmans, is het jongste ere-lid van Eendracht en toch gaan zijn herinneringen
terug naar de viering van het 50-jarig bestaan van Eendracht middels de toen gemaakte jubileum-foto. “Het maken
van die foto op het toenmalige kermisplein maakte veel indruk op mij als 11-jarig pupil. Maar ook de
ingebruikname van sportpark de Maasvallei in 1978 is een mooie herinnering. Ik heb nog de oude accommodatie
aan de Schansweg mee mogen maken. Het enige voordeel daarvan was dat het hoofdveld van toen vlak naast m’n
ouderlijk huis lag en we zelfs een eigen privé-ingang hadden naar dat veld. Maar ik zal wel een oude lul zijn als ik
zeg dat ik daar aan de Schansweg nog heb meegemaakt dat we geen douches in de kleedkamers hadden. Maar zo
was het wel. Het mooiste wat ik daar heb meegemaakt was het kampioenschap met het eerste elftal, als 19-jarige,
in 1978. Het feest bij de Poort van Limburg wat daarop volgde en drie dagen duurde is legendarisch geworden.”
“Na het kampioenschap van het 1e in 1981, inmiddels op de Maasvallei, was het heel lang wachten op het volgende
kampioenschap van Eendracht 1 maar in 2018 was het toch zover. Het feest wat erop volgde was wat mij betreft te
vergelijken met dat kampioensfeest in 1978. Maar ook de jubileumfeesten van Eendracht in 1990 en 2005 roepen bij
mij veel mooie herinneringen op. Bij het 60-jarig bestaan van Eendracht de opluisteringswedstrijd tegen de
oud-internationals onder tropische temperaturen en de mis van pastoor Toon van Dijk op het hoofdveld bij het
75-jarig bestaan, blijven altijd bij.”
“Voor de meest zwarte bladzijde in de geschiedenis van de vereniging, wat mij betreft, moet ik terug naar 17 januari
1988, het tragische auto-ongeluk waarbij drie leden van de selectie van Eendracht omkwamen. Als 1e elftal
moesten we, hoe dan ook, na dat afgrijselijk ongeluk zonder twee spelers en de verzorger verder. Ook met voetbal
en gewoon de competitie afmaken. Het mag een wonder heten dat we toen niet gedegradeerd zijn.”
“Na meer dan 30 jaar staat bij mij elk jaar op 17 januari nog steeds de klok even stil. Om te denken aan Huub,
Anthony en Rob. Nadat ik stopte als secretaris/bestuurslid in 2014 bleef ik actief bij Eendracht, o.a. bij de redactie
van Ronduit. Ook het 1e elftal volg ik nog steeds heel graag en fanatiek bij thuis- en uitwedstrijden en ik schrijf
daarvoor nog regelmatig voor- en nabeschouwingen. Vanaf augustus van dit jaar ben ik met vervroegd pensioen
en sindsdien ook op dinsdagmorgen met veel plezier actief op de Maasvallei bij de Dinsdagploeg. Kortom: groenwit
maakt nog altijd een groot gedeelte uit van mijn leven!”

Eendracht ‘30 1 kampioen in 1978 op sportpark aan de Schansweg (Ton Broekmans zittend 2e van rechts).
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BORDSPONSORS >>>
Aannemersbedrijf de Stip
Administratiekantoor Poos en Hofman
Amak Lieberwirth Makelaars
Atelier Marc de Roeper
Autovakmeester Roelofs
Autobedrijf van Bon
Autobedrijf Velthuis
Autobedrijf Müskens
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
Geostick Labels & Tags
Grijsbach.eu
HANOS
Harry Vloet Trucks en Parts
Henk Scholten Volvo Nijmegen
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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
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
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
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LARIE DI NUEVOCASA

Vleesbingo >>>

Een column of een verhaaltje schrijf je graag over iets vrolijks, tenminste ik merk bij
mezelf dat ’t wel vaak die kant op gaat. Proberen om een glimlach op te roepen of je
lezer op z’n minst op prettige gedachten te brengen. Of dat altijd lukt, weet ik niet.
Maar ik hoop er ’t beste van. Vooral nu, in een periode dat heel veel anders is dan het
was. Als ik langs verzorgingstehuis Mookerhof fiets, zie ik oudjes achter glas smachtend
naar een knuffel. Als ik bij een makker langs ga die serieus ziek is, wil ik ‘m stevig tegen
me aandrukken. Maar bij het afscheid blijft ’t bij een elleboog of een boks. Het overkomt
je, maar het gaat zo tegen je natuur in zo’n pandemie. En het doet ook rare dingen met
je gedachten. Als je nu een popconcertje of oude voetbalfragmenten terugziet op tv
denk je: “Jezus, wat zitten die allemaal dicht op elkaar!” Zelfs je hersenen staan in
standje Covid. Op zich niet verkeerd, natuurlijk. Maar ‘t geeft wel aan dat we in andere tijden verkeren.
Nou ben ik nogal positief van aard, durf ik van mezelf te zeggen. En dat komt goed van pas om de sombere
gedachten die me zo nu en dan overvallen weg te bonjouren. Zo dacht ik laatst tijdens een rondje met het hondje
langs de Maas ineens terug aan een opmerkelijk fenomeen dat jaren terug in onze kantine plaatsvond. Zo tegen de
kerst. Ik had net een stukje in de krant gelezen over het water dat veel voetbalclubs aan de lippen staat, want
kantine dicht = nul omzet. En ineens kwam ‘ie weer bij me binnen: de Vleesbingo! Op touw gezet om de clubkas
een stevige impuls te geven. Maar meer nog om “onder mekoar” in een knusse kantine het edele bingospel te
spelen. Mooi sparretje met lampjes in de hoek, kerstkleedjes op de tafels, waxinelichtjes aan met op de
achtergrond het ratelen van de balletjes in de bingomolen.

“dan won je anderhalve meter verse worst of twee pond klapstuk”
Zal ergens in de jaren 90 zijn geweest, maar jaren 60 zou je ook geloofd hebben. Had je als eerste een rijtje vol,
dan won je bijvoorbeeld anderhalve meter verse worst of twee pond klapstuk. Gehakt half om half deed ’t ook altijd
goed. En bij een volle kaart kon je zelfs een schaal vol sukadelappen of slavinken scoren. Al weet ik dat niet
helemaal zeker meer, want het vleesbingospel ging samen met het nogal fors innemen van biertjes. Indachtig de
steun aan de clubkas deed je daar gewillig aan mee.
Ik herinner me nog die keer dat ik naast Willie Roeloffs zat (stijlvolle linkspoot die veel te vroeg van ons is
heengegaan). Onze bingokaarten voor ons op de bar. De combinatie naast Willie zitten en het bingospel spelen
bleek echter lastig. Het rondjes geven en fijnzinnig dom lullen leidde tot concentratieverlies en een grote kans op
valse bingo’s (valse bingo: je roept bingo maar bij controle blijkt dat je toch geen bingo hebt waarna er steevast
geroezemoes ontstaat in de zaal). Tussen de valse bingo’s zat kennelijk toch een geldige, want een paar dagen later
werd me gevraagd wanneer ik m’n prijs op kwam halen. Zo konden we bij ons thuis tot in het nieuwe jaar
karbonaadjes bakken.
Als je ’t mij vraagt is vleesbingo tegenwoordig - ik denk bijvoorbeeld even aan #MeToo - niet echt een fijne term.
Klinkt me te rauw en ongevoelig, ook al werd er niks negatiefs mee bedoeld. Misschien moeten we naar de
Vegabingo, is toch meer van deze tijd. Met kans op een Tofureepjespakket of een schaal Bofkipburgers. Ja, dat zou
wat zijn. Kantine weer vol omdat de horeca open mag. Gewoon lekker dicht op elkaar zodat je weer voelt hoe
mensen aanvoelen. Hoopvol vooruitzicht voor als we ons straks in kleine kring rond de kerstboom scharen. Het
nieuwe jaar komt er aan, het vaccin ook. Ik ga er niet over, maar van mij mag 2021 het jaar van hoop, houvast,
liefde én de Vegabingo worden!
Vrede op aard!
Nuevocasa
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