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Van de redactie

Dat is ff geleden … een Ronduit in de bus …! 
… En ’t is ook een aantal jaren geleden dat 
ondergetekende het  “van de redactie” mocht 
schrijven want een groot aantal jaren nam 
Josephine Beers dat trouw voor haar reke-
ning. Ik wil dan ook maar meteen even van de 
gelegenheid gebruik maken om even op deze 
prominente plaats een oproep te doen. Want 
naast Sanne Eijkhout, Patrick Wijers en onder-
getekende zijn we namelijk nog  op zoek naar 
uitbreiding van de redactie. Vind je het leuk om 
eens wat te schrijven en heb je ook nog “wat” 
met Eendracht neem dan snel contact op met 
een van ons. Ook iemand die regelmatig wat 
foto’s wil maken op de Maasvallei is van harte 
welkom en mag zich melden. 

Maar nu over de nieuwe Ronduit … die ziet 
er weer net wat anders uit dan we inmiddels 
gewoon waren. Bas Tacke (leider/trainer van 
de F4)  van F-Graphics uit Nijmegen is verant-
woordelijk voor opmaak en lay-out van deze 
prachtige uitgave. Hierin is weer van alles te 
lezen over onze club. Jeannette Willems werd 
benoemd tot Lid van Verdiensten … hoe ze 
dat heeft ervaren kun je in deze uitgave lezen. 
Evenals de belevenissen van Jules Visscher 
die de bal verder speelt naar de speler van 
het ’t jaar….  Een interview met de broertjes 
Christiaens want die staan samen op het veld 
bij Eendracht 1. Dat is uniek alhoewel … in 
“de oude doos” kwamen we een foto tegen 
die het tegendeel bewijst. Ook aandacht voor 
onze “Prof” … dit maal oud NEC keeper Wienie 
Nillessen  Verder is het ook een fotorijke editie 
want alle teamfoto’s zijn terug te vinden op de 
middenpagina’s.

Kortom weer veel lees- en kijkplezier. Namens 
de redactie alvast een fijne kerst en tot op de 
Nieuwjaarsbijeenkomst waar we als redactie 
weer bekend gaan maken wie er Eendracht-
man of –vrouw van het jaar is geworden.

Ton Broekmans
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Van de voorzitter

Elk jaar zie je de kreet weer wel weer ’n aantal keer ergens 
opduiken. Eendracht maakt macht!  En of je nou wil of niet 
je koppelt dat dan  toch weer aan onze eigen vereniging.

De winterstop is al weer in zicht, 2012 loopt alweer op z’n 
einde en we kunnen wederom terug zien op een goede start 
van het seizoen. Niet alleen in prestaties maar vooral in het 
gezamenlijk runnen van de club.

Een goed voorbeeld van het gezamenlijk en “eendrachtig 
maken van macht” is het geweldige initiatief van Miranda 
Thomassen en Anneke van Dam om de kantine ook op 
maandag, dinsdag en woensdag met vele vrijwilligers te 
openen. Een lang gekoesterde wens van het bestuur is 
hiermee in vervulling gegaan. Bijna dagelijks kunnen alle le-
den, ouders en vrijwilligers in de vroege avonduren rekenen 
op een warm welkom in de kantine. Het voornaamste doel 
is het verlenen van service aan onze leden. Even een kopje 
koffie, schuilen voor de regen of een geschikte ruimte voor 
een commissievergadering voor onze vele vrijwilligers. Een 
dartpijltje gooien of ’n potje tafelvoetbal alles is mogelijk. 
Dat het nog een leuk centje voor de verenging oplevert is 
dan mooi meegenomen maar niet ons eerste doel. We ho-
pen nog lang van deze geweldige groep vrijwilligers gebruik 
te mogen maken.

Het is mooi om te zien dat het openen van de kantine ook 
op woensdagavond invloed heeft op onze korfbalsters. De 
recreanten korfbal en de midweek korfbal hebben hun draai 
in de kantine gevonden “tot vaak in de late uurtjes” na weer 
een leuke wedstrijd op de woensdagavond. Jammer dat we 
ze i.v.m. de zaalcompetitie even gaan missen in de kantine 
maar in het restant van het veldseizoen zien we jullie weer 
graag terug.

Door een nieuwe samenwerking is ook deze vernieuwde 
Ronduit Magazine tot stand gekomen. Na de tomeloze 
inzet van Jules Peters, heeft Bas Tacke van F-Graphics 
het stokje van Jules overgenomen. Bas heeft de intentie 
uitgesproken zich verenigingsbreed in te zetten. Zo heeft hij 
al zorg gedragen voor een fullcolour programmaboekje bij 
de wedstrijden van de 1e elftal en zal hij zich wellicht in de 
toekomst ook gaan ontfermen over onze website.

Ook een staaltje van teamwork zijn de prestaties tot nu 
toe van het 1e elftal. Sinds lange tijd zijn we er weer  in 
geslaagd om een periode titel in de wacht te slepen. Een 
unieke prestatie voor ons jonge team en de debuterende 
coaches. Deze prestatie is een mooie opmaak naar een 
boeiende tweede helft van de competitie waar de echte 
prijzen worden verdeeld. Ook het 2e elftal doet mee om de 

eendracht 
maakt macht!
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prijzen en zal ook voornamelijk de sterkte van het eerste 
moeten gaan bepalen. 

Hebben we dan helemaal niets meer te wensen? Jazeker 
wel, dit is nog maar het begin. Als we allemaal wat meer tijd 
hadden zouden nog veel meer ideeën worden ontwikkelt 
maar helaas hebben we maar 24 uur in een dag, al hebben 
we er zo nu en dan meer dan 48 nodig!

Waar gaan we dan nog voor? 
Laten we maar weer eens beginnen met Fair Play en 
normale omgangsvormen. Daar is nog veel in te winnen. In 
november had ik het genoegen om met een groep vrienden 
in Hamburg HSV - Bayern München te mogen bezoeken. 
Buiten dat Bayern echt geweldig voetbal speelde viel me 
vooral de gemoedelijke sfeer in en om het stadion en de 
zeer nette omgangsvormen op. Dan zie je weer eens dat 
we in Nederland zo nu en dan behoorlijk de weg kwijt zijn 
en we op dat vlak nog veel van onze Oosterburen kunnen 
leren. Met normale omgangsvormen start het Fair Play in 
het spel en een prettige omgang met elkaar. Ondanks dat 
er wel degelijk vorderingen zijn, zie ik helaas nog regelmatig 
spelers, leiders en scheidsrechters over de schreef gaan. 
We zullen dit gezamenlijk verder moeten bestrijden, nette 
omgangsvormen zijn daarin de basis.
 
Nog meer te wensen? Jazeker! 
Zorg voor materialen. We hebben inmiddels een prachtig 
sportpark, wekelijks ontvangen we complimenten van 
bezoekende teams. Helaas is daarin  veld 3 nog steeds een 
zorgenkindje. Ondanks al onze inzet is de aannemer er 
nog niet in geslaagd er een stabiel veld van te maken. De 
slechte drainage heeft er al diverse keren toe geleid dat we 
wedstrijden moesten afgelasten. We hebben bijna weke-
lijks overleg met de aannemer van het veldonderhoud om 
naar een structurele oplossing van dit probleem te zoeken. 
Naast de velden is er de afgelopen tijd veel geïnvesteerd 
in materialen. Helaas moeten we constateren dat niet alle 
teams, leiders en spelers even zuinig zijn op wat ze krijgen. 
We vinden nog dagelijks ballen rondom de velden, deuren 
in de kleedkamers moeten het ontgelden en vinden we nog 
veel afval op en rondom de velden. Over omgangsvormen 
gesproken. Leiders, trainers en bestuursleden zullen hier 

meer op toe moeten zien. 
De economische tegenslag zal ook zijn weerslag krijgen 
op onze vereniging. Wij willen blijven investeren maar dan 
moet iedereen zich wel bewust zijn van de waarde van 
onze spullen en daar mee omgaan of het zijn of haar eigen 
materiaal is! 

Zo is ook het kunstgrasveld niet heilig. Natuurlijk is dit 
een heerlijk veld. Echter heb ik sterk de indruk dat enige 
verwennerij zich deel maakt van ons. Zo betekent het niet 
dat het “oude” trainingsveld nu ineens niet meer bespeel-
baar is. Het heeft dezelfde afmetingen en sterker nog het 
is nog niet zo lang geleden dat er kort voor de winter geen 
grassprietje meer op het trainingsveld stond. Nu is het veld 
groen en is het doel om ook van dit veld een volwaardige 
grasmat te maken. 

Krachten bundelen zich…. Eendracht maakt macht … Vele 
nieuwe initiatieven staan al weer op stapel. Zo zal de korf-
bal dit jaar een heus korfbaltoernooi krijgen. Is er binnen 
de Supportersvereniging een echte  Kidsclub in oprichting. 
Zijn Patrick en Patrick inmiddels gestart met hun techniek 
trainingen en zullen er tijdens de winterstop speciale trai-
ningen voor de jeugd worden georganiseerd met mede-
werking van onze selectiespelers. Ook wordt er momenteel 
hard gewerkt om in de winterstop een spelregelquiz voor 
de jeugd te organiseren. En ook de cursus voor de AED zal 
weer ingang gezet worden.

Om dit alles te kunnen blijven realiseren zullen we meer 
inkomsten moeten genereren. Het financiële gat dat de 
KION heeft achter gelaten met haar vertrek vanaf de Maas-
vallei is groot en het zal nog een hele toer worden om dit 
gat te dichten.  Zoals al vaker aangegeven is het platform 
voor sponsoren gereed. Nu nog de tijd vinden om de vele 
bedrijven te benaderen. Ik ben er van overtuigt dat, ondanks 
de economisch moeilijke tijden, er vele bedrijven zijn die een 
bijdrage willen leveren aan onze vereniging. Van belang is 
wel dat we als bestuur ruimte creëren om deze belangrijke 
taak uit te voeren. Nog steeds zijn we zelf te veel bezig om 
aan de stokjes te draaien terwijl we eigenlijk moeten con-
troleren door wie en hoe er aan de stokjes wordt gedraaid. 
We zijn als bestuur dan ook naarstig op zoek naar een 
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wedstrijdsecretaris 
bij het jeugdvoetbal, 
een secretaris bij de 
korfbal en commis-
sieleden bij Ronduit 
Magazine en de 
Website commissie. 

Mocht u zichzelf geroepen voelen of weet u nog 
mensen u in uw omgeving die een van deze 
taken op zich zou willen nemen laat het ons 
weten. Indien we er in slagen deze functies in te 
vullen kunnen wij als bestuur ons richten op die 
taken waar we eigenlijk voor zijn aangesteld en zal 
dat de vereniging nog meer ten goede komen. 

Natuurlijk zijn we zeer blij met de vele vrijwil-
ligers die zich inzetten voor Eendracht. De de-
cember maand is ook weer een mooie maand 
om onze meer dan 150 vrijwilligers weer eens 
in het zonnetje te zetten. Op donderdag 20 
december zijn vanaf 20 uur dan ook alle vrij-
willigers bij deze uitgenodigd om hun kerstat-
tentie te komen ophalen in een in kerstsfeer 
gestoken kantine. 

Een bijzondere vrijwilliger Jeannette Willems, 
hebben we op de Algemene Ledenvergadering, 
gehuldigd. Naast een onderscheiding voor haar 
40 jarig jubileum werd  zij tevens benoemd tot Lid 
van Verdiensten van Eendracht’30. Jeannette nog-
maals van harte gefeliciteerd met deze eretitel.
 
Beste leden ik wens jullie, mede namens m’n 
collega bestuursleden,  alvast een warme 
december maand toe en een prettige jaarwis-
seling. Graag zien we jullie in 2013 op onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 6 januari 
vanaf 14.00 uur in ons clubhuis op de Maasval-
lei. Natuurlijk hopen we ook het komende jaar 
weer op jullie inzet te mogen rekenen … want … 
Eendracht maakt macht! 

Met sportieve groet, 

Charles Eltink
Uw voorzitter

Jeannette willeMs   benoeMd tot lid van verdiensten
Op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag  
12 oktober jl. ontving Jeanette Willems naast haar 
jubileumspeld vanwege haar  40 jarig lidmaatschap 
ook de onderscheiding Lid van Verdiensten en van 
Eendracht’30 met de bijbehorende speld.  Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering was er een groot en 
instemmend applaus voor Jeannette die zoals we 
hieronder kunnen lezen al op haar zestiende (!)  begon 
met haar vrijwilligerswerk voor Eendracht. 

Ronduit stelt het kersverse Lid van Verdiensten  een 
aantal vragen;
Allereerst nog van harte proficiat met je benoeming 
tot Lid van Verdiensten van Eendracht. Je hoort nu bij 
een rijtje mensen met veel betekenis voor de vereni-
ging.  O.a. Mia Arts, Bets Janssen, Bep Derks en Marjo 
Willems gingen je voor bij de afdeling korfbal als Lid 
van Verdiensten. Hoe kijk jij  tegen je benoeming als 
Lid van Verdiensten aan?
Ik voel het als een blijk van waardering en ben er ook 
erg blij mee.  Ik voel me ook vereerd om bij het rijtje 
Eendrachtmensen te horen met de eretitel Lid van 
Verdiensten.

Hoe ben je bij Eendracht  
terecht gekomen?
Ik ben natuurlijk als klein meisje bij het korf-
ballen gegaan, ik weet eigenlijk niet meer 
met wie maar zat in het team bij vriendinnen 
als Marga Willems en Mariska Wennekers.                                                                                                           
Mijn leidsters toentertijd waren José en Anita Broek-
mans, later volgden er veel meer waaronder lange tijd 
“natuurlijk” Mia Arts.

Beschrijf je  carrière als speelster ‘ns?
Ik ben begonnen bij de aspiranten, daarna junioren en 
senioren en uiteindelijk dus beland bij de recreanten. 
Destijds was het nog 3-vaks korfbal. Ik was nooit zo’n 
uitblinker, verdedigen was mijn sterkste kant.

Hoe ben je als leidster begonnen? 
Toen ik 16 werd mocht ik destijds niet meer bij de A 
spelen en er waren nog geen senioren, toen ben ik als 
leidster begonnen en na een jaar weer gecombineerd 
met spelen. Ik ben toen leidster gebleven tot 1990 
toen Anke geboren is. Later ben ik weer leidster bij 
verschillende teams geworden waar dan 1 van mijn 
dochters in speelde.JA
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Leiding Gerda Piepenbrock en ikzelf
Kinderen: Carolien vd Broek, Karin Theunissen,   

Francien Jacobs, Bianca vd Meulen, Ingrid Voet, Astrid 

Thomassen, Manuela Hendriks, Susanne v Duren, 
Yvonne Arts

Annemarie Gerrits, Antoinette Jacobs, Brigitte Hendriks, 

Miranda de Valk, Miriam Hendriks, Petra Derks,  

Lisette Queens, Marijke Lebbing

Mientje van Duren, Ikzelf, Annie Mulders, 

Bets Jansen,  Gerda Piepenbrock, 
Jos vd Mond, Gien Willems,  
Jo Lem, Ans Piepenbrock, 
Bep Derks, Hennie Derks 

Jeannette willeMs   benoeMd tot lid van verdiensten
Wanneer kwam je in het bestuur, wat 
waren zoal je taken?
Toen mijn dochters gingen korfballen ben 
ik ook in het bestuur gegaan, in eerste in-
stantie als bestuurslid jeugdzaken, lang-
zaam kwamen hier steeds meer taken bij 
zoals het secretariaat. Doordat er vanuit 
de bond steeds meer taken ontstonden 
werden ook mijn taken steeds meer. 
Tegenwoordig gaat alles via de computer 
en daardoor doe ik ook veel taken die ei-
genlijk bij het wedstrijdsecretariaat horen. 
Nadat Marjo gestopt is kwam daar ook 
nog de contacten met de senioren bij.

Wat is voor jou het Eendrachtgevoel?
Het Eendrachtgevoel  is voor mij samen 
sportief bezig zijn. Met vooral veel hart en 
liefde voor de club en ook veel gezellig-
heid.

Je hebt straks veel tijd over als je gaat 
stoppen als secretaris van afdeling 
Korfbal! Hoe ga je die tijd invullen? Heb je 
andere hobby’s waar je wat meer tijd aan 
wil besteden?
Ha, ha ik heb het altijd druk dus zal me 
niet gaan vervelen. Bovendien heb ik al 
aangegeven nog wel door te gaan met 
de ledenadministratie en kunnen ze me 
altijd om hulp vragen voor het een of 
ander. Ik heb nog wel meer hobby’s zoals 
lezen, wandelen, fietsen, sporten. En ben 

bovendien ook altijd druk met mijn werk 
en mijn gezin.

Er is nog geen echte opvolger voor jou als 
secretaris Korfbal … kun je misschien be-
schrijven wat de inhoud is van de functie 
van secretaris Korfbal? 
Zoals ik steeds meer functies kreeg, ga ik 
deze nu ook beetje bij beetje afbouwen. 
Esther Wenno heeft inmiddels als de taak 
jeugdzaken onder zich. Charles Eltink is 
aanspreekpunt voor de beide senioren-
teams en regelt alle zaken hieromheen, 
ook de contacten met de trainers en met 
Astrantia. Dit jaar ben ik ook gestopt met 
het bijwonen van de (jeugd)leidersverga-
deringen. Volgend seizoen wil  ik dan echt 
met het secretariaat stoppen.   
De taken van de secretaris bestaan 
voornamelijk uit het ontvangen van post, 
voornamelijk via de mail, deze lezen 
en kijken voor wie die bestemd is., dan 
handelen of doormailen. De secretaris is 
normaal ook aanwezig op leidersvergade-
ringen en notuleert deze meestal (nu doet 
Hennie Dimmers dit). Verder zijn er altijd 
twee leden van het bestuur aanwezig bij 
kampioenswedstrijden. Er komen nog 
regelmatig dingen die met het bestuur 
besproken moeten worden. Ook ging ik 
als secretaris altijd naar de regiovergade-
ringen die 2x per jaar gehouden worden.
Voor de taken die vallen onder het wed-

strijdsecre-
tariaat heeft iemand mij 
al toegezegd hierover te zullen denken. 
Als diegene het wil doen dan ga ik deze 
volgend seizoen inwerken. Het gaat 
vooral om opgaves via de bond en het 
inhuren van zalen. Zelf zal ik dan nog de 
ledenadministratie blijven doen zolang dit 
nodig is.

Wat is voor jou de drijfveer geweest om 
zo lang zoveel werk voor de vereniging te 
doen en er zoveel tijd in te investeren?
Ik ben van mening dat je als lid van een 
vereniging ook taken moet doen rondom 
deze vereniging, vooral met 3 dochters 
bij het korfballen. Ik voel me ook altijd 
betrokken bij Eendracht en wil graag dat 
alles goed geregeld is. Bovendien is het 
ook gezellig bij de club.

Wat wil je nog kwijt aan de lezers van 
Ronduit Magazine?
Ik hoop dat iedereen met net zoveel ple-
zier bij Eendracht sport als ik. Ook hoop ik 
dat iedereen wat voor onze club en elkaar 
wil doen. Er zijn al veel vrijwilligers die hun 
tijd aan  Eendracht spenderen maar er is 
altijd behoefte aan meer. Samenwerken 
voor je club geeft je veel voldoening en 
plezier en ontlast de anderen.  Hopelijk 
voelen velen  zich nog aangesproken door 
deze oproep.

Kees vd Woerd, Josephine Moons, 
ikzelf, Mariska Wennekers, 

Ans Piepenbrock, Jacqueline van Beuningen, 
Nellie Thoonen, Mia Arts, 

Annemarie vd Mond, Marga Willems, 
Marleen Wintels, Diny Arts, 

Marian Paulussen, Irma Wijers, 
Evelien Schepers
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Onze vakgebieden:
• Bouwbranche
• Logistiek
• Land- en tuinbouw
• Metaal
• Verpakkingsindustrie
• Vleesindustrie
• Voedingsmiddelenindustrie
• Recycling
• Zorgsector

Kerkenbos 1109 | 6546 BC Nijmegen | tel.: 024-8450566 | www.fwork.nl

Fwork
uitzendbureau

vakmensen!
zoekt

Fwork uitzendbureau 
is sterk in het matchen van vraag en aanbod in 
diverse branches. Wij zijn hét uitzendbureau 
voor vakmensen en je kunt bij ons terecht voor 
tijdelijke en vaste banen op elk niveau.



Larie di Nuevocasa

de loopjongen
“Maar let wel op dat je jezelf niet voorbij loopt” klonk ’t 
bij ons op de werkvloer. Onze chef keek er bezorgd bij 
terwijl hij dit zei. Het gezicht van mijn collega, voor wie 
deze woorden bedoeld waren, stond op standje plechtig. 
Met een lichte frons van z’n wenkbrauwen en een knikje 
met z’n hoofd waarbij hij ook z’n linker schouder fijntjes 
ophaalde, probeerde hij aan te geven dat ’t wel mee zou 
vallen. Toch zag ik al snel dat ‘ie dat wel eens mis zou 
kunnen hebben. Op weg naar de koffieautomaat ver-
snelde mijn collega plotseling z’n pas, ’t had iets van een 
demarrage zonder dat er überhaupt een peloton in de 
buurt was. Vlakbij de automaat remde hij af om de laat-
ste 2 meter in z’n normale koerstempo af te leggen. Kan 
zomaar - dacht ik - dat  hij zichzelf op dat korte stukje 
naar de koffieautomaat voorbij is gelopen. De woorden 
van z’n chef die nog door z’n hoofd doolden brachten ‘m 
halverwege tot bedaren waardoor hij het laatste stukje 
afremde en zo naar alle waarschijnlijkheid gelijktijdig 
met zichzelf aankwam. Zoiets moet ’t zijn geweest. 
Mooi staaltje Hollands adagium de term: jezelf voorbij 
lopen. Een andere collega werd op de route du soleil in 
de buurt van Dijon ingehaald door z’n eigen caravan. 
“Hé, zo’n caravan heb ik ook” dacht ‘ie nog voordat z’n 
sleurhut zich voor z’n ogen opvouwde tegen de vangrail. 
Is ook een manier van jezelf voorbij lopen, maar dan 
anders.  Kan natuurlijk ook best een positieve betekenis 
hebben dat jezelf voorbij lopen. Voor een rechtsbuiten bij 
’t eerste bijvoorbeeld. Zie ’t al voor me. Balletje diep met 
net iets te veel vaart waar je normaal gesproken nóóit 

meer aankomt voor de achterlijn. Kansloos, denken de 
supporters langs de kant. Heel niet!  ‘t is gewoon een 
kwestie van jezelf voorbij lopen en hoppakee vlak voor 
de lijn heb je ‘m, strakke voorzet en scoren maar. Daar 
moeten we misschien juist op gaan trainen. Ja, d’r moet 
een jezelf  voorbijloop-trainer aangesteld worden. Dat 
heeft geen enkele andere club. Daar pak je zomaar een 
periodetitel mee. Sterker nog, die hebben we al! Nuevo-
casa vermoed daarom dat de jezelf voorbijloop-techniek 
zo hier en daar op de Maasvallei al wordt toegepast. 
En ik zie nog veel meer mogelijkheden. Denk aan de 
Vierdaagse, de Marathon van New York of stel dat je een 
loopjongen bent die aan de late kant is.  Hoewel, er zit 
ook wel een netelige kant aan. Bij de Zevenheuvelenloop 
bijvoorbeeld of bij ’t Molenhoeks Makkie. Je bent jezelf 
voorbij gelopen en je wint. Maar wie wint er dan? Jij of 
jezelf, da’s wel een lastige. Man, daar kun je wel drie 
columns over volschrijven. 
Hoe dan ook, die periodetitel hebben we te pakken. 
Dankzij of juist zonder onszelf voorbij te lopen, dat laat ik 
hier even op z’n beloop. Knap, want die titels winnen we 
niet zoveel met ons cluppie. Toch vindt niet iedereen zo’n 
periodetitel even bijzonder. “Een periodetitel? Ach da’s 
toch niks speciaals” zei de vrouw die in de wachtkamer 
bij de tandarts naast me zat “Die win ik iedere maand…”

Nuevocasa
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De prof

wienie  nillissen
Wienie Nillissen, wie kent hem niet binnen Eendracht. 
Vader van Bas en Tim en leider/trainer het 2e Zaterdag-
seniorenteam en sinds dit seizoen ook nog betrokken 
bij het 1e elftal op zondag. Verder keept hij ook nog in 
het 4e elftal is consul en hij is, maar dat heeft niets met 
Eendracht te maken, superfan van “zijn” NEC. 

Want, en wellicht zal niet iedereen dat weten,  Wienie 
heeft ook als keeper bij NEC onder de lat gestaan in de 
Goffert. Die “goeie ouwe betonnen Bloedkuul”  wel te 
verstaan met sintel- en wielerbaan !  Daar willen we 
natuurlijk  wel wat meer van weten. … verhalen uit de 
goeie ouwe tijd !

Bij welke club ben je begonnen als klein menneke?
 Ik ben begonnen met voetballen bij de F van Germania. 
De club van de Stekkenberg  in Groesbeek.

Wilde je altijd keeper worden, of was je eerst 
veldvoetballer?
Ik ben begonnen als veldspeler. Ik stond  eerst achterin, 
was dus meer verdediger dan aanvaller.

Hoe ben je keeper geworden en bij welke club was dat?
Bij een wedstrijd van de F-jes van Germania hadden we 
geen keeper. Ik ben toen in onder de lat gaan staan. En 
dat ging blijkbaar best goed want  vanaf die wedstrijd 
ben ik het goal niet meer uit geweest en steeds keeper 
gebleven.

Hoe ging de overgang naar NEC, hoe oud was je toen?
Ik kreeg een brief van NEC om een proefwedstrijd te 
spelen. Deze wedstrijd werd gespeeld in de oude Goffert. 
Dit was als voor mij 15-jarige al een happening op 
zich. Na deze wedstrijd moest iedereen in het spe-
lershome wachten. Je kreeg een gesprek waarin 
vertelt  werd of je naar NEC mocht komen of 
dat je zou afvallen. Bij dit gesprek zaten de 
toenmalige hoofdtrainer Pim v/d Meent en 
Clemens Hermans. Zij waren positief over 
mij en toen heb ik de overgang naar NEC 
gemaakt.

Wat kun je je herinneren van die tijd bij NEC. 
Wie was trainer en noem eens wat namen van 
speler die toen ook in de selectie zaten? 
Hoeveel wedstrijden heb je daadwerkelijk in het 
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wienie  nillissen
1e elftal van NEC gekeept?
Het waren vijf hele leerzame jaren. Ik ben bij NEC in de 
A1 begonnen. Clemens Hermans was mijn trainer en o.a. 
Arno Arts, Remco Bicentini, Berry Arends, Frank Koch( 
de huidige trainer van Kraijenhoff)  en Gradje Xhofleer 
zaten bij mij in het elftal. We werden dat eerste jaar gelijk 
kampioen bij Feyenoord in De Kuip. In het tweede  jaar 
bij NEC, als 16-jarige, ging ik al naar het 2e elftal van NEC. 
Het team wat ze nu ‘t Beloftenteam noemen. Het was 

een moeilijk jaar. Het ging allemaal veel sneller. Ik kon 
dit nog niet bijbenen waardoor ik vaak bij het 2e 

op de bank zat.  Op een gegeven moment ging 
de keeper  van het 2e elftal, tevens de reser-

vekeeper van het 1e elftal, weg waardoor ik 
werd doorgeschoven als reservekeeper van 
het 1e elftal. Uiteindelijk ging dat voor mij 
gewoon veel te snel om zo doorgeschoven 
te worden naar het 1e elftal. Mijn trainer bij 
het 1e elftal was nu Sandor Popovics. Popo-
vics was een hele goede trainer en je kon ook 

erg met hem lachen. Mijn allereerste wed-
strijd voor NEC was een oefenwedstrijd tegen 

De Treffers. Wij wonnen deze wedstrijd met 9-0. 
Ik heb in totaal 10 beker-/oefen- en wedstrijden 

bij NEC in het 1e gespeeld. Mijn hoogtepunt, maar tevens 
ook mijn dieptepunt, was mijn debuut tegen Eindhoven. 
We speelden in deze wedstrijd met maar liefst 5 Groes-
bekers, Henk Grim, Frans Janssen, Arno Arts, Jan Peters 
en ik. Een kwartier voor tijd staan we nog met 2-0 voor 
maar we verliezen deze wedstrijd met 2-6 waarvan 3 
penalty’s tegen.

Hoe kwam er een einde aan de periode bij NEC?
Ik was inmiddels weer gedegradeerd naar het 2e elftal. 
Met het 2e elftal moesten we vaak dinsdag ’s avonds 
voetballen. Ik kreeg in deze tijd werk en kon het nog maar 
moeilijk combineren. Als je dinsdag ‘s avonds moest 
voetballen in Groningen of Heerenveen en pas om 2 uur ’s 
nachts thuis bent waarna je vervolgens ’s ochtends weer 
naar je werk moet, dat houd je niet lang vol. 

Waar ben je toen gaan keepen? 
Ik ben toen gaan keepen bij hoofdklasser Achilles ’29. Ook 
dit heb ik 5 jaar gedaan, waarvan twee jaar in het 1e en 
drie jaar in het 2e elftal. In deze vijf jaar bij ik 3x kampioen 
geworden en 1x gedegradeerd. Hierna heb ik nog vijf jaar 
gekeept in het 1e elftal van Rood-Wit. Met Rood-Wit ben 
ik 2x kampioen geworden. Een van deze kampioenswed-
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strijden was tegen Eendracht ’30. Rood-Wit stond op 
dat moment 1e en Eendracht ’30 stond 2e. Eendracht 
’30 kreeg in deze wedstrijd een penalty welke genomen 
werd door Henny Queens. Henny Queens schoot deze 
bal zo hoog en zo hard over dat ze deze bal volgens mij 
nog aan het zoeken zijn, haha . Rood-Wit werd kampi-
oen en Eendracht ’30 werd dat seizoen tweede. 

Hoe ben je bij Eendracht terecht gekomen?  
In welk team  ging je toen keepen?
Ik vond het bij Rood-Wit allemaal wel genoeg geweest. 
Ook verhuisde we in deze tijd van Groesbeek naar 
Mook. Op een gegeven moment ontmoette ik Jasper 
Verhoeven op een feest in De Pimpel. Hij was toen 
leider van het 7e elftal (nu het 4e elftal) van Een-
dracht ’30. Hij vroeg of ik zondags zin en tijd had om te 
keepen. Hierop heb ik ja gezegd en dit elftal ben ik nu 
nog steeds ‘actief’. Momenteel lig ik er even uit wegens 
een liesblessure.

Wat doe je nu allemaal bij Eendracht? Kun je misschien 
iets vertellen over je relatief onbekende taak als consul 
van Eendracht?
Ik heb verschillende functies bij Eendracht ’30. Ik 
ben bestuurslid en wedstrijdsecretaris van de seni-
oren, trainer van zaterdag 2, medeorganisator van 
het noppentoernooi en het groen-wit feest en ik ben 
consul. Een paar jaar geleden heb ik het consulschap 
overgenomen van Theo Thijssen. Een consul is diegene 
die bekijkt of de velden niet te nat zijn voor de wed-
strijden in het weekend. Bijna iedere vrijdagavond loop 
ik dan ook een rondje over de velden om te kijken hoe 
ze erbij liggen. Op het kunstgras loop ik een rondje 
om de trainingsdoeltjes en van het veld te halen voor 

het weekend want dit wordt nogal vaak vergeten. De 
trainingsdoelen van de senioren lukt me niet alleen 
dus deze moet ik laten staan, waarschijnlijk tot iemand 
zich tijdens een sliding een keer blesseert. Als er slecht 
weer op komst is ben ik vaker op de velden te vinden 
om te kijken hoe ze er bij liggen, zelfs op zondagmorgen 
om 07.30 uur. Ik moet dan een beslissing gaan nemen 
of een wedstrijd wel of  niet door kan gaan. Dit is voor 
sommigen natuurlijk een teleurstelling maar als ik ze 
laat zien en uitleg waarom ik een wedstrijd laat aflas-
sen snappen ze het vaak wel.

Je bent sinds dit jaar ook betrokken bij de begeleiding 
van het eerste elftal van Eendracht. Hoe zie je de toe-
komst van dit team?
Het is belangrijk een hecht team te hebben. De hele 
staf is hier dan ook goed en druk mee bezig. We 
hebben de 1e periodetitel gepakt en het is nu de taak 
om zo door te gaan en niet te verzwakken. Als we 
deze selectie bij elkaar houden en deze in de toe-
komst kunnen aanvullen met goede spelers vanuit 
onze eigen jeugd zie ik in Eendracht ’30 over een paar 
jaar een stabiele 4e klasser. Het zou ook mooi zijn 
als oud-Eendracht spelers die nu elders voetballen 
zoals een Dirk Visscher en Mickey Lebbing weer voor 
Eendracht kiezen

Wil je verder nog iets kwijt aan de lezers van Ronduit 
magazine?
Ik wil mijn waardering uitspreken aan de vele vrijwilli-
gers binnen onze vereniging. Ik hoop dat we hier nog 
lang gebruik van kunnen en mogen maken. Zodat 
iedereen met veel plezier, net als ik, naar ‘ons aller’ 
Eendracht  blijft komen. 

» vervolg pagina 11
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eendracht '30 - F4
Spelers
Mats van der Borgh
Jonny Bos
Ralph van den  
   Dobbelsteen
Samuel Easthill
Bram Geerts
Gijs Leijser

Juul van Lent
Stijn Tacke
Bram Verkaart
Mika Verweij
Sjors Walraven
Mattijn de Wilde

eendracht '30 - F3

Spelers
Lucas Bömer
Timo Buskens
Sam Hendriks
Tim van Hoek
Maud Janssen Reinen

Ruben Koopman
Stijn Köpp
Sam Rebel
Jorn Weeda

eendracht '30 - F2
Spelers
Tijs Beers
David Boonen
Raphael Boonen
Bram van de Kar
Jonas Kaufmann

Viggo Kreeftenberg
Eloi Spitsbaard
Daan Tinnevelt
Jari Willems
Elias Witteveen

eendracht '30 - Mp1
Spelers
Manus Antonisse
Bart de Backer
Max Buiting
Jelani Coffie
Koen Cornelissen
Rik van Els
Felix Frowijn
Rik van Hoek
Tess Hüttner

Juul Janssen
Oscar Kaufmann
Ties Kersten
Bas Lamers
Loek van de Loo
Tim Weyers
Floris van der Zand
Tom Hendriks
Lucas Portman
Valenteijn Vermeulen

Jeugdteams voetbal
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eendracht '30 - F1
Spelers
Niek van Cleef
Jens Doorenbos
Jesper Eigenhuijsen
Doran Fleuren
Luc Hennion

Tim Nillessen
Stan Queens
Chiel Theunissen
Daan Theunissen

eendracht '30 - e5
Spelers
Rick Blaauw
Kai Engelke
Alejandro Fekkes Cruz
Dirk Hulshof
Jeroen Jillissen

Jits Kamps
Friso van de Kar
Tijn Koster
Ben Leseman
Pleun Mattijssen

Jeugdteams voetbal

eendracht '30 - e6

Spelers
Jasper Broens
Willem Cornelissen
Caspar van Hout
Thijmen Isken
Bram van Kempen

William Lasbleiz
Matthew Overhand
Harm Schoenmakers
Tomas Schoenmakers
Joey Stevens

eendracht '30 - e4
Spelers
Jaimy Bulus
Levi Cillessen
Bram Eltink
Levi Piets
Mathijs Roeloffs

Gijs Ros
Nick Roumans
Lars Schoenmakers
Hani Tahir
Rick Vos
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eendracht '30 - e2
Spelers
Sjoerd Bakker
Sepp Bakker
Peter Paul Buijnsters
Sander van Hout
Tom Laurant

Sem Meeussen
Hidde Sjoerdsma
Guus Stoffelen
Abel van der Wielen

eendracht '30 - e1

Spelers
Pien van Dam
Tristán Gonzalez
Thimo Hennion
Sven van den Ing
Bram van de Mond

Danni Morais
Senna Persijn
Merijn Velthuis
Milo Warnars
Mick van de Wiel

eendracht '30 - Md4
Spelers
Sarah Barrie
Lisa van Dreumel
Iris Engels
Angelita Fekkes Cruz
Kathia Jako
Sanne Lieskamp

Carina Lucassen
Anne Pinckers
Negah Sarwari
Marieke Weeda
Demy Wenno
Noa Wolff

eendracht '30 - e3

Spelers
Bas Bastiaans
Joris Braaf
Lisander Dauti
Friso Dölle
Harm Grijsbach

Chris Haerkens
Tom Janssen
Timo Kersjes
Thijn van der Zand

Jeugdteams voetbal
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eendracht '30 - d3Spelers
Ilse Bakker
Bram ten Cate
Desar Dauti
Daniël Gijssel
Sam Hovestadt
Jarno Hüttner
Joost Jansen
Jop Linders
Tim van de Mond

Pim Nieuwenhuis
Levi Peters
Hugo Poelen
Riona Pulles
Fabian Rietveld
Laurence Rowan
Alexander Witteveen
Max Wolters

eendracht '30 - d1Spelers
Joris Arnoldussen
Ties Bakker
Koen de Blaauw
Kick te Brake
Joep van Dam
Dirk Eltink
Finn Hagemeijer
Jesse Janssen

Max Janssen Reinen
Maikel Kersten
Lars Koopman
Tom Meeussen
Rubin Persijn
Thieme Sjoerdsma
Fabian Toonen
Ticho Vos

Jeugdteams voetbal

eendracht '30 - d2
Spelers
Tamim Arian
Fien van der Borgh
Gijs Burghoorn
Juriaan Dirkx
Daan van Ederen
Thijs Frederix
Jorick van de Kar
Joran Kreeftenberg

Pim Mattijssen
Olivier van Oosterhout
Julian Paardekooper
Milan van Rooij
Kay Verwayen
Simon van der Wielen
Hugo Wijnhoven
Sander de Wilde

eendracht '30 - Mc1Spelers
Kiki Broeksteeg
Marleen van Merriënboer
Amber Opsteen
Kelly Overhand
Bibi Piets

Juul Piket
Serana Pool
Demi van Rooij
Kaylee Willems
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eendracht '30 - c1Spelers
Wout Bastiaans
Lars de Beer
Stan Delis
Bart Derks
Bas van Duijnhoven
Daan van Duijnhoven
Olaf Habers
Koen Hulshof

Jesse Krosenbrink
Robin Lamers
Joery Queens
Sverr Rosmalen
Remco Siebenheller
Freek Spierings
Kaj van Wamel

eendracht '30 - Mb1 
Spelers
Louise Arnoldussen
Puck Broeksteeg
Kimberly Damen
Vera Eltink
Stefanie Hendriks
Britt Hüttner
Ymke Jansen

Ling Leung
Nadine Linders
Paulien van Merriënboer
Saskia Sanders
Elle Slootmans
Janneke Visscher
Merlène van Vliet

eendracht '30 - b2Spelers
Marvin Arts
Kim Boer
Viet Cao
Sjors Heijnen
Gijs Hendriksen
Rens Hermsen
Twan Lucassen

Quentin Noij
David Opsteen
Chaz Peters
Olivier Rietveld
Martijn Roumans
Guido Velthuis

eendracht '30 - c2
Spelers
Mees Bruens
Niels Burghoorn
Roy Haerkens
Mick Hoedt
Tim Hovestadt
Menne Jacobs
Stijn Klomp
Ben Mulders

Joris Nieuwenhuis
Bas Nillessen
Stijn Poelen
Nick Saedt
Han Velthuis
Lorenzo Vicario
Nicolas Wahl

Jeugdteams voetbal
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EEndracht ‘30 SELEctIE SEIZOEn 2012 - 2013

Bovenste rij: Wout Lamers, Mels Willems, Sjoerd Bosch,  Koen Pouwels, Brian Willems, Mitch derna, Kees Gommers
Middelste rij: roy Pool, Jules Visscher, thijs v. Zonsbeek, tom christiaens, Gijs Pouwels, Flip Poelen, amer Ploskic, Emiel theunissen
Onderste rij: henny Queens, Marc hulsman, Jim adams, Bas Verijdt, dennis v. duijnhoven, robin v.d. Pol,  rik christiaens, Ben Janssen



EEndracht ‘30 SELEctIE SEIZOEn 2012 - 2013
Hoofdsponsor:

Bovenste rij: Wout Lamers, Mels Willems, Sjoerd Bosch,  Koen Pouwels, Brian Willems, Mitch derna, Kees Gommers
Middelste rij: roy Pool, Jules Visscher, thijs v. Zonsbeek, tom christiaens, Gijs Pouwels, Flip Poelen, amer Ploskic, Emiel theunissen
Onderste rij: henny Queens, Marc hulsman, Jim adams, Bas Verijdt, dennis v. duijnhoven, robin v.d. Pol,  rik christiaens, Ben Janssen



eendracht '30 - b1Spelers
Daan Bastiaans
Stijn Boeree
Pieter ten Cate
Chris Delis
Koen Eggenhuizen
Aron Fiddelers
Michiel Gijssel
Teun Hendriksen

Daan Jongerius
Nathan Klaassen
Milan van Leth
Rico Paau
Leroy Pool
Sjoerd Poos
Emiel de Valk
Thomas van Wetering

eendracht '30 - 4
Spelers
Jaap Beers
Louis Bouwman
Adri Cocu
Maurice Eltink
Charles Eltink
Marcel de Groot
Prins Evert Huttner
Jeffrey Janssen
Gerard Lieskamp
Gerard Meijer
Frans van de Mond

Wienie Nillessen
Frank Penders
Philip Pinckers
Fred Pinckers
Roy Pool
Henny Queens
Bart Roeloffs
Bas Verwayen
Sil de Vries
Jeroen Willems
Ronald Willems
Frist Blommenstein

teams voetbal

eendracht '30 - a1
Spelers
Lars van Afferen
Bas Beekmans
Maikel  Christiaens
Patrick  Gras
Gijs van Kesteren
Stijn Lansink
Jordy Leenders
Simon Oostdam
Casper Oostdam

Daan Ruijs
Niels Schlebos
Paul Schoock
Cas Sinnige
Sam Spierings
Ruben Verwayen
Jurriën van de Water
Glenn Willems

eendracht '30- 3
Spelers
Arno van de Broek
Bjorn van de Broek
Teun Castelijn
Rene Desmarais
Wim Gommers
Coen Groenen
Twan Hendriks
Martijn Kamps
Edwin Kok
Antonio Lucas

Marnix Nillissen
Prins Roel Poos
Stefan Rieken
Paul Thijssen
Jeroen Thoonen
Dries Thoonsen
Michael Verbrugge
Roel Willems
Henk Wolters
Patrick Peters
Emiel Hendriks
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eendracht '30 - zaterdag 3
Spelers
Sven Bouhuis
René Grootveld
Stefan Janssen
Robin Janssen
Tom Janssen Groesbeek 
Mike Krutwagen

Maickel Lem
Robin van Oosteren
Danny Schlebos
Ashwin Tax
Mitch Thijssen
Jaap van Veenendaal

eendracht '30 - zaterdag 2
Spelers
Rob van Weelden
Filip Lukic
Bas Lamers
Luc Geelen
Gijs Poelen
Ben Mulders
Mark Homersson
Cees Groothaert

Martijn Geelen
Rick van Beuningen
Michel Christiaens
Danny Wijers
Bram Gubbels
Daan Poelen
Willem Meussen
Patrick Wijers

eendracht '30 - veteranenSpelers
Theo Cornelissen
Joost Eikelenboom
Andy van Eldik
Bas Fiddelers
Walter Haerkens
Joop Heinstra
Frits Janssen
Harry van Lent
Dennis Lieskamp
Marcel Noij

Sjaak Schuiling
Frank Thijssen
Piet Thomassen
Fons Thomassen
Gianluca Traficante
Patrick Vos
Edwin de Vries
Walter de Wilde
Ton Broekmans
Jan Lamers
Frank Thijssen

eendracht '30 - 2

Spelers
Mitchell Derna
Michael Muis
Chris Seadt
Alex Janssen
Thijs van Zonsbeek
Gijs Pouwels

Nils Jacobs
Bert Cillissen
Pascal Toonen
Bas Verijdt
Remy van Vliet
Thomas Oostdam

teams voetbal
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V O R M G E V I N G
W E B D E S I G N
M A R K E T I N G

M U LT I M E D I A

Nieuweweg 267  6603 BN  Wijchen   T + 31 (0)24 642 58 63 
E info@demoorcreators.nl   www.demoorcreators.nl 

KENNISMANAGEMENT IN HORECA

Allemaal anders en toch een team!

Kantoor Malden   Groesbeekseweg 2, 6581 BH  Malden

Kantoor Groesbeek   Gooiseweg 36, 6562 BK  Groesbeek

T 024 397 67 93   F 024 397 75 78   E info@besgroep.nl   www.besgroep.nl
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priKbord

De mannen van Eendracht ’30 1 hebben op 19 oktober j.l. met 

succes aan het teambuilding gewerkt. Kort de gezellige avond 

bij Bowlingcentrum de Plasmolen en Grand Café de Malle Jan 

werd de eerste periode in Klasse 5E gepakt!      

een unieKe service voor onze leden!Met ingang van maandag 22 oktober verzorgd Nissim Yabo Fysiotherapie elke maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur een gratis inloop spreekuur voor alle korfbal- en voetballeden van Eendracht’30.

Voor kleine en grote blessures kun je voortaan elke maandag-avond terecht bij de verzorgersruimte naast kleedkamer  4 voor een gratis consult.

Om wachttijd te voorkomen kun je jezelf beter even aanmelden via secretaris@eendracht30.nl of per sms aan 06 29081344. Je krijgt dan per ommegaande je afspraaktijd door.
Fysiotherapie Nissim Yabo, www.nissimyabo.nl

eendracht nieuws
In januari zal er bij Eendracht in de week-enden van alles te beleven zijn. Zo zullen spelers en trainers van het 1e elftal op de zaterdagen trainingen gaan verzorgen voor de D, E en F pupillen. Daarna is er een lunch en aansluitend kan iedereen nog kijken naar een echte voetbalfilm.Ook is er op het kunstgras van de Maas-vallei een winterwedstrijdenreeks van de 1e elftallen van 2e klasser Achates Ot-tersum, 3e klasser Overasseltse Boys, vv Ostrabeke 3e klas zaterdag en uiteraard Eendracht 1. Deze teams zullen in toer-nooivorm tegen elkaar uitkomen. Nadere info t.z.t. via de Eendrachtwebsite en de (social) media. 

carnaval
Ook Eendracht staat met de uitverkiezing 

van Evert Hütner op 17 november jl.  tot 

Prins Carnaval van de Heikneuters weer in 

het teken van Carnaval. Evert is in het nor-

male Eendrachtleven speler van Eendracht 

4 en Roel Poos spelend bij Eendracht 3 is de 

Prins van de Dwarsliggers uit Malden .. het 

kan niet op. Vooraan in de polonaise bij de 

jeugd van de Heikneuters zullen Jeugdprins 

Maikel (Kersten uit de D1) en jeugdprinses 

Carina (Lucassen uit de D4) lopen. Last but 

not least is er jeugdprinses Ilse (Bakker uit 

de D3) van de Meulenwiekers.

Kortom een Eendrachtig carnavalsseizoen 

is begonnen. Natuurlijk alvast alle prinsen 

en prinsessen proficiat en heel veel plezier 

tijdens de caranaval.

KorFbalsters 

opgelet!
Noteer alvast in je agenda

Zaterdag1 juni

Korfbaltoernooi 
bij Eendracht
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Uitgelicht

Door: Patrick Wijers

Twee broers, beide spelend in het eerste elftal van Eendracht 
’30. Uniek is het niet, het gebeurde in het Eendracht verre 
verleden wel eens vaker: Jan & Theo Arts, Piet & Fons Thomas-
sen, Rini & Paul Hulsman, Pieter & Ton Broekmans, de tweeling 
Harold & George Daamen. Het zijn namen uit een ver verleden 
die wellicht toch  bekend in de oren klinken. Maar ook in de 
jongere geschiedenis spelen broers samen in het eerste elftal, 
onlangs nog Lars en Nils Jacobs. Rick en Tom Christiaens zijn 
dus zeker geen uitzondering maar wel bijzonder …

Jullie speelden beide in de jeugd bij Eendracht. Wat weten 
jullie nog van deze tijd?
Tom: ‘’Het eerste wat mij te binnen schiet zijn mijn trainers 

van destijds: Robbert Lebbing en Wim Arts. Goede trainers 
waar ik ontzettend veel van heb geleerd. Zij hebben mij een 
basis meegegeven waar ik nog altijd de vruchten van pluk. 
We hadden een erg talentvolle lichting. Namen die me te 
binnen schieten zijn Mikey Lebbing, Dirk Visscher, Farnoosh 
Zia, Daan van Veenendaal en keeper Wout Lamers.’’
Rik: ‘’Mijn trainers waren o.a. Twan Hendriks, Theo Kamps 
en Huub Kersten. Huub zie ik nog zo voor me met een shag-
je op zijn lip tijdens het vlaggen. Een geweldig gezicht was 
dat als ik eraan terug denk.’’
‘’Ik heb altijd veel plezier gehad met mijn vrienden op het 
veld. Met jongens als Martijn ‘Tiny’ Lamers, Filip Lukic en 
Mark Bettinger hadden we een leuke vriendenploeg. Jam-
mer genoeg moest ik – doordat ik in december geboren ben 
–  altijd als een van de weinige met de oudere lichting mee 

De één was als jeugdspeler erg talentvol en verruilde Eendracht als pupil om te gaan spelen voor achtereenvolgens Union 
en De Treffers. De ander blies op 20 jarige leeftijd het stof van zijn kicksen om na vele jaren weer te gaan voetballen met 
zijn vrienden in het vriendenteam dat bij Eendracht inmiddels bekend staat als het tweede zaterdagelftal.
Het gaat hier natuurlijk om de broers Tom en Rik Christiaens. Tegenwoordig spelen zij samen in het 1e elftal van Eendracht 
en zijn zij niet meer weg te denken uit het middenveld van trainersduo Roy Pool en Henny Queens. Tom (22) is het creatie-
ve brein dat vanaf links zorgt voor de dreiging voor het vijandelijke doel, broer Rik (23) is de hardwerkende pitbull die zijn 
mannetje staat als verdedigende middenvelder.

broers toM en riK christiaens 
in het eerste elFtal

 Zij aan zij in de dug-out. Links Tom, rechts zijn oudere broer Rik.
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doorschuiven, waardoor ik steeds slechts een jaar 
met hun samen mocht spelen.’’
‘’De jaarlijkse jeugdkampen waren ook geweldig. 
Niet gaan slapen, kussengevecht houden en stie-
kem naar buiten sluipen. Leuke herinneringen!’’

Rik, jij besloot om te stoppen met voetbal. 
Waarom?
‘’Zoals ik net ook al zei moest ik steeds als 
een van de weinige van mijn vrienden met de 
oudere jongens meeschuiven naar de volgende 
leeftijdsgroep. Met deze jongens had ik minder 
binding waardoor op een gegeven moment het ple-
zier verdween en ik besloot om te stoppen met voetbal.’’

Hoe ben je vervolgens weer bij Eendracht verzeild geraakt?
‘’Flip Poelen was bezig met het vormen van een vrienden-
team op zaterdagmiddag. Veel jongens uit mijn vrienden-
groep hadden inmiddels toegezegd. Wienie Nillisen zou 
de trainer worden en Marcel Poelen leider. Ik was meteen 
enthousiast en besloot om ook weer te gaan voetballen.’’
‘’De combinatie tussen willen winnen en na afloop gezellig 
met zijn alle een biertje (of twee, of drie, of…) drinken in kan-
tine sprak me aan. Al snel kregen we onze eigen stamplek 
aan de hoek van de bar in de kantine. Vanaf daar zijn menig 
teamleden rollend de kantine uitgegaan.
‘’Na drie seizoenen ben ik benaderd door Henny Queens en 
Roy Pool met de vraag of ik interesse had om voor het 1e elf-
tal te komen spelen. Ze hadden me zien spelen op zaterdag 
en waren van mening dat ik de selectie zou kunnen verster-
ken. Ik heb hier nog even flink over na moeten denken omdat 
ik het super naar mijn zin had bij zaterdag twee. Na een tijdje 
heb ik toch besloten om de uitdaging aan te gaan.’’
‘’En dat is een goede keuze gebleken want ook bij het eerste 
elftal heb ik het erg naar mijn zin. Ik probeer wel betrokken 
te blijven bij mijn oude team. Als ik tijd heb ga ik altijd even 
kijken en zo nodig vlag of fluit ik de wedstrijd.

Tom, jij koos ervoor om voor Union te gaan spelen. Hoe is 
het je vanaf daar vergaan?
 ‘’In mijn tijd bij Eendracht speelde ik al bij de regionale KNVB 
selectie. Hier ben ik opgevallen bij andere clubs. Ik heb eerst 
nog stage gelopen bij de voetbalschool van N.E.C., maar toen 
dit niet haalbaar bleek werd ik gevraagd door Union.’’

‘’Union D1 speelde net als 
N.E.C. in de Topklasse. Het 
hoogste niveau met bijna 
alleen maar D1 teams van  
betaald voetbal organisaties 
zoals bijvoorbeeld De Graaf-
schap en VVV-Venlo.’’
‘’Bij Union heb ik echt een 
toptijd gehad. Vaak was 
ik er het hele weekend te 
vinden en ik had ook nooit 
gedacht dat ik die club ooit 
nog zou verlaten!’’
‘’Als 1e jaars B-junior 
verdween echter het 

plezier en de motivatie. Ik heb 
aan het eind van dat seizoen 
toen ook gekozen voor een 
overstap naar De Treffers om te 
proberen om dat daar terug kun 
krijgen.’’
‘’Ondanks dat het er gezellig 
was, besloot ik vanwege mijn 
vrienden om na twee jaar terug 
naar Eendracht te gaan. Zij 
speelden in de A1 en het was 
er elke zaterdag feest. Na de 
wedstrijd bleef iedereen nog lang 

in de kantine hangen en vaak werd de nacht doorgebracht 
in de Linde in Groesbeek.’’

Jullie spelen inmiddels zij aan zij op het Eendracht-midden-
veld. Hoe is het om met je broer in een team te spelen?
T: ‘’Het is zeker leuk dat we samen in een elftal spelen. 
Maar tijdens de wedstrijd denk ik daar niet aan. Dan is Rik 
gewoon een van mijn teamgenoten.’’
R: ‘’Het is ook niet nieuw. Sinds drie jaar spelen we ook al 
samen in de zaal. Samen met wat jongens van het eerste 
en zaterdag twee vormen we Eendracht 3.’’
T: ‘’Afgelopen seizoen hadden we alles gereed voor het kam-
pioensfeest. We waren speciaal met de taxi naar Sportpark 
Heuvelland  afgereisd. Er waren veel supporters aanwezig, de 
champagne stond klaar en Patrick Wijers had speciaal kampi-
oensshirts laten drukken.’’
‘’We verloren de wedstrijd en eindigden als tweede.. ‘’
R: ‘’Ach, op vrijdagavond is de 3e helft het belangrijkst! 
Haha’’

Het eerste elftal is goed gestart in de competitie. Hoe be-
valt het jullie bij het eerste elftal van Eendracht?
T: ‘’Het bevalt goed. Het is een jonge groep met veel kwa-
liteit. Roy en Hennie zijn goede trainers. Ze vullen elkaar 
goed aan en zijn erg duidelijk.’’
R: ‘’De sfeer in de groep is goed. Iedereen kan goed met 
elkaar opschieten en gaat vriendschappelijk met elkaar om. 
Na de wedstrijd blijft het merendeel hangen in de kantine 
en zo nu en dan willen we wel eens belanden bij Riet in De 
Pimpel. Zelfs na een verloren wedstrijd!’’

Wat is de doelstelling van het team?
T: ‘’We willen dit seizoen zeker de stap gaan maken naar 
de 4e klasse. Bij voorkeur doen we dat met een kampioen-
schap! Het is haalbaar. We hebben een gemotiveerde groep 
met genoeg kwaliteit.’’
R: ‘’Het is ook lang geleden dat Eendracht kampioen is 
geworden. Dat wordt wel weer tijd. De supporters verdienen 
wel weer een feestje!’’

Wat zijn jullie persoonlijke ambities?
T: ‘’Zo af en toe kriebelt het wel om nog eens te gaan ontdek-
ken waar mijn lat ligt en om een stap omhoog te maken.’’ 
‘’Maar ik heb niet veel behoefte om Eendracht te verlaten.’’
R: ‘’Zolang het kan wil ik van waarde zijn voor Eendracht 1. 
Met Eendracht wil ik successen bereiken.’’
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Jules Visscher speelt de bal naar …

Ik neem dat nonchalante balletje van Bas Fiddelers  
met  buitenkant rechts gewoon met de binnenkant 
voet aan, zoals het hoort! Wie mij niet kent (maar dat 
lijkt mij sterk!) … ik ben Jules Visscher, 20 jaar en voet-
bal al 14 jaar bij Eendracht. Ik ben geboren in Nijmegen 
samen met mijn tweelingbroer Steven die ook nog een 
paar jaartjes gevoetbald heeft bij Eendracht net als 
mijn oudere broer Dirk, waarna zij de club verlieten om 
het hogerop te zoeken bij verenigingen zoals JVC Cuijk, 
Union, de Treffers en Germania waar Dirk nog steeds 
centraal achter in voetbalt, terwijl Steven zijn voetbal-
schoenen inmiddels aan de wilgen gehangen heeft. 

Maar gelukkig heeft mijn zusje Janneke de juiste weg 
gevonden en heeft het korfbal achter zich gelaten 

om zich aan te melden bij het damesvoetbal 
team van Eendracht. Waar zij als sterke 
rechtsback haar meeste duels weet te win-

nen. Mijn vader Chris bij iedereen wel be-
kend door zijn vele functies die hij bekleed 

heeft binnen de Eendracht gelederen 
de afgelopen jaren,  is nu lid van het 
bestuur van de supportersvereniging. 
Mijn moeder Jolanda heeft bijgedra-
gen aan Eendracht door jarenlang de 
shirts, broekjes en sokken te wassen 
als wij de wastas weer eens mee 
naar huis kregen. 

Maar nu weer even over mij, als 6 
jarige jongen ben ik begonnen in 

de F3 bij Stef Derks en Frans 
Wijnen. Ik was in die tijd een 

beetje bang voor de bal, zo 
herinner ik me een mo-
ment dat ik een wedstrijd 
moest keepen en na 
afloop van zo’n wedstrijd 
werden er dan altijd door 
iedereen penalty’s geno-
men, elke keer als er een 
penalty genomen werd 
rende ik keihard het doel 
uit, totdat op een gege-
ven moment mijn vader 
bij een van de penalty’s 

voor me sprong en me 
zo hard aan het schrikken 

maakte dat ik vol het doel te-
rug in stormde en de bal vol in mijn 

gezicht kreeg, tranen van vreugde en pijn 
stroomde uit mijn ogen, vreugde om de gestopte 

penalty, maar tranen van pijn, doordat niets zo pijnlijk is als 

speelt de bal  door...
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een bal vol in je gezicht ge-
schoten te krijgen. Ik heb 
na dat moment ook maar 
meteen besloten om geen 
keeper te worden! Nee, ik 
werd verdediger, de reden 
daarvoor is mij nog steeds 
onbekend, maar het zal 
wel aan mijn voetbalkwa-
liteiten gelegen hebben. 
Ik zie mij ook niet als ie-
mand met de kwaliteiten 
van een echte spits. Mijn 
taak moet zijn een man 
uitschakelen en de bal 
weer in te leveren bij een 
van de middenvelders of 
aanvallers en om af en 
toe bij een corner mee 
na voren te gaan. 

De jaren in de jeugd bij 
Eendracht hebben mij 
gevormd tot de persoon 
die ik ook op de dag van 
vandaag geworden ben. 
De kampioenschappen 
met de F2 onder leiding 
van ‘good old’ Joop 

Heinstra, en ook met de E2, weer met Joop Heinstra en 
Geert Seadt, en de laatste jaren bij de junioren de 2 kam-
pioenschappen met de A1 onder leiding van Erik Peters en 
Simon Homburg. Maar ik ga niet alleen die namen noe-
men, want ook de jaren waarin 
we geen kampioen werden, heb 
ik enorm veel plezier gehad in 
het voetballen bij Eendracht. En 
daar wil ik toch een naam voor 
noemen, dat is Twan Hendriks, 
mijn trainer/leider in de B en 
de C. Vaak stond hij er hele-
maal alleen voor, maar toch 
deed hij het zoals hij dat nu 
nog steeds doet. Zo herinner ik 
me, dat we uit moesten naar 
Nijmegen, maar dat we maar 2 
auto’s hadden voor 14 man, en 
dus echt met 7 man in iedere 
auto naar Nijmegen moes-
ten rijden, met 5 man op de 
achterbank! Ik zou er niet aan 
moeten denken dat te doen, 
als ik de trainer was. Dan 
had ik Nijmegen opgebeld en 

gezegd dat we niet kwamen, maar Twan dacht daar niet 
eens aan, hij dacht die jongens moeten voetballen koste 
wat het kost! Daarom bedankt Twan voor je inzet. Trai-
ners zoals Twan en Joop hebben er uiteindelijk ook voor 
gezorgd, dat ik nu al voor het vierde jaar zelf leider/trainer 
ben bij een jeugd team van Eendracht. Ik ben begonnen 
met Twan van Dreumel bij de D2, waarnaar ik gevraagd 
werd door de huidige Trainer van het eerste Roy Pool om 
hem te helpen bij de C1, samen met Bas Fiddelers en Roy 
heb ik 2 jaar de C gedaan, na vorig jaar had ik eigenlijk voor 
mezelf besloten te stoppen als trainer bij Eendracht, maar 
aan het eind van het seizoen stond Harold Bastiaans op 
de stoep of ik niet samen met hem de B1 wilde gaan doen. 
En uiteindelijk ben ik maar doorgegaan als trainer, waarna 
Harold ‘Hakkie’ Klomp vroeg of ik niet op woensdag de C2 
wilde trainen, en waar het nu in feite op neer komt is dat 
ik nu dinsdag, woensdag en donderdag weer training sta 
te geven. Het neemt wel veel tijd in beslag maar ik vind 
het nog steeds leuk om te doen en ik doe graag iets terug 
voor de club waar ik al jaren veel plezier beleef. 

Zelf voetbal ik bij het 1ste, waar het op dit moment enorm 
goed draait onder leiding van mijn trainers Henny Queens 
en Roy Pool. We hebben onlangs de eerste periodetitel 
gewonnen en gaan voor het kampioenschap, dat moet 
mogelijk zijn met de kwaliteiten die het team dit jaar 
heeft. En het belangrijkste is dat we ook nog enorm 
veel plezier hebben in het voetballen met elkaar, we zijn 
een hechte groep waar iedereen zijn bijdrage aanlevert, 
waaronder de leiders Frank Thijssen, Emiel Theunissen en 
Wienie Nillessen. Ik heb al een hoop mooie jaren gehad en 
hoop bij Eendracht nog vele mooie jaren te beleven en wil 
iedereen bedanken die daaraan mee geholpen heeft.

Nu wordt het tijd om de bal 
door te gaan spelen, ik heb er 
lang over nagedacht en denk 
dat het tijd is dat er iemand 
een keer op goal gaat schie-
ten, de pass van Bas die ik 
zorgvuldig heb aangenomen 
ligt op ongeveer 20 meter van 
het goal af, dus ik besluit te 
schieten. De bal vliegt werke-
lijk waar richting de kruising, 
maar jammer genoeg staat 
mijn goede vriend en tevens 
al jaren lang mijn teamgenoot 
Dennis van Duijnhoven onder 
de lat, deze speler van het jaar 
2011-2012 laat zich niet zo 
snel passeren en ik weet ook 
zeker dat hem dat deze keer 
ook niet gebeurt.

speelt de bal  door...
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Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele Therapie

Haptotherapie
Echo Diagnostiek

Shock-wave Therapie
Medical-Taping concept

Wij creëren voor iedere klant een eigen imago
F-Graphics: een dozijn aan creativiteit

Niet willen wegvallen 
in de grijze massa?

+  twitter.com/f_graphics +  facebook.com/fgraphicsnijmegen
+  Kerkenbos 11-09  +  6546 BC Nijmegen  +  info@f-graphics.nl  +  www.f-graphics.nl



Uit de oude doosUit de 
  oude doos

Uit de “oude doos” …

In deze Ronduit staat een interview met de broers Rik en Tom 

Christiaens die beiden in het eerste elftal spelen. (alhoewel Rik nu 

een flinke knieblessure heeft). Twee broers, beide spelend in het 

eerste elftal van Eendracht ’30. Uniek is het niet, het gebeurde in het 

Eendracht verleden wel eens vaker: Jan & Theo Arts, Piet & Fons Thomassen, Rini 

& Paul Hulsman, Pieter & Ton Broekmans, de tweeling Harold & George Daamen, 

Huib en Bart Roeloffs. 

Ter illustratie hiervan een foto uit het seizoen 1975/1976 waarin Theo en Martien 

van Gemert, Paul en Rini Hulsman, Pieter en Ton Broekmans en Piet en Fons 

Thomassen gezamenlijk in het 1e elftal uitkwamen met als trainers Jo Janssen en 

Joop Heinstra. Uit de ‘’oude doos” ook nog een tip voor het huidige eerste elftal …! 

In het seizoen 1980/1981 werd voor de laatste keer, tot nu toe, het eerste elftal 

van Eendracht kampioen …! In de een na laatste competitiewedstrijd werd directe 

concurrent sv Heumen met 3-1 verslagen en kon de vlag in top.



let the 
gaMes begin

Korfbalpagina

Oude tijden herleefden even op een donkere dinsdag in oktober in de sportzaal van het 
Kandinsky College Nijmegen. Hier stonden twee teams, die elkaar maar al te goed kennen,  
tegenover elkaar voor een fanatiek potje korfbal. De senioren waren klaar om de dames 
van de midweek te laten zien wat ze in huis hebben, en andersom natuurlijk ook. Wie o 
wie zou er met de eer naar huis gaan?

De voorbereidingen waren zoals altijd goed getroffen. Tenues werden uit de kast getrok-
ken en er stond zelfs een scheidsrechter in het veld, haar naam: Puck Poelen! Zij moest 
een oogje in het zeil houden als de gemoederen te hoog opliepen. Na haar fluitsignaal, dat 
we allemaal maar moesten verbeelden aangezien er geen fluitje was, kon de wedstrijd 
beginnen. Beide teams hoefden niet lang te wennen aan het feit dat het alweer meer 
dan één jaar geleden is dat zij tegenover elkaar stonden. Het ging gelijk op. De aanwezige 
supporters (ja, ja ook die waren er) hadden het druk met het bijhouden van de score. In de 
rust stond het 8-8. Na enkele interessante veranderingen; de scheidsrechter legde haar 
functie neer en besloot mee te spelen en speelsters die van team wisselden, was het de 
midweek die de leiding nam. En deze wist zij ook vast te houden, met als eindresultaat 
een 11-9 overwinning!

Na afloop kon menig speelster al een blauwe plek opvoelen komen, maar dat hoort bij een 
wedstrijdje “junioren-senioren”. Dat was vroeger zo en nu nog steeds. Het was erg leuk 
en gezellig om samen weer op het veld te staan, maar lieve midwekers, de volgende keer 
nemen we revanche! 

recreanten herbstMeister
Woensdag 24 oktober moesten de recreanten van Eendracht’30 hun laatste competitie-
wedstrijd spelen tegen Quick-up uit St. Agatha. Op papier was dit een zeer spannende 
pot. De recreanten van Eendracht konden namelijk het Herbstmeisterschap bemachti-
gen! Iedereen natuurlijk op van de zenuwen. De supporters stroomden binnen, nog 
nooit zoveel supporters langs de 
kant gehad. Het was inderdaad een 
zenuwslopende wedstrijd, waar een 
terechte winnaar uit is gekomen. De 
recreanten van Eendracht!!
Na het in ontvangst nemen van de me-
dailles en de bloemen begon het feest. 
Onze “vaste” plek in de kantine was 
mooi versierd en er was speciaal bar-
personeel voor ons ingehuurd. Het was 
een super gezellig feestje, dat eindigde 
in de Poort. Het recreanten team is dit 
jaar versterkt met Mayra Pool en Evelien 
Bleumink, twee fanatieke meiden.

Volgend jaar een klasse hoger, wij zijn er 
klaar voor.
Groeten van de reporter

Op de foto ontbreken Bets Janssen & Bep Derks.
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nieuwe leden gezocht
Als toeval bestaat, hopen de meiden van de korfbal A1 dat deze oproep terecht komt bij één, twee of drie 

leuke meiden die hun team willen versterken. Dus ligt dit blad toevallig voor jouw neus omdat je een broer 

of zus hebt die lid is van Eendracht en lijkt het jou ook leuk om gezelligheid en sport te combineren? Wacht 

niet langer met inschrijven, want het sterrenteam wil haar titel samen met jou prolongeren. En om alvast 

in de stemming te komen: Na elke kampioenswedstrijd volgt uiteraard weer een mega gezellig kampioens-

feest. Op www.eendracht30.nl kun je een inschrijfformulier downloaden. Hopelijk tot snel! 
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Korfbal e2
Spelers
Hilde Coenen
Lotte Cornelissen
Kyra Hoogzaad
Kes Miggiels
Maud Oteman
Loes Siebers

Korfbal d1
Spelers
Fartuun Ahmed Mohamed
Demi Cillessen
Lotte Gerrits
Sanne Kersjes
Tessa Penders

Elke Penedo Cumplido
Kim Thomassen
Selja Ugljanin
Silke Wilmsen
Esmee Verholen

teamoverzicht korfbal

Korfbal e1

Spelers
Ilse Kersten
Femke Meijer
Juna Persijn
Indy Peters
Nienke Roelofs

Daphne Roelofs
Liza Roording
Danielle Schuiling
Lauren Verwayen
Eline Wilmsen

Korfbal c1
Spelers
Romy Penedo 
  de Cumplido
Marlou van Beek
Mabel Gommers
Sabrina de Bruin
Lotte Roeloffs

Lisa van Zoelen
Maudy Wenno
Fleur Awater
Imke Fiddelers
Fleur Stoffelen
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Korfbal 1
Spelers
Milou van Duijnhoven
Anika Grootveld
Chantal Christiaens
Lotte Eikelenboom
Sanne Eijkhout
Kaylee Queens

Maaike de Nijs
Mascha Haerkens
Patricia Lamers
Jill Thijssen
Nikki van Kesteren

korfbal Midweek

Spelers
Csilla van de Brug
Ilse Kesseler
Esther Prudon
Karen Prudon
Kelly Leenders

Patricia Koenders
Hedwig van ’t Klooster
Sandra Franken
Danielle Verhoeven
Bianca Vos

Korfbal recreanten
Spelers
Nicole van Blommestein
Henny Dimmers
Anja Jacobs
Yvonne Lebbing
Jessica Miggiels
Mayra Pool

Susanne Queens
Georgette Schuiling
Gerda Wijers
Jeannette Willems
Marjo Willems
Bep Derks

Korfbal a1

Spelers
Esmee van Afferen
Margot Berben
Kaley Bons
Floor in den Bosch

Daphne van de Brug
Maartje Nieuwenhuis
Sharon van Rooij
Debbie Verhoeven

teamoverzicht korfbal

33december 2012   RONDUIT



20 december 2012 Kerstborrel 
Vrijwilligers worden in het zonnetje gezet 
tijdens de jaarlijkse kerstborrel voor leden en 
vrijwilligers van Eendracht '30.

6  januari 2013 Nieuwjaarsreceptie 
Proosten op het nieuwe jaar bij Eendracht ‘30. 
Traditioneel zal de voorzitter in zijn nieuwjaars-
speech terugblikken op het afgelopen jaar en 
vooruitkijken op het nieuwe! Tevens bekend-
making clubman/vrouw van het jaar! 
Aanvang 14:00.

25 januari 2013 Carnavalsavond 
Carnaval bij Eendracht! Met de onthulling van 
het nieuwe Eendracht prinselijk paar!

uit de eendracht agenda:

1 juni 2013 Korfbaltoernooi

7 juni 2013 Jeugdkamp
Driedaags jeugdkamp voor de F-, E- en 
D-pupillen van Eendracht ‘30. Meer info t.z.t.

15 juni 2013 Noppentoernooi 
3de editie van het Noppentoernooi waarin 
Eendracht leden het tegen elkaar opnemen.

15 juni 2013 Groen Wit Feest 
Aansluitend aan het Noppentoernooi zal voor 
leden, medewerkers en  vrijwilligers het Groen 
Wit feest plaatsvinden. 

Wherever you go, go 



Bestuur Eendracht ’30
voorzitter  Charles Eltink  Passionistenstr 6  Molenhoek  024 358 6963*
secretaris  Ton Broekmans  Bovensteweg 41  Mook  024 696 2453*
financiën  Jeffrey Janssen  Gelrestraat 15  Mook  024 696 1858
accommodatie  Adri Cocu  De Sikkel 15  Groesbeek  024 397 6428*
technische zaken Fons Thomassen  St Antoniusstr 52  Mook  024 696 1379
wedstrijdsecretaris senioren  Wienie Nillessen  St Antoniusstr 39  Mook  024 397 3835
materiaal  Patrick Rosmalen  Keizershof 8  Molenhoek  024 358 2523
korfbal  Esther Wenno  Gouwenstraat 7  Mook  024 696 1902
algemene zaken  en organisatie: Ramon Angenent:  Merovingenstraat 28  Mook  06 5571 2247
*  Dagelijks Bestuur

Samenstelling secretariaat
algemeen Ton Broekmans  Bovensteweg 41  6585 KB  Mook  024 696 2453
e-mail: secretaris@eendracht30.nl    06 2908 1344 
korfbal vacature
ledenadministr. Thei Wijnen  Singel 93  6584 BJ  Molenhoek  024 358 4577

Commissie Jeugdvoetbal:
technische zaken Fons Thomassen  St Antoniusstr 52  Mook  024 696 1379
wedstrijdsecret.: vacature  
coördinator selectie A- jun: Patrick Vos Groesbeekseweg 14  Mook  024 696 3372
coördinator  B, C, D junioren Frits Janssen Kon Julianastraat 8  Mook  024 324 0913
coördinator E, F, mF pupillen Jeroen Willems Karolingenstraat 36  Mook  024 696 3766

Commissie Korfbal:
voorzitter:  Charles Eltink Passionistenstr 6  Molenhoek  024 358 6963
secretaris: *  vacature
financiën:  Jeffrey Janssen Gelrestraat 15  Mook  024 696 1858
wedstrijd.secr.:  Gerda Wijers  St Antoniusstr 30  Mook  024 696 2428
scheidsr.zaken:  Henny Dimmers  De Toverdans 68  Molenhoek  024 358 4536
jeugdzaken:  EstherWenno  Gouwenstraat 7  Mook  024 696 1902

Diversen
sportpark de Maasvallei:  Bovensteweg 61  Mook  024 696 1539
terreinbeheer:  Piet Spaan  Schoolstraat 9  Malden  06 2663 4812
clubhuis:  Malou Sas  Overkwartierstr 10  Mook  06 5493 3565
consul:  Wienie Nillessen  St Antoniusstraat 39  Mook  024 397 3835
sponsoring:  Harold Bastiaans  Eikenlaan 63  Molenhoek  024 3587608
sponsoradministratie: Suzanne Queens  Karolingenstraat 38A  Mook  024 6963929

Redactie Ronduit Magazine:
coördinatie: Ton Broekmans  Bovensteweg 41  Mook  024 696 2453
korfbal: Sanne Eijkhout  Kerkstraat 28  Mook  024 696 2009
voetbal: Patrick Wijers  De Hove 36  Mook  06 3096 6381
uitvoering: Bas Tacke  Lindeboom 80  Mook  024 844 4544
e-mail: ronduit@eendracht30.nl 

Bestuur Supportersclub Eendracht ’30
voorzitter: Bert Rieken  Kerkstraat 24  Mook  024 696 2742
secretaris:  Chris Visscher  Gelrestraat 5A  Mook  024 696 3078
financiën:   Gerard Hendriks  Sch.v.Nijdeggenstr 7  Middelaar  06 2552 0048
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www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Rijk van Nijmegen
is sponsor van Eendracht '30.

Meer winnen dan de
wedstrijd. Dat is het idee.
De Rabobank is een bank met ideeën. Niet alleen over geld, maar ook over sport bijvoorbeeld. Want sport

verbindt ons en kan het beste in ons naar boven halen. Daarom steunen we niet alleen de sporten waar

we allemaal naar kijken, maar ook de sport waar we allemaal wat aan hebben. Zo sponsoren we betaald

voetbalverenigingen, maar ook lokale amateurverenigingen. Want het gaat om meer winnen dan de

wedstrijd. Dat is de gedachte. Dat is het idee.


