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Van de redactie
Er zijn tegenwoordig nogal wat manieren 
om informatie te delen. Toch blijft het lastig 
om de juiste informatie op de juiste plek te 
krijgen. Ooit eens ergens gelezen dat goede 
communicatie “zo dicht mogelijk langs 
elkaar op praten is”. Met deze jaarlijkse 
papieren Ronduit hopen wij die afstand 
verder te verkleinen. Als jullie ideeën 
hebben hoe we de communicatie nog verder 
zouden kunnen verbeteren horen we dit 
natuurlijk graag, jullie weten ons te vinden.

In deze papieren versie willen we zo veel 
mogelijk verhalen van de leden, voor de 
leden. We zijn nog altijd op zoek naar 
een Grafisch Vormgever, die ons kan 
helpen met het technische gedeelte van de 
opmaak rondom website en/of ronduit.

Toch hebben we er hard voor gewerkt 
om weer een goedgevulde kersteditie van 
het jaarlijkse magazine bij iedereen op de 
deurmat te krijgen. We hebben een nieuwe 
rubriek en ons nieuwe Vrouwen 1 stelt zich 
aan jullie voor. We hebben voor de jeugd 
ook een leuke woordzoeker, die vind je 
achterin. Daarnaast heeft Nuevocasa weer 
een hilarische column geschreven een ook 
het verhaal uit de oude doos mag er zijn. 

Namens de Eendracht '30 Communicatie 
Commissie (ECC) wens ik alle lezers 
veel leesplezier in deze winterperiode. 
Iedereen fijne kerstdagen en een geweldig 
goed, sportief en gezond 2020.

Namens de redactie,
Fons Thomassen
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Van de Voorzitter

Beste leden, supporters

We staan alweer aan de vooravond van een nieuwjaar 2020. 
Een jaar waarin we als Eendracht ons 90-jarig bestaan vie-
ren. In 1930 werd Eendracht opgericht op 3 september en op 
3 november 1930 werd de oprichting notarieel vastgelegd. 
90 jaar is weliswaar geen officieel jubileum maar we zullen 
er toch een feestje van maken. Inmiddels is er een commissie 
opgericht die zich gaat ontfermen over diverse activiteiten. 

Negentig jaar jong en nog steeds volop in beweging. 
We leven inmiddels in geheel andere tijden. Door soci-
al media is de maatschappij een stuk onpersoonlijker en 
individueler geworden. Dan is het mooi dat er nog ver-
enigingen zijn waar je sportief bezig kunt zijn en gezel-
ligheid en saamhorigheid terug kunt vinden. Lid zijn 
van een vereniging is namelijk niet alleen het beoefe-
nen van je favoriete sport. Je zet je ook in om de vereni-
ging draaiende te houden. De club is namelijk van de le-
den. Met vele vrijwilligers houden we de club draaiende. 

Het hoge woord is er uit: vrijwilligers. Een landelijk item. 
Alle verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. 
We kunnen zoveel meer doen met de inzet van meer vrij-
willigers. Zowel op organisatorisch, technisch als het acti-
viteitenvlak kunnen we dan veel meer realiseren. Niet dat 
het op dit moment niet goed is, maar het komt vaak op de-
zelfde mensen neer. Dus: voelt u zich geroepen laat het ons 
weten, wij zullen u zo goed mogelijk faciliteren om het vrij-
willigerswerk met veel plezier en voldoening uit te voeren.

Daarbij wordt er steeds meer van een vereniging verwacht. Er 
wordt nog wel eens vergeten dat wij bestaan op basis van vrij-
willigers en niet een commercieel bedrijf zijn. Desondanks 
willen we mee met de tijd, kwaliteit leveren op alle fronten.

Met name in de jeugd willen we extra investeren. Zo zijn 
alle jeugdteams aan het begin van het seizoen voorzien 
van nieuwe wedstrijdkleding en trainingpakken. Ook de 
jeugdleiders en -trainers zullen worden voorzien van een 
representatieve outfit. 
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Op het technisch niveau is inmiddels duidelijk dat we met 
de jeugdtrainers gaan werken met het systeem van VTON, 
waarbij trainers trainingen op niveau krijgen aangereikt. 
Zo hopen we het algemene niveau van de trainingen op 
alle niveaus te verhogen. Een systeem waar ook de jeugd-
spelers mee verbonden zijn en hun technische bagage op 
een speelse manier kunnen vergroten. Tevens zullen ne-
gen trainers in het voorjaar de cursus Trainer/Coach ju-
nioren gaan volgen. Kwaliteitsimpulsen die moeten gaan 
leiden tot een structurele jeugdopleiding. Hiervoor zijn 
we nog wel opzoek naar enkele technische coördinatoren.
 

“We kunnen zoveel 
meer doen met de in-
zet van meer vrijwilli-
gers”
De jeugd moet een grotere stempel krijgen binnen de ver-
eniging. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is de 
kunst om de jeugd te behouden in een tijd waar vele ver-
leidingen zich aandienen. Na de winterstop starten we 
met een spelersraad voor de hogere jeugdteams zodat ook 
zij inspraak krijgen. Op deze manier hopen we inzicht te 
krijgen wat er leeft binnen de jeugd, wat ze voor verbete-
ring vatbaar vinden en wat goed is binnen de vereniging.

Onder leiding van Bas Gijsbers, ons nieuwe bestuurs-
lid Korfbalzaken, gaan we ook bij de korfbal trachten 
de jeugd te behouden. De opmars van het meisjesvoet

bal is hier duidelijk zichtbaar. Desondanks zullen we 
ook de huidige teams trachten optimaal te ondersteu-
nen en kwaliteit te bieden. Ook het werven van jeugd 
zal hier een speerpunt zijn. Het is mooi om te zien dat 
juist hier de oudere jeugd opstaat om als vrijwilliger 
een belangrijke taak binnen Eendracht te verrichten. 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is Manon 
Wegerif aangesteld als Vertrouwenscontact persoon binnen 
Eendracht. Bij ongewenst gedrag kunnen leden bij Manon 
terecht. Zij zal deze kwesties dan in goede banen leiden. Een 
functie die je als vereniging helaas niet meer kan missen. 

Ondertussen heeft ons 1e elftal, onder leiding van trai-
ner Bas van Bon, stappen gemaakt in de 2e klasse van 
de KNVB. Waar we vorig jaar op een plekje onder-
aan in het rechterrijtje stonden, vinden we ons nu te-
rug bovenaan in het linkerrijtje. De competitie is nog 
lang en lastig, iedereen kan van iedereen winnen. De 
doelstelling blijft dan ook handhaven in de 2e klasse.

Genoeg speerpunten om ons de komende tijd weer 
mee bezig te houden. Alles met als doel om ieder-
een van jong tot oud met veel plezier te laten sporten.

Prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van Eendracht’30

Charles Eltink
Voorzitter 
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In de Rubriek ‘Speelt 
de bal door...’ speelt 

een Eendracht-lid 
de bal door naar 
een ander lid. 
In de vorige edi-

tie passte Marcel Poelen de bal 
strak in de voeten van Miran-

da Thomassen. Nam ze de 
bal aan? En zo ja, naar wie 

passt ze hem weer door? 

SPEELT DE BAL DOOR...



SPEELT DE BAL DOOR...
Op een van de laatste mooie dagen van de nazomer staat 
de deur van de kantine open, er komt een bal aan rollen 
en iemand roept: “die is voor jou!”, Marcel, bedankt. Na-
tuurlijk neem ik deze bal aan, maar voordat ik hem verder 
schop zal ik eerst iets over mezelf vertellen. Voor diegenen 
die mij nog niet kennen, mijn naam is Miranda Thomas-
sen, al ruim 25 jaar getrouwd met Fons en moeder van 
twee dochters Rianne en Kim. Je kunt wel zeggen dat wij 
een groenwit hart hebben. Fons is al zolang ik hem ken 
actief binnen de vereniging, Rianne heeft zeven jaar ach-
ter de bar gewerkt en Kim is sinds haar vijfde lid van Een-
dracht als korfbalster en inmiddels ook al ruim vier jaar 
werkzaam in de kantine. Een paar jaar geleden heb ik deel 
uit gemaakt van de organisatie van het team van de week. 
Daarna heb ik meegeholpen aan de opstart van barvrijwil-
ligers, zodat de kantine zeven dagen in de week geopend 
kan zijn. Ik heb twee jaar in de grote clubactie commissie 
gezeten en in een ver verleden heb ik ook nog gevoetbald 
bij Eendracht in het vrouwenteam (ja, dat bestond toen al)!

Momenteel ben ik bezig aan mijn derde seizoen als kan-
tinebeheerster. Toen ik het overnam van Bart had ik nog 
niet echt ervaring achter de bar, voor de bar daarente-
gen. Ik werd gelijk in het diepe gegooid, want het werd 
een top seizoen. Eendracht 1 werd kampioen door een 
prachtgoal van mijn schoonzoon Milan en promoveer-
de dus naar de tweede klasse, wat een feest was het! Vier 
zondagen lang heb ik samen met mijn medewerkers alles 
opgebouwd  en pas op de laatste speeldag was het einde-
lijk zover, het kampioenschap was binnen. Wat een feest, 
wat een saamhorigheid, heel veel plezier en vooral heel 
veel drank. Kortom, vier zondagen om nooit te vergeten.  

Om even terug te komen op mijn voetbal verleden. Onze 
vrienden (nu mannen) voetbalden bij Eendracht 4 en het 
idee ontstond bij de dames om ook te gaan voetballen. 
Frits van Blommenstein werd gevraagd om onze trainer/
leider te worden. We schreven ons in bij de KNVB en gin-
gen de wei in. Ik kan me nog één wedstrijd herinneren 
ergens bij een club in Arnhem. Wij kwamen daar aan en 
het begon al met de kleedkamers, wat een armzalige be-
doeling. Natuurlijk waren we gelijk over de pis want koud 
douchen, dat gingen we echt niet doen. Ook hingen er geen 
spiegels en dat was helemaal een drama, vrouwen zon-
der spiegel, dat kan echt niet. We gingen ons toch maar 
omkleden en het veld op. Wat we aantroffen was een da-
mesteam, maar zo zagen ze er niet uit. Allemaal vrouwen 
met matjes in de nek en erg brede schouders, we gin-
gen met lood in de schoenen aan de wedstrijd beginnen.

Al gauw werd duidelijk dat ze iets te sterk en te lomp 
voor ons waren, schoppen en schelden was daar heel 
normaal, dit had niks meer met voetbal te maken. Na 20 
minuten hielden wij het voor gezien en zijn naar de be-
labberde kleedkamer vertrokken. Drie punten bleven in 
Arnhem, maar dat maakte ons niks uit. We gingen heel 
snel de auto in en reden terug naar Mook. Mijn voetbal-
carrière heeft niet lang geduurd door een blessure, maar 
ik ben nog wel een jaar leidster gebleven. We hebben al-
tijd heel veel lol gehad in die tijd en na afloop de der-
de helft met onze mannen erbij. Wat was het gezellig. 

Op het moment draai ik dus de kantine voor het derde 
seizoen. Samen met mijn team, bestaande uit Kim, Milan, 
Jose, Myrthe, Yvonne, Bas, Rubin, Pien, Indira, Ticho en 
Romy, proberen we er alles aan te doen om iedereen het 
naar de zin te maken. Een leuke groep waar ik op terug 
kan vallen in goede en zeker ook in slechte tijden. Ach-
ter de bar heb je ook een sociale functie zeg ik altijd, het 
lief en leed wordt er gedeeld, mensen aan de bar willen 
een praatje maken en gezellige muziek horen.  Zelf vind 
ik het erg leuk om wat extra dingen te organiseren zoals 
een Bockbieravond, het Oktoberfest en de foute kerst-
truien party. Volgend jaar is Nederland eindelijk weer 
een keer bij het EK dus ook daar ga ik zeker iets mee 
doen in de kantine, ideeën hiervoor zijn altijd welkom! 
Nu heb ik de bal al een tijdje klaar liggen en lang-
zaam zal ik die naar iemand toe moeten gaan schop-
pen. Ik hoop dat diegene de bal goed aanneemt! Het 
is iemand die dit seizoen nog niet veel met een bal 
heeft kunnen doen, omdat hij een langdurige blessure 
heeft. Ik pass mijn bal door naar Sjoerd Bosch. Succes!

Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen 
hele fijne feestdagen te wensen en een mooi en vooral 
gezond 2020. Graag zie ik jullie op de nieuwjaarsreceptie 
van Eendracht op zondag 5 Januari.

Groetjes,
Miranda
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Paul Thijssen: Hallo allemaal, ik ben geboren en geto-
gen in Mook. Op 6 jarige leeftijd ben ik begonnen bij de 
F-jes van Eendracht en vervolgens heb ik de gehele jeugd-
opleiding doorlopen om te eindigen in de A1. Vanuit de 
A ben ik overgegaan naar de selectie en heb een aantal 
jaar in het 1e gespeeld, met als hoogtepunt een promotie 
via de nacompetitie. In deze tijd ben ik ook nog een aan-
tal jaar met veel plezier jeugdleider geweest. Na een jaar 
of 4 in de selectie, heb ik mijn voetbalcarrière voortgezet 
in het 3e elftal, en daar voetbal ik inmiddels al weer bij-
na 20 jaar. Helaas komen er steeds meer pijntjes en an-
dere klachten, waardoor het aantal speelminuten flink 
minder wordt, maar het blijft altijd gezellig. Ik zou deze 
zondagen niet willen missen. Op de zaterdagen ben ik ook 
bij Eendracht te vinden, dan voor het volgen van de wed-
strijden van de JO11-1, waar mijn zoon Wout bij voetbalt.

Bas Poelen: Ik ben 40 jaar oud en woon in Mook. Ik heb 
zelf vele jaren in de jeugd van Eendracht gespeeld en later 
ook nog als senior in het roemruchte 5e gespeeld onder de 
fanatieke leiding van Marc Cornelissen. Na het afscheu-
ren van mijn achillespees zat mijn voetbalcarrière erop en 
nu  ben ik dus rustend lid. Echter, ik sta nog steeds bij-
na iedere week aan het veld om het elftal van mijn zoon 
aan te moedigen bij de JO11-1 , een erg leuk stel om te zien 
voetballen met twee leuke jeugdcoaches. Vorig jaar werd 
me gevraagd om mee te helpen met het organiseren van 
het jeugdkamp, omdat de oude commissie ermee ging 
stoppen. Zelf heb ik als kind altijd super genoten van deze 
jeugdkampen en vind het dan ook mooi om mijn steentje 
te gaan bijdragen aan deze mooie (vermoeiende) traditie!

Mark Ambrosius: Ik woon nu zo’n 3,5 jaar in Mook op de 
Hijlekamp. Voor die tijd heb ik jarenlang in Middelaar ge-
woond en daar ook gevoetbald. Twee seizoenen geleden heb 
ik de overstap gemaakt naar het 35 + team van Eendracht 
dat op vrijdagavond traint en een keer in de maand een 
toernooi voetbalt met omliggende dorpen. Mijn zoon Mias
is al vier jaar lid van Eendracht en speelt momenteel ook in

de JO11-1. Ik ben de afgelopen drie jaar ook trainer en leider 
geweest van zijn team, nu ben ik leider/trainer van JO10-1 
samen met Sander de wilde. Na twee jaar geleden mee te 
zijn gegaan op kamp ben ik vorig jaar benaderd om te kijken 
of er interesse was om mee te helpen in de organisatie van 
het jeugdkamp. Na een stage bij Don Bosco gaan we dit jaar 
met vijf geweldige mensen de organisatie op ons nemen.

Mark van Woerkom: Ik ben 39 jaar en woon nu 14 jaar 
in Mook. Ik ben bij Eendracht begonnen omdat vrienden 
van mij daar voetbalden en voelde gelijk een goede sfeer 
bij de club. Ik ben bij het 2de elftal onder leiding van Ro-
bert Lebbing en Frank Thijssen  begonnen, de mooiste 
tijd heb ik daar  gehad. Toen dat stopte ben ik in een la-
ger elftal gaan voetballen. Het moment dat mijn kinderen 
geboren werden ben ik een tijd gestopt. Romy en Fleur 
wilden gaan voetballen en zodoende ben ik weer bij een-
dracht gekomen, Romy en Fleur bij de mini-F ik bij de ve-
teranen. Fleur voetbalt bij JO10- 1 en Romy speelt korfbal 
in de E. Momenteel voetbal ik bij 7x7. Ik ben de laatste 3 
jaar mee geweest op kamp en vorig jaar heb ik meegelopen 
met de organisatie. Vanaf aankomend jaar nemen wij het 
over en gaan we er een mooie en gezellige tijd van maken.

Maurice Hendriks: Ik ben inmiddels 40 jaar lid bij Een-
dracht. Ik heb de hele jeugd doorlopen vanaf de F-jes tot en 
met de A1, waarna ik in militaire dienst ben gegaan. Vanaf 
dat moment sloot ik aan in het vijfde elftal. Daar heb ik 
ongeveer 20 jaar mijn voetbalbalkunsten mogen vertonen, 
maar door te veel blessures heb ik besloten om te stoppen. 
Dat deed ik weliswaar met een geweldig kampioenschap, 
waarna ik nog een aantal jaren daar leider ben geweest. 
Inmiddels ben ik van dit gefuseerde team de biermanager, 
oftewel ik zorg dat de verjaardag traktaties soepel verlopen. 
Momenteel ben ik voor het vijfde jaar jeugdleider bij onder 
andere mijn zoontje Lars in JO11-1 en ben ik mede organi-
sator van de jaarlijkse Carnavalsavonden bij Eendracht. Ik 
ben de afgelopen 3 jaar mee geweest om te assisteren tijdens 
de jeugdkampen en ben toen benaderd om het stokje over 
te nemen van de vorige organisatie, en na een geslaagde sta-
ge afgelopen jaar gaan wij het met de eerder voorgestelde 
mensen proberen dit succesvolle jeugdkamp voort te zetten.

Beste sportieve vrienden van Eendracht ‘30, 
Door middel van (kort) geschreven blokjes wil-
len wij ons even voorstellen aan jullie, aangezien 
wij de nieuwe organisatie van het jaarlijkse voet-
bal jeugdkamp zijn. Ik denk dat velen van jullie 
ons al kennen van het afgelopen jaar, waar wij al 
stage mochten lopen met de vorige organisatie.

Ik wil de vorige organisatie dan ook heel harte-
lijk bedanken voor alle afgelopen vijf jaren or-
ganiseren van dit mooie evenement, waarbij 
zij met hart en ziel, maar ook soms met bloed, 
zweet en tranen een geweldige reeks jeugdkam-
pen hebben neergezet. Wij zullen proberen om 
het stokje zo goed mogelijk over te gaan nemen.

Even voorstellen...

De nieuwe organisatie van het jeugdkamp. Van links naar rechts: Paul Thijssen, 
Bas Poelen, Mark Ambrosius, Mark van Woerkom en Maurice Hendriks
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Een korte introductie.
Ik ben Bas van Duijnhoven, 21 jaar oud en woon-
achtig in Mook. Ik studeer Bouwkunde op Avans 
Hogeschool in Den Bosch en werk bij Eendracht ’30 
in de kantine.

Hoe ben je bij het 2e terecht gekomen?
Nadat ik hersteld was van mijn kruisbandblessure 
was er geen A en ben ik dus in het 2e elftal gaan 
voetballen.

Op welke positie speel je?
Ik ben centraal verdediger, het liefst laatste man.

Hoe ben je op deze positie terecht gekomen?
Van kleins af aan speel ik al op deze positie.

Wie is je grote voorbeeld en waarom?
Ik heb niet echt een voorbeeld, omdat ik alleen voor 
mijn plezier voetbal. Wel vind ik het erg knap dat bij-
voorbeeld een Matthijs de Ligt op zo’n jonge leeftijd 
al zo goed voetbalt. 

Zie jij jezelf in de toekomst bij een andere 
vereniging spelen?
Ik zie mezelf niet snel bij een andere vereniging spe-
len, omdat ik het hier prima naar mijn zin heb.

Wat kan Eendracht nog verbeteren om jeugd door te 
laten stromen naar het 1e elftal?
Ik denk dat er vanaf dit seizoen al flink wat verbete-
ring is wat betreft het doorstromen van talentvolle 
jeugdige spelers. Zo trainen enkele jongens uit de 
JO19-1 met het 2e elftal mee en trainen er enkele 
jongens uit het 2e elftal met het 1e elftal mee op de 
dinsdag. 

Waarom heb je voor selectie voetbal gekozen?
Ik ben na mijn blessure bij het 2e elftal terecht geko-
men en heb het hier nog steeds prima naar mijn zin. 

Waar liggen jou kwaliteiten op deze positie?
Ik ben behoorlijk fanatiek en ga er altijd voor de volle 
100% voor. Mede door het overzicht dat je als laatste 
man hebt ben ik verbaal vrij sterk. 

Interview
STERREN VOOR    DE TOEKOMST?
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STERREN VOOR    DE TOEKOMST?

Een korte voorstelling.
Mijn naam is Sam van Schijndel en ik ben 22 jaar 
oud. Op het moment woon ik bij mijn ouders in 
Malden. Afgelopen schooljaar heb ik de opleiding 
civiele techniek afgerond aan de HAN in Arnhem. 
Mijn hobby’s zijn uiteraard voetbal, gamen en sa-
men zijn met mijn vriendin en mijn vrienden. 

Je hebt bij meerdere verenigingen gespeeld. Hoe 
ben je bij Eendracht terecht gekomen en waarom 
ben je van zaterdag 4 naar zondag 2 gekomen?
Ik ben naar Eendracht gekomen omdat ik samen 
met mijn vrienden een team wilde vormen. Aange-
zien iedereen in de buurt van de Maasvallei woont, 
was dit de beste optie. Ook omdat de meerderheid 
van (het oude) zaterdag 4 hier in de jeugd heeft 
gevoetbald. 

Roy Pool heeft mij gevraagd om bij zondag 2 te 
komen voetballen. Dit trok mij wel omdat daar 
iets serieuzer wordt gevoetbald. Daarnaast dreigde 
het team uit elkaar te vallen en werd er nauwelijks 
getraind. 

Wat is het grote verschil tussen de andere vereni-
gingen en Eendracht?
Eendracht is een gezellige club met een hechte ge-
meenschap. Je leert de mensen van de vereniging 
al gauw kennen. Dit is een groot verschil vergeleken 
met een relatief grote vereniging. 

Op welke positie speel je?
Ik speel op het middenveld. 

Waar liggen jou kwaliteiten op deze positie?
Naar mijn mening overzicht en handelingssnelheid.

Hoe beleef je de wedstrijden bij het 1e en 2e elftal 
en wat is het grote verschil er tussen?
De wedstrijden bij het tweede elftal ervaar ik als 
leuke wedstrijden. Er wordt meer gevoetbald ten 
opzichte van vorig seizoen. Het niveau is nog niet 
elke week constant, maar elke zondag gaan we met 
z’n allen voor drie punten. Ik merk dat iedereen 
gemotiveerd is waarbij we met z’n allen voor het 
kampioenschap gaan. 
Ik heb een aantal wedstrijden meegevoetbald 
met het eerste elftal. Hier merk ik ook dat het erg 
gedreven jongens zijn die graag willen winnen. Qua 
voetbal ligt het tempo hier iets hoger dan bij het 
tweede

Wat kan Eendracht nog verbeteren om jeugd door 
te laten stromen naar het 1e elftal? 
Om jeugd door te laten stromen moet de jeugd in 
mijn ogen meetrainen en wedstrijden meevoetbal-
len met de hogere elftallen. Op deze manier ontwik-
keld een speler zich langzamerhand totdat hij of zij 
een hoger niveau aankan. Ik merk dat er dit jaar al 
meer aandacht aan wordt besteed. 

Zou je in de toekomst als trainer aan de slag willen 
gaan bij de senioren of bij een jeugd elftal?
Nee, het trainersvak spreekt mij niet zo aan. Ik 
vind het leuk om zelf te voetballen of bij een andere 
ploeg te kijken, maar ik ben niet van plan om in de 
toekomst als trainer aan de slag te gaan. 

Interview
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De Stofzuiger
Hij staat meestal in de hal bij ons in het Kleppermanstraatje. In een hoekje bij de meterkast, naast de trommels en stan-daards van m’n drumstel. De geribbelde slang twee slagen ge-draaid om de buis die je in het apparaat kunt klikken. Als een Boa Constrictor vlak voordat ‘ie z’n prooi fijn knijpt. Ik heb ’t over de stofzuiger! Handig ding, natuurlijk. En al helemaal als je een hond hebt. Archie, onze Golden Retriever verliest ge-middeld een kuub hondenhaar per dag. Dus ja, dan is zo’n ap-paraat een uitkomst. Best blij mee ook. Onze Golden Retrie-ver niet. Archie is een blije hond. Extreem relaxt ook. Behalve als haar (Archie is een ze) grootste vijand wordt ingeschakeld. 

Als je bij de stofzuiger in de buurt komt, staan haar oren al overeind. Trek je het apparaat de kamer in om het zuigproces te starten, dan is het hop van de bank af, in een boog om het ding heen en de kortste route naar de achterdeur. Snel naar buiten waar het veilig is. Is ook best een herrieding zo’n stofzuiger. Maar in feite gaat het nergens over in vergelijking met ons vorige apparaat. Als je daarbij met je voet de aanknop indrukte, leek het wel alsof er een luchtalarm afging en er op hetzelfde moment een Leopardtank de huiskamer in kwam rollen. De verlich-ting in de kamer werkte nog maar op halve kracht, zoveel stroom trok ‘ie. De buurt in rep en roer. Telefoontjes wat er aan de hand was. Maar ja, die hoorden we natuurlijk niet

 

We constateerden veel opluchting in de straat toen we een nieuwe stofzuiger kochten. Hoe dan ook, een warme band tussen Archie en de nieuwe stofzuiger gaat er niet komen. Zo’n hond kan je dan door het raam ook nog vol ongeduld aankijken als je aan de andere kant langs komt zuigen. Zo van “Schiet ’s een bietje op, ik wil weer naar binnen”. Als ’t voor honden weggelegd zou zijn om demonstratief op ’n horloge te kunnen kijken, had ze ’t gedaan. De hond, trouwe viervoeter, maar soms ook ’n tikkeltje arrogant!  Gelukkig heb je ook nog stofzuigers waar Archie minder moeite mee heeft. 

In de sportwereld, bedoel ik dan. De stofzuiger op het voetbal-veld om precies te zijn. De speler die het vuile werk opknapt. De bikkelaar die overal tussen zit en recht door zee is. Die zich niet al te veel met de aanval bemoeit, maar er van afstand zo maar eentje in de kruising kan leggen. Type Willy van der Kerkhoff bij het PSV van lang geleden die er geen punt van maakte be-halve het veld ook de vloerbedekking in de kantine even mee te nemen. Inspiratiebron voor stofzuigers van latere generaties zoals Edgar Davids en Gennaro Gattuso. Maar ook voor Jac-kie Groenen bij de leeuwinnen en iemand als Kees Gommers bij ‘t eerste van onze mooie clubje Eendracht. Is onmisbaar volk, die stofzuigers. Die moeten we omarmen en knuffelen.
Is gelijk ook ’n mooie boodschap voor 2020: “Geef de stofzuiger de ruimte!” In de politiek bijvoorbeeld. Stofzuigers ac-cepteren geen wachtgeld en soebatten niet eindeloos over de Brexit. Zit niet in hun karakter. Yep, als ’t aan uw “politiek ver-slaggever” nuevocasa ligt, wordt 2020 het jaar van de vacu-um-cleaner. Daarom ook durf ik hier alvast de nieuwe num-mer 1 van de Top 2000 in 2020 te voorspellen.  Nee, niet vaste prik Bohemian Rhapsody. Wel Queen, maar dan uiteraard met I Want To Break Free. De moeder der stofzuigerhits.  ;-) 

Met deze stichtelijke woorden wens ik u allen een fij-ne kerst en een gelukkig 2020. Ook namens Archie, die nog laat weten een groot voorstander te zijn van oud & nieuw zonder cobra’s, mortierbommen, lawinepijlen en opgestapelde pallets! Ik sluit me daar van harte bij aan.Vrede op aard!

Nuevocasa
Archie, onder zijn dekentje.
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SOCIAL COUNTER 

803 927 586
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Eendracht ‘30 telt 

dit seizoen 23 

jeugdteams en zes 

seniorenteams!

     Naast die zes seniorenteams kent      de vereniging ook nog vier recreantenteams

Vier van de 23 jeugdteams zijn meisjesteams, daar-naast zitten er in bijna alle lichtingen tot en met de O15 meisjes in jongensteams

TEAMS SEIZO EN 2019-2020

14 RONDUIT  DECEMBER 2019



TEAMS SEIZO EN 2019-2020
Hoewel we vorig jaar geen 

enkel O19-team hadden,

hebben we nu liefst drie 
teams in de oudste 

jeugdcategorie

Alle jongensteams lopen met MijnDomein op de borst. Bij de Meiden staat All4Small, een initiatief van het Amalia Kinderzie-kenhuis, op het shirt

Bij de Korfbal hebben we ook weer 
twee jeugdteams: een E-team en 

een groep in de D-categorie
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TEAMS 2019-2020
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KORFBALSELECTIE 2019 - 2020
Bovenste rij v.l.n.r.: Jaap Beers (trainer/coach), Sejla Ugljanin, Demi Cillessen, Tessa Penders, Lotte Eikelenboom, 
Esmee van Afferen, Daphne van de Brug, Kaylee Queens, Annika Grootveld, Kim Thomassen, Joesphine Beers 
(trainster/coach)        
Onderste rij v.l.n.r.: Fleur Awater, Silke Wilmsen, Sabrina de Bruin, Chantal Christiaens, Lisanne Knapen, Puck Poel-
en, Debbie Verhoeven, Elke Penedo Cumplido, Lotte Gerrits
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Interview

In de nieuwe rubriek Eendracht ’30 zou Een-
dracht ’30 niet zijn zonder: spreken we onze 
belangrijkste vrijwilligers. Scheidsrechters 
coördinator Jeroen Willems bijt het spits 
af. Al vanaf zijn zesde voetbalt hij in Mook. 
Jeroen (46) heeft alle jeugdelftallen doorlo-
pen, maakte tien jaar deel uit van het eer-
ste elftal en tegenwoordig zie je hem in alle 
rollen zowel op als naast het veld actief. 

Doordeweeks schiet hij af en toe bij als het team van zijn 
dochter zonder trainer staat, hij voetbalt elke vrijdag met 
35+ in de 7v7-competitie en op zaterdag en zondag be-
geleidt hij jonge scheidsrechters én fluit hij zelf een wed-
strijd. Als de veteranen dan een mannetje te weinig heb-
ben aan het einde van de middag, plakt hij dat er nog 
aan vast. Doordeweeks is Jeroen druk met taken vanuit 
verschillende commissies. Een manusje van alles, dus. 

“Ik heb vanaf mijn 20e tien jaar in het eerste elftal ge-
speeld.” Promotie was het hoogtepunt. “Uit bij Krayen-
hoff, wonnen we de nacompetitie. Dat vergeet je nooit.” 
Als rechts- of linksbuiten was hij een nachtmerrie voor 
iedere back. Veel doelpunten maakte hij echter niet, al 
zegt hij het zelf. “Ik maakte er nooit meer dan tien. Ik 
gaf vooral assists, kon spitsen wegsteken. Daarnaast was 
ik kopsterk. Althans, zo noemde iedereen me. Ik maakte 
er ooit een met m’n hoofd, dan ben je al snel kopsterk.”

Op zijn dertigste, eerder dan gehoopt, kwam er een ein-
de aan zijn carrière als eerste elftalspeler. “Ik kon het 
niet combineren met mijn werk. Je moet dan twee keer 
per week trainen, anders zit je ernaast. Ik wilde voet-
ballen. Toen ben ik in Zondag 4 gaan spelen.” Dat is een 
gedeelte van het huidige Zondag 3. “Met Hakkie, Pas-
cal. Ook allemaal oud eerste spelers. Toen we nog een 
impuls kregen, wonnen we alles. Uiteindelijk zijn we 
met die ploeg ook meermaals kampioen geworden.”

7v7-voetbal
Tegenwoordig speelt Jeroen zoals gezegd op half veld, bij het 
7v7-team. “Het is een nieuwe opzet van de KNVB. Bij Een-
dracht hebben we inmiddels twee teams: een recreatief team 
en een die in een KNVB-competitie speelt (35+). Dan speel 
je als het ware om de week een mini-toernooitje, in competi-
tieverband.” Je zit dus met vijf teams in een poule, elk team 
organiseert één avond waarop iedereen 1x15 minuten tegen 
elkaar speelt. Zo speel je op een avond vier wedstrijdjes. 
“Het gaat er vaak fanatiek aan toe. Het enige verschil met 
de normale regels is dat je hier geen slidings mag maken.”

Toen zijn kinderen aan het begin van dit decennium bij 
Eendracht begonnen, wilde Jeroen zich ook inzetten voor 
de jeugd. Vanaf 2010 maakte hij vijf jaar deel uit van de 
Technische Commissie Jeugd. “Ik kan het als trainer niet 
waarmaken. Met mijn werk is het onmogelijk om drie keer 
per week op een vast moment op het veld te staan. In de TC 
is het allemaal wat flexibeler. Daar had ik de verantwoorde-
lijkheid over de jongste jeugd. Ik was het aanspreekpunt voor 
alle trainers, zorgde ervoor dat iedereen zo optimaal moge-
lijk aan het werk kon. En in het voorjaar kwam dan altijd 
de teamindeling. Iets wat je nooit helemáál goed kan doen.”

Na zijn afscheid bij de Technische Commissie deed Jeroen 
het wat rustiger aan. In 2016 besloot hij om scheidsrechter 
te worden. “Dat is iets wat is ontstaan uit onvrede. Als voet-
baller denk je vaak dat je het beter ziet dan de scheids en toen 
kwam er een keer het moment dat ik een wedstrijd van mijn 
zoon kon fluiten. Ik merkte dat ik er plezier in had en ben 
zodoende vaker gaan fluiten. Je zag vaak ouders in de spij-
kerbroek een wedstrijd fluiten. Soms zaten teams zo hoog, 
dat de trainer ging fluiten. Stond er niemand langs de lijn.”

“Soms zaten teams zo 
hoog, dat de trainer ging 

fluiten. Stond er nie-
mand langs de zijlijn.”

In eerste instantie hoopte Jeroen dat probleem op te lossen 
door zich aan te melden als scheidsrechter, maar dat bleek 
slechts een pleister op de grote wond. “Trainers waren de hele 
week druk om een scheidsrechter te zoeken. En dan ook nog 
eens vaak zonder succes.” Samen met Martin van Els en Ju-
lian Paardekooper richtte hij daarom begin 2018 op verzoek 
van voorzitter Charles Eltink de scheidsrechterscommissie 
op. “Om zo allereerst de belasting bij trainers weg te nemen 
en daarnaast nieuwe scheidsrechters te enthousiasmeren.”

Eendracht ‘3 0 zou Eendracht ‘30 
niet zijn zon  der: Jeroen Willems
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Eendracht ‘3 0 zou Eendracht ‘30 
Scheidsrechterscommissie 
Jeroen neemt daarin het voortouw, 
Martin van Els richt zich vooral op de 
ontwikkeling van jonge scheidsrechters. 
“Als commissie proberen we iedere wed-
strijd vanaf de O13 tot en met de senio-
ren van een scheidsrechter te voorzien. 
Hier zijn we echter niet verantwoorde-
lijk voor”, doelt Jeroen op de (on)mo-
gelijkheden. “We doen het met beperkte 
middelen. Met ruim tien scheidsrech-
ters is het ronduit onmogelijk om we-
kelijks zeven, acht wedstrijden van een 
arbiter te voorzien. Iedereen heeft een 
privéleven, of moet wel eens werken. 
Sommige scheidsrechters kampen met 
een blessure. Het is gewoon behelpen.”

Jeroen fluit dan ook vaak twee wedstrij-
den. “Het is vervelend om een team mee 
te moeten delen dat we geen scheidsrechter kunnen le-
veren. Ik pleeg dan vaak eerst nog belletjes naar een 
‘reservelijst’, waar ook nog vaders van spelers of club-
mannen op staan die zo af en toe wel eens willen flui-
ten. Gelukkig zien we een positieve tendens en kun-
nen we steeds vaker putten uit de hulp van jeugdleden.”

“Dat is ook een van de taken van de commissie: (jonge) 
spelers stimuleren om ook te gaan fluiten.” In de winter 
van 2018 is er een eerste lichting ontstaan, van een zestal 
scheidsrechters. “Vier daarvan zijn inmiddels gestopt, 
maar met Joey en Tim hebben we nu twee gediplomeerde 
jeugdscheidsrechters erbij. Inmiddels zijn we bezig met 
een nieuwe lichting SIO’s.”

Scheidsrechter in Opleiding
Je hebt ze vast wel eens gezien op het veld, met een hes-
je: de SIO. “Opnieuw een stuk of acht jongens. Dat is echt 
mooi om te zien. Ze zijn allemaal pas een jaar of 12, 13. We 
proberen ze met goede begeleiding beter te maken en en-
thousiast te houden, in de hoop dat ze op hun veertiende de 
cursus tot verenigingsscheidsrechter willen gaan volgen.”

Zoals gezegd heeft Martin van Els die verantwoordelijkheid 
op zich genomen. Zoals Jeroen wel eens meerdere wedstrij-
den fluit, is Martin soms de hele zaterdagochtend aan het 
begeleiden. “We willen een stukje verantwoordelijkheid 
bij ze wegnemen. Het fluiten op zich is al moeilijk genoeg 
om mee te beginnen. Er zijn veel randzaken, dat onder-
schatten mensen wel eens. Hoe benader je de trainers, hoe 
bepaal je wie er aftrappen, wat doe je met een blessure…”

“Daarnaast is het goed dat er een begeleider bij is voor de 
status. Mocht het een keer uit de hand lopen, moet er ie-
mand zijn die het opvangt. Vaak zie je dat zulke situaties 
reden zijn om te stoppen, zeker voor beginnende scheids-
rechters.” Hoewel je het niet verwacht, is wel degelijk 
een aantal keer gebleken dat het ook daadwerkelijk no-
dig is. “Dan begint de trainer te schreeuwen, dat die jon-
gen het ergens anders moet gaan leren. Onbegrijpelijk.”

Langzamerhand gaan de jongens ook op een groot veld flui-
ten. “Zo zijn Loek en Jonny begin november begonnen met 
de volgende stap. Op groot veld is toch weer heel anders. 
Naast dat de duels steviger worden, de jongens mondiger 
en je een stuk meer meters af moet leggen, moet er ook 
gecommuniceerd worden met grensrechters.” De jongens 
krijgen na iedere wedstrijd feedback. “Voor de wedstrijd 
bekijken we aan de hand van het beoordelingsformulier van 
de wedstrijd ervoor wat de aandachtspunten waren. In de 
rust komen we daar weer op terug, en na de wedstrijd stelt 
de begeleider, samen met de SIO, een nieuw formulier op.”

“We komen wekelijks 
zo’n drie scheidsrech-

ters tekort.”
Met de SIO’s is er een goede stap in de juiste richting gezet. 
“Maar zoals gezegd komen we wekelijks zo’n drie scheids-
rechters te kort. Dat komt neer op ongeveer acht scheids-
rechters extra. Dat los je niet zomaar op. Dat vergt tijd.”

niet zijn zon  der: Jeroen Willems
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Toernooi
Naast dat Jeroen al erg druk is met zijn taak als scheidsrechters 
coördinator, organiseert hij ook ieder jaar het Meidentoernooi. 
“Samen met Bianca Bleumink, Julian Paardekooper en Jean-Pier-
re van der Borgh organiseren we komend jaar alweer de vierde 
editie (zat. 20 juni, red.). Het is mooi om zo’n klein toernooi te 
zien groeien naar een begrip in de regio. Teams komen hier en 
gaan eigenlijk altijd enthousiast weer weg.” Waar de eerste edi-
tie, in de zomer van 2017, nog zo’n acht teams kende, is de be-
zetting inmiddels verdubbelt. “Het meidenvoetbal groeit enorm. 
Het is leuk om te zien dat er nu ook een VR1-team aankomt.”

Wat is het geheim van een goed toernooi? Jeroen: “We hebben 
al vanaf het begin een superleuke prijs voor ieder team. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen de winnaar van het toernooi en 
de nummer laatst. Dat kunnen teams vaak erg waarderen.” Ko-
mend jaar organiseert Jeroen er nog een toernooi bij. “Op 27 juni 
organiseren we het 2e 7v7-toernooi op onze Maasvallei. Hopelijk 
wordt dat ook een succes!”, besluit Jeroen, een echte clubman!

Interview

Eendracht ‘30 is trots op haar scheidsrechters!

In het kader van De Week van de 

Scheidsrechter deelde ieder team een present-

je uit aan de scheidsrechters. Bij zowel uit- als 

thuiswedstrijden kreeg de arbiter een doosje met 

overheerlijke Merci-chocolaatjes van onze 

jeugd- en seniorenteams!

De fototaarten, die ieder jaar goed worden ontvangen als prijs voor 
deelname aan het Meidentoernooi. 



Eendracht ‘30 is trots op haar scheidsrechters!

Aangezien Eendracht ‘30 volgend jaar 
90 jaar bestaat, komen de gedachten 
aan oude tijden een beetje terug. Een 
herinnering aan de viering van het 
75-jarig bestaan komt daarbij boven. 
Er was een reünie georganiseerd waar 
heel wat oud leden weer eens terug-
kwamen naar Mook om oude herinne-
ringen op te halen. Onder hen was ene 
meneer Bakker. Hij bleek in de oor-
logsjaren en daarna lid van Eendracht 
te zijn geweest en was een door onze 
concurrenten gevreesde midvoor van 
het eerste elftal. Hij was de middag 
voor de reünie al vroeg uit Zuid-Hol-
land (Hillegom?) gearriveerd in zijn 
-blijkbaar- onverwoestbare Renault 
Navette uit het jaar “nul”. 

Een busje, dat blijkens de inhoud ach-
terin, jaren dienst had gedaan als “cam-
per”. Hij vertelde dat hij hiermee op 
hoge leeftijd, samen met zijn vrouw nog 
op reis naar Benidorm ging en daar dan 
lange periodes rondtoerde. In die jaren 
werd hij gespot door Ursul de Geer die 
hem meerdere keren als “de Bakkertjes” 
in beeld bracht in zijn TV-programma 
“’t is hier weer fantastisch”. (Voor de lief-
hebbers: kijk zijn afleveringen terug op 
YouTube, gemakkelijk te vinden met ge-
noemde zoektermen, het zijn zeer amu-
sante fragmenten.) Omdat zijn vrouw 
inmiddels overleden was, waren de 
campertochten helaas gestaakt en zijn 
Renault Navette camper was behoorlijk 
in het “ongerede” geraakt, maar hij reed 
er nog steeds mee rond in Nederland.

Op de avond van de reünie kon hij heel 
wat herinneringen ophalen met de ou-
dere (ex-)leden van Eendracht. Wat la-
ter op die avond vroeg ik hem of hij al 
een slaapplaats had, want met of zon-
der biertjes op, hij kon onmogelijk nog 
terug naar huis. Nee was het antwoord, 
“ja misschien in de camper...”. Een blik 
achter in die auto was genoeg om te 
zien dat dit geen optie was. Ik bood hem 
spontaan een slaapplaats aan en tegen 
sluitingstijd gingen we naar huis. Ik 
op de fiets voorop en hij met een ron-
kende en rammelende auto achter mij 
aan. Het ging allemaal goed en de vol-
gende ochtend was hij al vroeg weer 
op en zat monter en geduldig te wach-
ten. Na het gezellige ontbijt stelde ik 
voor om een toer door de oudere stra-
ten in Molenhoek en Mook te maken. 

Hij genoot ervan en wist nog heel wat 
oude namen naar boven te halen. We 
trokken wel de aandacht van velen want 
een “razende” Renault Navette was wel 
uitzonderlijk... We stopten bij Poelen om 
nog even te tanken (hij reed op LPG!). 
Hij liep naar binnen en daar stond 
René Cremers toevallig koffie te drin-
ken. “Hee, jongeman, kun jij hem even 
vol gooien?” Na zo’n compliment kun 
je geen nee zeggen en René ging naar 
buiten om na ‘n paar minuten terug te 
komen met “dit kan niet, de aansluiting 
past helemaal niet”. “Ja, dat wist ik wel”, 
was het laconieke antwoord van Bakker! 

Enfin, Bart had gelukkig een adapter en 
zo kon hij toch nog zijn tankje met gas vul-
len voor een kleine tien euro! We maak-
ten de toer af en na nog een kop soep en 
de verzekering dat hij de autosnelwegen 
zou mijden, ging meneer Bakker in zijn 
razende camper weer op weg naar huis.

Thei Wijnen.

Bakkertjes
Uit de 

oude doos
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Korfbaldames kijken
terug op geweldig jaar!

26 RONDUIT  DECEMBER 2019

Korfbal

De korfbaldames kunnen op een succesvol seizoen (2018-
2019) terugblikken. Waar niet alleen de dames van de A 
kampioen werden, werd ook het eerste kampioen. Dit laat-
ste was nooit gelukt zonder de hulp van de dames van de 
A, want het eerste kampte met een flink te kort aan speel-
sters. Na de vreugde van het kampioenschap was dan ook 
snel duidelijk dat er iets moest gaan gebeuren. Als het op 
deze manier door zou gaan, zou er namelijk geen eerste 
meer bestaan bij de start van het seizoen van 2019-2020. 

Met alle kopjes bij elkaar is eind vorig seizoen 
daarom besloten dat het eerste gaat fuseren met 
de A. Waar ze voorheen een krappe acht speelsters 
bij elkaar konden rapen, zijn ze nu ineens met 19 
speelsters. Ingedeeld in twee competities, senio-
ren 1 op de zondag en midweek op de woensdag-
avond. Dat dit een groot succes is, blijkt al uit het 
feit dat de Herbstmeister titel in oktober dit jaar 
is binnen gehaald. Vol goede moed gaan de dames 
dan ook de komende zaalcompetitie tegemoet!

Supportersvereniging
De supportersvereniging prijst de mentaliteit van de 
dames en riep hen daarom tijdens de jaarlijkse ALV 
uit tot Team van het Jaar! Proficiat dames!



terug op geweldig jaar!
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Jubilarissen
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 25 oktober 
jongstleden werden er een aantal Eendracht jubilaris-
sen in het zonnetje gezet! De volgende mannen en vrou-
wen zijn alweer veertig jaar lid, en dat is een hele tijd.

Robert Rieken was meer dan 10 jaar lang de zeer talent-
volle keeper van ons 1e elftal. Zijn niet geringe keepers-
kwaliteiten werden ook op waarde geschat door andere 
clubs. Elk jaar richting het einde van het seizoen kwam 
er wel een rijtje clubs langs die hem wel wilden inlijven 
als keeper. Robert ging niet in op die verleidingen van de 
envelopjes met inhoud want daarvoor was hij teveel een 
Eendrachtman. Hij was jarenlang ook jeugdleider en lid 
van het jeugdbestuur en in 2002 nog Clubman van het 
jaar. Toch ging hij in de nadagen van zijn keeperscarri-
ère nog een keer in op de verlokkingen van vv Alverna. 
Sindsdien, het moet gezegd, hebben we hem bij Eendracht 
nog maar heel spaarzaam gezien. Hij maakt wel elk jaar 
trouw de contributie over en dat nu al in totaal 40 jaar.

Stefan Rieken kon ook wel een balletje trappen en via 
de jeugd kwam hij in het tweede van toenmalig trainer 
Toon Giesbers, die er toch in belangrijke mate aan bijge-
dragen heeft dat Stefan uiteindelijk doorbrak in het 1e elf-
tal.  Maar toen sloeg het noodlot toe, want Stefan brak niet 
alleen door in het 1e, maar z’n been ook. Het gebeurde in 
een ongelukkig duel uit bij AWC. Eigenlijk is het daarna 
steeds vallen en opstaan geweest. Stefan heeft lange tijd 
nog doorgebracht in het derde elftal, waar hij nu een soort 
van leidersrol op zich heeft genomen. Binnen Eendracht 
is hij verder heel lang actief geweest als lid van de Carna-
vals-commissie, die elk jaar zo tegen de carnaval weer een 
fantastische Eendrachtcarnavalsavond in mekaar draait.

Maurice Hendriks startte samen met mede-jubilaris 
Stefan Rieken zijn carrière bij Eendracht. Vader Bert was 
jeugdleider en Maurice een toekomstige Eendracht-ster, 
maar op een gegeven moment liepen de voetbalambities en 
kwaliteiten van Maurice en Stefan wat uit elkaar en ging 
Maurice verder in het sterrenteam van Marc Cornelissen. 
Daar heeft hij menig seizoen een balletje getrapt en ook in 
de 3e helft was hij veelvuldig aanwezig. Inmiddels is Mau-
rice ook alweer een aantal jaren betrokken als o.a. jeugd-
leider en organisator van het jeugdkamp bij Eendracht. 

Marc Poos was niet gezegend met heel erg grote voet-
baltalenten, maar Marc is wel iemand die staat voor wat 
hij zegt en onvolwaardig trouw is aan afspraken. Die af-
spraken zijn er al lang als bordsponsor met Eendracht van 
zijn Accountantsbedrijf. Marc was nog best wel een aantal 
jaren binnen de lijnen te bewonderen, maar het Carnaval 
in Kuulengat trok hem toch meer. Toch is hij ook nog een 
aantal jaren jeugdleider bij de teams van z’n zoon geweest 
en floot hij ook regelmatig als scheidsrechter zijn deuntje
mee. 

Bets Janssen was en is korfbal. Voor al haar niet gerin-
ge verdiensten werd ze in 1993 Clubvrouw van het jaar en 
kreeg ze ook de Vrijwilligersspeld van de gemeente Mook 
en Middelaar. Tegenwoordig is ze zelfs een heel actief lid

van de Dinsdagploeg en als enige vrouw staat ze daar wel 
degelijk haar mannetje. Eendrachtlid bij wie ook na 40 
jaar nog steeds het groenwitte hart op de juiste plaats zit.

Yvonne Roeloffs kwam als Yvonne Kersjes vanuit Mo-
lenhoek 40 jaar geleden de Eendracht korfbalgelederen 
versterken. Al vlot bleek dat ze een flinke dosis talent had 
voor korfbal en als snel stond ze dan ook in de basis bij 
Korfbal 1. Vele successen en kampioenschappen werden 
mede bereikt door de fanatieke en snelle inzet van Yvon-
ne. Later ging ze midweekkorfballen en inmiddels onder 
de naam Roeloffs zorgen voor aanwas van de Eendracht le-
denlijst. Ook was ze een flink aantal jaren bij ons clubblad 
Ronduit betrokken. Tegenwoordig is ze kantine vrijwilliger 
en supporter van zoon Bas bij het 1e op zondagmiddag.

Mat(je) de Bruin kwam 40 jaar gelden terug van z’n 
jeugdliefde. Of jeugdzonde? Achilles’29. Mat was een echte 
linkspoot met een venijnig hard schot. Na zijn terugkeer 
bij Eendracht speelde hij nog in het tweede en derde team 
en later vond hij z’n plek in het zogenaamde elftal van de 
Poort van Limburg. Een aantal jaren ging hij zelfs mee 
in de zaal bij het team van coach Gerrie Tunnessen waar 
hij ook nog een aantal seizoen onder de lat ging staan als 
keeper. Matje was ook een aantal jaren actief achter de 
bar in de tijd dat Piet en Nel Spaan de kantinebeheerders 
waren. Ook de laatste jaren is Mat toch weer regelma-
tig aanwezig als supporter van Eendracht 1 waarbij nog 
steeds de 3e helft met vrienden voor hem heel belangrijk is.

Adri Cocu is inmiddels maar liefst vijftig jaar lid van Een-
dracht. Bij de senioren schopte Adri het tot het 2e elftal. 
Wat minder prestatief en wat meer gezelligheid kwam om 
de hoek bij het 3e en later het beruchte elftal van de Poort 
van Limburg. Inmiddels is niet alleen de Poort van Limburg 
er niet meer, maar ook de verhalen omtrent het roemruch-
te elftal van de Poort behoren tot de Eendrachtgeschiede-
nis. Daarmee liep dus ook de voetbalcarrière van Adri ten 
einde. Op bestuurlijk niveau was Adri al actief in de jaren 
‘90 van de vorige eeuw. Tien jaar geleden is hij opnieuw 
in het bestuur gestapt en als lid van het Dagelijks Bestuur 
sindsdien de Eendrachtkar mee gaan trekken. Vanuit het 
Groesbeekse als Eendrachtbestuurslid functioneren zegt 
genoeg over de betrokkenheid bij Eendracht. Zijn experti-
se, opgedaan als ambtenaar in de gemeente Wijchen, heb-
ben we bij het beheer van ons sportpark en accommodatie 
in al z’n facetten al 10 jaar heel goed kunnen gebruiken. 
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Vrouwen 1

Van veel van deze dames was het een langge-
koesterde droom: Een dames voetbalelftal bij 
deze fantastische club. In september dit jaar 
was het dan eindelijk zover, de eerste voetbal-
training. Onder leiding van twee fantastische 
trainers, te weten Roy Pool en Patrick Wijers, 
gaan de dames er dit seizoen alles aan doen om 
zich klaar te stomen voor de competitie 2020-
2021. Het huidige seizoen zal vooral in het te-
ken staan van trainen en dames aantrekken. 

De teller staat inmiddels op 16 speelsters, 
dus het ziet er veelbelovend uit! Graag stel-
len wij een aantal van hen aan jullie voor.

Roosmarijn Ruhl
Haaaai! Het is zo ver, tijd om ons voor te stellen. Ik ben 
Roosmarijn Ruhl 27 jaar en ik woon in Nijmegen. Toen 
het idee kwam om een dames voetbalteam te starten heb 
ik me met veel enthousiasme aangemeld (ook al kan ik 
niet echt voetballen). We hebben een super leuk en enthou-
siast team en zijn nu ook bijna compleet! Ik heb er zin in!

Jilke Sjoerdsma
Mijn naam is Jilke. Ik ben 26 lentes jong en trotse moe-
der van Chloë. Sinds afgelopen april woon ik in het mooie 
Mook. Ik heb een hekel aan natte tandenborstels en be-
jaarden in het verkeer. Daarentegen maak je mij wel 
blij met een voetbalwedstrijd, eten en een kerstboom.

Puck Poelen
Hi allemaal! Echt voor te stellen hoef ik me niet, nu ik al 
zo’n 23 jaar op de club rondloop. Maar vooruit, voor de 
mensen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Puck Poe-
len, 29 jaar en woon in het pittoreske Mook. Na 23 jaar 
met veel plezier gekorfbald te hebben, is het voor mij tijd 
om de sport te gaan beoefenen waar ik echt gek op ben: 
voetbal. Ik heb nog nooit eerder competitie gespeeld, 
maar vroeger wel menig balletje getrapt met mijn lief-
tallige broers. Met een fantastisch leuk team kunnen we 
niet wachten om volgend jaar competitie te gaan spelen! 

Elke Hendriks
Ik ben Elke Hendriks, 27 jaar en ik woon in Nijmegen. Ik ben 
nieuw op het voetbalveld, maar dit maakt mij niet minder 
enthousiast. Als groot fan van sport en gezelligheid is het 
voetballen in dit team van leuke vrouwen de perfecte com-
binatie. En noem je gezelligheid, noem je derde helft. Ook 
daar zullen we als team vaak te vinden zijn en zal ik een 
biertje op zijn tijd niet afslaan. Dus is het op het voetbalveld 
of in de kantine, ik kom je vast snel tegen bij Eendracht!

Cheryl Beumer
Hee allemaal! Ik zal mezelf even voorstellen! Ik ben Che-
ryl Beumer en ben 23 jaar. Ik woon in het mooie Mal-
den. Ik heb een paar jaar geleden gevoetbald maar we-
gens school en stage helaas moeten stoppen. Gelukkig 
dacht Jilke aan mij toen ze meiden te kort kwamen en 
tada! Ik heb er super veel zin om met dit leuke team te 
gaan spelen maar denk dat ik beter ben in de derde helft. 
Dat zullen we gauw genoeg weten!! Zie jullie daar!!!

Serana Pool
Hoi allemaal, mijn naam is Serana Pool. Ik ben 20 jaar 
en woon hier in het mooie Mook. Ik heb vroeger bij het 
dameselftal van Eendracht gevoetbald. Ik heb zin om met 
dit team te beginnen! Toen ik gevraagd werd, was de keu-
ze al snel gemaakt. Een drankje of twee na de wedstrijd 
gaat er altijd in. Ik heb er veel zin in met deze dames!

Onze nieuwe da mes stellen zich voor
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Onze nieuwe da mes stellen zich voor
Myrna Wijmans
Hoi! Mijn naam is Myrna en ik ben 32 jaar. Het leek mij leuk 
om aan een teamsport mee te doen en Puck nodigde mij uit 
een keer mee te trainen met de dames. Dit is mij goed beval-
len en je zal mij dus zeker vaker gaan zien bij Eendracht!

Janneke Visscher
Terug van weggeweest! Mijn naam is Janneke Visscher. 
Ik ben 23 jaar. Geboren en getogen in Mook. Toen mij 
werd gevraagd of ik weer wilde voetballen, twijfelde 
ik geen seconde. Ik kan niet wachten om samen met dit 
damesteam het voetbalveld onveilig te maken. Ik heb 
er heel veel zin in en ik weet zeker dat we zullen schit-
teren in de derde helft.. ik bedoel op het voetbalveld!

Louise Arnoldussen
Ik ben Louise Arnoldussen, 22 jaar en ik kom uit Molen-
hoek. Toen ik in groep 8 zat werd het eerste meisjesteam 
opgericht bij Eendracht, en mocht ik eindelijk - na veel 
aandringen bij mijn vader (‘voetbal is toch een man-
nensport’) - op voetbal. Nu ook het eerste damesteam 
is geboren sluit ik hier weer met veel plezier bij aan.

Valérie Zilessen
Hey! Mijn naam is Valérie Zilessen ik ben 29 jaar en 
woon in Mook. Ik zit mijn hele leven al bij de scouting en 
vond het tijd voor een nieuwe uitdaging. Toen ik hoorde 
van het damesteam was ik gelijk enthousiast. Ik heb er 
super veel zin in! Tot ziens op het veld of in de kantine.

Stefanie Hendriks
Hallo allemaal! Mijn naam is Stefanie Hendriks, ik ben 
22 jaar en kom uit Molenhoek. 6 geleden ben ik gestopt 
met voetballen om mij te richten op de studies, stages en 
werk. Nu is het eindelijk weer tijd om een balletje te trap-
pen. Super om te zien dat er al zo veel enthousiaste dames 
zijn, waar we een hele sportieve én vooral een gezellige 
tijd mee gaan hebben. Tot op het veld óf in de kantine!

Demi van Rooij
Hallo allemaal! De meeste mensen zullen mij wel kennen, is 
het niet van het voetbalveld dan is het wel van de Heituters. 
Mijn naam is Demi van Rooij, 20 jaar en ik woon in Mook. 
Toen ik een berichtje kreeg of ik weer wilde voetballen in een 
nieuw damesteam bij Eendracht zei ik meteen ja. Ik voet-
bal al van jongs af aan en dit is al mijn 12e seizoen. Toen er 
geen damesteam meer was bij Eendracht heb ik 2 seizoe-
nen bij Juliana gevoetbald maar Eendracht blijft toch wel 
mijn clubje. Voor de derde helft hoeft niemand te oefenen 
want daar zijn we allemaal wel goed in dus je zal ons ook 
zeker in de kantine tegen komen. Ik heb er super veel zin! 
 
Elle Slootmans
Hallo allemaal! Mijn naam is Elle Slootmans. Ik heb 
voorheen bij Eendracht in het damesteam gezeten waar 
ik met veel plezier heb gevoetbald. Dit wil ik graag weer 
oppakken vandaar dat ik nu bij dit gezellige en enthou-
siaste damesteam voetbal. Ik heb er onwijs veel zin in en 
weet zeker dat het een fantastisch team is. We can do this!!

Staand v.l.n.r: Demi van Rooij, Puck Poelen, Louise Arnoldussen, Serana Pool, Myrna Wijmans
Gehurkt v.l.n.r: Roosmarijn Ruhl, Elke Hendriks, Elle Slootmans, Janneke Visscher



Eendracht ‘30 heeft een nieuwe hoofdsponsor! Plan B Personeel, bedrijf van trouwe fan Bart 
Hulsman, staat de komende drie jaar op het wedstrijdshirt van onze selectie. Van Duijnhoven, 
het bestratings- en hoveniersbedrijf, maakt na jaren als hoofdsponsor nu ruimte voor Plan B.Queens Airco en Elektro, Roeloffs Bouwbedrijf Mook B.V. en Autobedrijf Thijssen hebben het 
contract verlengd. De nieuwe verbintenis staat voor een partnership van drie jaar.

Plan B Personeel



Jaja, we zijn er weer bij! Tijdens het EK zullen we 
ons clubhuis omtoveren tot een waar EK-honk. 
Iedere wedstrijd van het Nederlands Elftal zal in ons 
clubhuis worden uitgezonden!

Iedereen kan Eendracht ‘30 vrijblijvend sponso-
ren. Doe je namelijk je bestellingen via Sponsorkliks, 
gaat een percentage van het besteedde bedrag naar 
onze vereniging. Voorbeeld: je koopt een voet-
balshirt bij adidas.com, gaat er 5% van de prijs naar 
Eendracht. Het kost jou niks extra!

In het voorjaar starten negen jeugdtrainers aan de 
KNVB-module Juniorentrainer. Daarmee hopen we 
een flinke kwaliteitsimpuls te geven aan de ontwik-
keling van jeugdspelers. Daarnaast gaat Eendracht 
‘30 de samenwerking aan met VTON: een externe 
partij waarmee we zowel onze trainers als spelers 
van betere oefenstof voorzien. Om dit alles zo op-
timaal mogelijk te realiseren, zijn we dringend op 
zoek naar tehcnisch coördinatoren, die de TC Jeugd 
hierbij kunnen ondersteunen. 

Afgelopen jaar speelden we als vereniging 687 offi-
ciële wedstrijden. In thuiswedstrijden noteerden we 
een winstpercentage van 49%, uit wonnen we 44%. 
In totaal vonden we 2.634 keer het net. De club die 
we het vaakst troffen was Orion. De warmste wed-
strijd speelden we bij 20,1 graden, de koudste was 
0,1 graden. 

Op zondagochtend zijn er techniektrainingen voor 
de jeugd. Spelers/speelsters die hieraan meedoen 
maken op technisch gebied grote stappen. Je leert 
dingen die je op de eigen trainingen met je team niet 
leert en dus kan je jezelf iets extra’s geven. De trai-
ningen worden gegeven door voetbalschool We
Love Voetbal. Meer hierover vind je op 
www.welovevoetbal.nl

We hebben er weer een toernooi bij op onze mooie 
Maasvallei. Vanaf dit seizoen vindt er in juni ook een 
7v7-toernooi (27 juni) plaats. Naast het Jeugdkamp 
(12-14 juni) en Meidentoernooi (20 juni) zal ons 
sportpark er dus nog een activiteit bij hebben. Het 
Noppentoernooi is dit jaar later dan normaal: op za-
terdag 4 juli zullen we samen het seizoen afsluiten. 
Maar zo ver is het - gelukkig - nog lang niet!
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Wist je dat...?
Eendracht ‘30 heeft 
tegenwoordig een vertrou-
wenscontactpersoon! Heb 
je te maken met grens-
overschrijdend of intimi-
derend gedrag van een 
speler, leider of ouder bij 
Eendracht? Dan kun je te-
recht bij Manon Wegerif. 
Lees meer op onze website 
onder het kopje “Vertrou-
wenscontactpersoon”.

 Voorlopig blijven we ‘gewoon’ RKSV Eendracht 
‘30. Dat kwam naar voren uit de ALV in oktober jl. 
Daar werd geopperd om in de toekomst verder te 
gaan als SV Eendracht ‘30.



Woorden:    • GROENWIT    • WINNAARS

• KAMPIOEN    • KORFBAL    • MOOK

• KUNSTGRAS    • MENTALITEIT   • TRAINING

• MOLENHOEK    • NOPPENTOERNOOI  • MAASVALLEI

• SAMEN    • VOETBAL    • KLEEDKAMER

• VRIJWILLIGERS    • CLUBHUIS    • COMMISSIES

Woordzoeker
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Spel
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Inmiddels bestaat Eendracht Walking Football alweer 
meer dan een half jaar. De Old Stars verzamelen zich iede-
re vrijdag rond 13.00 uur en drinken eerst een kop koffie. 
Een half uur later gaan we van start op het kunstgrasveld 
van sportpark de Maasvallei. Ongeveer een uur zijn we dan 
bezig, na een goede warming-up, met een partijtje voetbal. 
Op een klein veldje met kleine goals spelen we dan, afhan-
kelijk van het aantal aanwezigen, 4v4 of 5v5, zonder keeper. 

Hoewel de term Walking-Football aangeeft dat je niet mag 
rennen, neemt het fanatisme bij velen de overhand en dan 
mag je gerust wat harder lopen, geen probleem! Alleen 
vermijden we fysieke duels en blijft de bal laag, we spe-
len dus niet door de lucht. We laten de bal het werk doen. 

“Er kunnen zeker nog 
wel spelers bij, ons 

kunstgrasveld is groot 
genoeg!”

Zoals gezegd gaat het dus hartstikke goed, mede dank-
zij de goede warming-ups van Jules Abbenhuis. In 
het begin waren de Juliana Old Stars ons erg behulp-
zaam met de opstart en inmiddels zijn we met, als ie-
dereen er is, veertien spelers. Maar, er kunnen nog ze-
ker wel spelers bij, ons kunstgrasveld is groot genoeg! 

Heb jij ook interesse en ben je rond de 60 of veel ouder? 
Onze oudste Old Star is good-old Willy Derks met 79 jaar, 
dus je bent niet snel te oud. Je bent van harte welkom om 
op vrijdag mee te doen. Eerst eens de kat uit de boom kijken 
mag ook. We hebben inmiddels deelnemers uit Heumen, 
Malden, Nijmegen en Groesbeek, dus iedereen is welkom. 

Maar speciaal roepen we zeker Old Stars afkomstig uit 
onze eigen gemeente nadrukkelijk op om mee te komen 
doen. Elke vrijdag om 13.00 uur, eerst koffie, dan een 
uurtje lekker voetballen, na afloop even napraten met 
een consumptie en om 15.30 uur ben je weer thuis. 

Voor nadere informatie bel of mail ondergetekende 
06-29081344 of ton.broekmans@outlook.com.

Tot vrijdag!  
Namens het Eendracht ‘30 Old Stars Walking Football-
team, 
Ton Broekmans 

Walking Football bij Eendracht ‘30 
is een succes, maar meer liefhebbers 
zijn altijd welkom!

5 Januari: Nieuwjaarsreceptie
7 februari: Carnavalsavond
12 april: Fairplay-toernooi 
(ouder/kind)
12, 13 en 14 juni: Jeugdkamp
20 juni: Meidentoernooi
27 juni: 7v7-toernooi
4 juli: Noppentoernooi + 
Groenwitfeest

Jaaragenda
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BORDSPONSORS
Aannemers-Transportbedr. Remmits

Administratiekantoor Poos en Hofman
Atelier Marc de Roeper

Autobedrijf Roelofs
Autobedrijf van Bon
Autobedrijf Velthuis

Automotive Molenhoek
Bastyle Reclame

Bes Groep Accountants
Bol Accountants

Cordeta bv
Dirk Autowas

Easy Fill Tankstation Mook
Eskes & Partners

Fysio Novio
Hanos

Geostick
Harry Vloet Trucks en Parts bv

Zijm Nijmegen/Hegeman
Henk Scholten Nijmegen B.V.

Herberg Restaurant ‘t Zwaantje
Het Buitencentrum Overasselt B.V.

Hijmans Riooltechniek
Hofmans at Home

Jacobs Thuis en Interieur
Jacobs Timmerbedrijf B.V.

Lierdal Sportcenter
Medisch Centrum Mook

Michel Dak- en Timmerwerken
MP Corporation

Peutz bv
Lamers Bouw en Renovatie

Rice Lake Weighing Systems Europe B.V.
Schildersbedrijf M. van de Brug

Staalbouw Mook bv
Tarcise

Timmer- en Onderhoudsbedijf. De Valk
Top Sport en Groen

Transport-, Handelsbedrijf Hofmans B.V.
Transportbedrijf van Wees Malden

United Soft Drinks (AA Drink)
van Eldik & van Eldik notarissen

Van Tienen Drankautomaten B.V.
VETOS Autobedrijf Müskens B.V.

RenéErik Bouw
Wijnco vloeren

Zonnenberg Zonwering



Wim Voet

Autobedrijf
Thijssen 

HOOFDSPONSORS

SPONSORS

Hier uw 
bedrijf?

Kijk voor meer informatie op 
www.eendracht30.nl/

sponsoring

Of mail naar 
sponsoring@eendracht30.nl


