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DE NORM VAN SMIT
Alleen de beste transformatoren 
Royal Smit Transformers B.V. is een internationaal opererend bedrijf dat al 

sinds 1913 vermogenstransformatoren ontwikkelt en vervaardigt voor de 

distributie en opwekking van elektrische energie. Als onderdeel van de SGB-

SMIT Group is het bedrijf een belangrijke speler in het segment tot 1200 

MVA/800 kV. Tot haar klantenkring telt ROYAL SMIT grote energiebedrijven, 

industrieën en transmissie- en distributiebedrijven in Europa, Noord Amerika, 

Afrika en het Midden Oosten.

ROYAL SMIT heeft inmiddels 100 jaar ervaring en blijft een bedrijf met een 

jonge geest en met een nieuwsgierige drang tot vernieuwing. 

Deze combinatie van bewezen technologie en voortdurende wil tot innovatie 

zijn belangrijke vertrekpunten gebleken voor ondermeer het leveren 

van maatwerk, de directe koppeling tussen engineering en productie, de 

optimalisatie van productieprocessen en een zeer moderne fabriek en 

testlaboratorium.

www.sgb-smit.com
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BESTE LEDEN,
Vanaf de zomer van vorig jaar wisten we 
dat het een moeilijk seizoen zou worden. 
De eerste wedstrijd van het seizoen 
tegen PEC stond onder hoogspanning. 
Hoe zou NEC het doen na een 
dramatische voorbereiding? Het werd 
uiteindelijk met hangen en wurgen 1-1, 
maar voornamelijk ook met strijd. Peter 
Hyballa heeft een fi tte ploeg neergezet 
die voor elkaar door het vuur gaat. 

Nu, met nog 7 wedstrijden te gaan, staat 
NEC 14de en zal tot en met het einde 
van het seizoen voor lijfsbehoud gestreden moeten worden. Met vertrouwen moeten we 
dan ook het seizoen afmaken. Lastige wedstrijden waarin steun belangrijk is. Als SV denken 
we mee met de club om net dat steuntje in de rug te geven. Vuurwerk tegen FC Utrecht, 
met 800 man naar de derby, hopen op een vol vak bij FC Twente (autokaart slechts 4 euro, 
buscombi 15 euro) en meer acties als het seizoen nog heel spannend wordt. 

Als SV zijn wij ook druk met het supportershome De Schup. Het wordt hier iedere wedstrijd 
gezelliger. Een dj draait nu iedere wedstrijd en de aankleding verbetert ook. Meer tafels en 
stoelen, NEC-vlaggen. In de zomer krijgt De Schup een prachtige muurtekening, een uniek 
ontwerp dat we met de fi nanciële bijdrage van drie partijen (NEC, horecapartner Yvey en de 
SV) kunnen realiseren. 

Eind maart zijn wij ook aanwezig bij een landelijk supporterscongres in Zeist. Het zal gaan 
over de omstreden nieuwe competitieopzet. Welke gevolgen heeft dit voor NEC? Maar ook 
één van onze speerpunten: het streven naar toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. Wat zijn 
de landelijke ontwikkelingen en waar kunnen we vanuit NEC van leren?

Tot slot: het seizoen sluiten we af met een mooi feest na afl oop van NEC – AZ (7 mei). 
We zorgen voor een leuk programma, onder meer met Duo Decibel, speler van het jaar 
verkiezing en verloting van NEC-shirts. Hopelijk vieren we dan alvast de handhaving. Tot 
dan!

Jeroen Rengers
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WEG UIT DE GOFFERT

WEG UIT DE GOFFERT? 

EEN MAN MET VERHALEN

EEN ELEKTRONISCH SCOREBORD
Al sinds het begin van jaren zeventig was 
Willie actief voor NEC, als bestuurslid 
van de supportersvereniging. Hij werk-
te veel samen met Klaas van der Veen, 
een van de oprichters die kort geleden 
is overleden. “Klaas had een winkel aan 
de Van Welderenstraat. In de kelder van 
die winkel vergaderden we meestal. Op 
de foto zit ik links van Klaas, die met een 
baard. In die kelder drukten we bijvoor-
beeld ook het programmaboekje voor 
de thuiswedstrijden. Dat verkochten we 
bij de wedstrijd voor één gulden. We 
organiseerden regelmatig een bingo om 
inkomsten te krijgen. En bij een geboorte 
of verjaardag in het gezin van een speler 
zorgden we altijd voor een presentje. 
De contacten met de spelers was heel 
direct, heel anders dan nu.” Onderne-
mend was de supportersvereniging ook, 

dat geldt tenminste zeker voor Willie. In 
1979 had NEC nog een klassiek scorebord 
met bordjes, die met de hand moesten 
worden verhangen. De oudere bezoeker 
zal zich zeker nog herinneren hoe een 
suppoost de ladder op klom om wat 
bordjes te gaan verhangen. Willie had 
een ontwerp gemaakt van een uitgebreid 
bord, dat op de plaats van de klok moest 
komen. “Het ding kostte 80.000 gulden, 
maar we hadden een hele goede deal met 
de producent wat betreft de fi nanciering. 
Voor hen was het interessant, omdat ze 
er meer hoopten te verkopen in Neder-
land. En voor ons was het interessant, 
want we hadden een overeenkomst met 
NEC dat zij het van ons zouden gaan 
huren. Helaas ging het niet door, omdat 
de gemeente geen toestemming gaf. We 
hebben het later nog eens geprobeerd, 
maar we kregen geen vergunning.”

Willie van Gemert is een druk baasje. Ondanks zijn leeftijd van 70 jaar is hij volop bezig met nieuwe initiatieven. 

Zo moet in september de eerste uitgave verschijnen van de Sportkrant Nijmegen, een gratis huis-aan-huis 

blad voor Nijmegen en omgeving. Als voormalig medewerker van de Gelderlander, bedrijfsleider bij Vissers 

meubelen en president van carnavalsvereniging de Nijmeegse Jokers heeft hij er de kwaliteiten en het netwerk 

voor om dat tot een succes te maken. De NEC-supporter zit vol prachtige verhalen over de jaren zestig, 

zeventig en tachtig. Ergens in de jaren tachtig houden de verhalen op, toen hij na een conflictje met toenmalig 

voorzitter Henk van de Water uit het stadion verdween. “Ik kom hier nooit meer!” heeft hij toen geroepen. Ja, 

op de hoofdtribune kwam hij niet meer. Maar op andere plaatsen in het stadion komt hij gewoon nog wel, tot op 

de dag van vandaag.

DOOR MARC SCHRAMM EN LINDA VAN MUNSTER

ACCOUNTMANAGER VOOR BEN VISSERS
Willie werkte dus als bedrijfsleider bij 
Vissers meubelen, wiens eigenaar Ben 
Vissers jarenlang een belangrijke sponsor 
van NEC was. Willie beheerde voor hem 
het budget dat er was voor sponsoring 
en was daarmee wat we tegenwoordig 
accountmanager zouden noemen. De 
werkzaamheden liepen nogal uiteen. “Ik 
zorgde bijvoorbeeld voor advertenties 
en sponsoracties. Weet je nog dat er zo’n 
driehoek van Vissers in de rust op het 
veld stond? Tijdens de laatste thuiswed-
strijd hadden we altijd een actie voor 
nieuwe seizoenkaarten en dan sprak ik 
het stadion toe van bovenop die drie-
hoek. De spelers lunchten vaak in hotel 
de Plasmolen en dat betaalde ik ook altijd 
namens Vissers. Er was een tijd dat NEC 
hem heel veel geld heeft gekost. Het 
tekengeld van spelers bij een nieuw con-
tract bijvoorbeeld, daar zorgde hij voor. 
Dat wil zeggen: ik zorgde dat de speler 
het kreeg. Daar werd een keurig docu-

LINDEBOOM 62 | 6585 BR MOOK | TEL: 024-696 1536 | INFO@BOUNCYVERHUUR.NL | WWW.BOUNCYVERHUUR.NL

 MET BOUNCY 
  LICHT EN GELUID 
WORDT UW 
     EVENEMENT 
  ZEKER EEN
    SUCCES!

0185778.indd   1 24-3-2017   15:22:22
Goffertkreet apr2017.indd   5 24-3-2017   17:03:22



BOUWBEDRIJF

DE JONG

nieuwbouw
verbouw
renovatie
onderhoud

T 0487 - 531311www.apbouw.nlBOUWBEDRIJF

DE JONG

nieuwbouw
verbouw
renovatie
onderhoud

T 0487 - 531311www.apbouw.nl
Dorsvlegel 41 | 6617 CN Bergharen
T. 0487 - 531311 | F. 0487 - 531178

E. info@apbouw.nl | I. www.apbouw.nl

BOUWBEDRIJF

DE JONG

nieuwbouw
verbouw
renovatie
onderhoud

T 0487 - 531311www.apbouw.nlBOUWBEDRIJF

DE JONG

nieuwbouw
verbouw
renovatie
onderhoud

T 0487 - 531311www.apbouw.nl
Dorsvlegel 41 | 6617 CN Bergharen
T. 0487 - 531311 | F. 0487 - 531178

E. info@apbouw.nl | I. www.apbouw.nl

0187792.pdf   1 21-3-2017   10:51:40

Voor al uw inspecties op gebied van elektrische 
installaties, woningen, kantoren, scholen en bedrijven.

• Nen1010
• Nen 3140
• Thermogra� sch onderzoek.

Wilt u weten of u elektrische installatie veilig is? 
Of eist u verzekering een inspectie rapport?  

GJF Megens Advies BV is een onafhankelijk 
inspectiebedrijf. Wij inspecteren en rapporteren aan u. 
Zodat u bij eventuele aanpassingen de beste keuze kunt 
maken om deze werkzaamheden uit te voeren.

G.J.F. Megens Advies BV  
Heikantseweg 30  |  6587AN Middelaar 

Tel 0622059245  |  Email. germegens@gmail.com
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mentje voor opgemaakt, kijk maar. Hierin 
wordt verklaard dat de speler 5.000 gul-
den krijgt, te overhandigen door de heer 
W. van Gemert. Netjes ondertekend.”
Willie was ook op andere manieren actief 
voor de club. Zo ging hij wel eens met 
manager Willy Janssen, die een neef van 
Ben Vissers was, rond een uur of negen ’s 
avonds met de auto de stad door om te 
zien of de spelers wel netjes thuis waren. 
En in de jaren tachtig ging hij weke-
lijks eten, met Ben Vissers, Pim van der 
Meent en Leo Beerendonk. Op de vraag 
waarom geldschieter Vissers eigenlijk 
nooit shirtsponsor is geworden, volgt 
een uitgebreid antwoord. “Er was op een 
bepaald moment een contract opgesteld 
waarmee Vissers shirtsponsor zou wor-
den. Dat zou maandagmiddag getekend 
worden op het kantoor van Vissers. 
Toevallig was ik die ochtend even op het 
stadion en daar stonden enorme vracht-
wagens van Tilders, onze grote concur-
rent. Henk van de Water, de toenmalige 
voorzitter, schrok toen hij mij zag. Hij zei 
dat de sociëteit, zeg maar de voorloper 
van de OSRN, al die meubelen geschon-
ken had aan de club. In die sociëteit lag 
de aanwezigheid van Ben Vissers altijd 
wat gevoelig. De meeste leden waren 
notarissen, advocaten, accountants, dat 
soort mensen. Ben paste daar niet goed 
tussen. Hij was een beetje het zwarte 
schaap van de sociëteit. Maar goed, toen 
ik weer op kantoor kwam vertelde ik het 
verhaal van Tilders aan Ben en hij zei: 
zeg maar niks, laat maar niets blijken. ’s 
Middags, toen de hele delegatie bij elkaar 
was, pakte hij het contract en scheurde 
dat heel lang langzaam, voor de ogen van 
Henk van de Water, doormidden.”

“Later is Vissers het ijshockey gaan 
sponsoren en toen kwam ik vaak daar. 
Na het confl ict van Vissers met de club 
voelde ik me ook niet meer welkom. Ik 
zat op de tribune met mijn zoon, die trots 
was op zijn nieuwe ijshockeytrainingspak. 

Daar stond op de achterkant heel groot 
‘Vissers’ op. Henk van de Water liep langs 
en zwaaide met zijn vingertje, zo van: niet 
meer doen! Daarmee was het voor mij 
klaar.”

Er is nog een functie waarin Willie bij 
NEC betrokken was: als president van 
carnavalsvereniging de Nijmeegse Jokers. 
Tijdens de jaarlijkse pronkzitting in januari 
werd de Nijmeegse speler van het jaar 
bekendgemaakt. “Het waren er twee: een 
profvoetballer en een amateurvoetballer. 
Mensen konden stemmen door een for-
mulier uit De Brug in te leveren. Op deze 
foto zie je mij links, rechts Jantje Peters 
en in het midden zijn vrouw Marga, die 
helaas veel te vroeg is overleden. En vóór 
de laatste thuiswedstrijd voor de carnaval 
kregen de scheidsrechters een penning 
omgehangen. Wij wilden ze daarmee na-
tuurlijk paaien, maar dat werkte meestal 
niet. En o ja, ik ben ook nog stadionom-
roeper geweest!”

SPORTKRANT NIJMEGEN
Inmiddels is Willie gepensioneerd, maar 
stilzitten kan hij allerminst. Naast zijn 
activiteiten in het naastgelegen buurt-
huis is hij ook nog fractiemedewerker bij 
de gemeente Nijmegen. Daarnaast is hij 
nu druk bezig met het uitbrengen van 
een Nijmeegse sportkrant. Dit idee is al 
verschillende keren op komen borrelen 
en hij heeft zelfs een aantal kant-en-klare 
voorbeeldkranten liggen. Maar steeds 
ontbrak het aan tijd om het echt van de 
grond te krijgen. Dat lijkt nu anders te 
gaan. “Ja, het gaat echt lukken! We willen 
in september met het eerste nummer van 
deze huis aan huis krant komen. Er zijn 
twee oud-journalisten van de Gelderlan-
der bij betrokken en iemand die adverten-
tieverkoper was. We willen dat clubs zelf 
mee gaan helpen met de distributie, want 
dat is duurder dan alle andere kosten bij 
elkaar en hiervoor liggen ook al voorstel-
len klaar.” 

Het ondernemerschap zit Willie duidelijk 
in het bloed en alleen al door zijn enthou-
siasme hopen we dat deze Nijmeegse 
sportkrant een succes gaat worden!
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BOEM!
Een deuk vermindert de waarde van 
uw auto bij verkoop of inruil.  Voor een 
perfecte reparatie zonder verlies van uw 
no-claim, neemt u contact op met ons.
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Timing Nijmegen 
| Van Broeckhuysenstraat 28, 6511 PJ Nijmegen | 

| T 024 322 90 63 E midden@timing.nl |

Scoren, is een kwestie 
van doen!
En wij geloven al 25 jaar in de kracht van bedrijven en mensen 
die doen. Met slimme innovaties en de nieuwste technieken 
willen we onze klanten en flexkrachten helpen uitvoerend werk 
en alles er omheen makkelijker, sneller en slimmer te maken. 
Smarter dus. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

0187126.pdf   1 21-3-2017   10:52:59

van Peltlaan 4, Nijmegen www.valdin.nl  

Wij zijn 7 dagen per week geopend! 

Bij Valdin kunt u terecht voor: 
 
-  3-gangen menu’s vanaf €22,50 p.p. 
-  Uitgebreide à la carte-kaart 
-  Lunch-, diner- en borrelmogelijkheden 
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-  3 multifunctionele zalen 
-  Vergaderarrangementen 
-  Personeelsfeesten 
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UIT DE BESTUURSKAMER

UITWERKING SPEERPUNTEN SV NEC
In februari is het bestuur van de Supportersvereniging bij elkaar gekomen om goed de speerpunten van 

de Supportersvereniging te bepalen. Dit moet antwoord geven op de vragen: waar moet de SV zich mee 

bezighouden en waar staan wij voor als vereniging. Deze antwoorden moeten ook de vraag beantwoorden: 

waarom moet je juist lid worden van de SV?

Wij denken dat wij drie speerpunten (categorieën) kunnen noemen waaronder alles, als soort van paraplu, gehangen kan worden. 
Dat zijn: 
- Supportersbeleving
- Supportersbelangen
- Supportersactiviteiten

SUPPORTERSBELEVING OPKOMEN VOOR 
SUPPORTERSBELANGEN 

ACTIVITEITEN VOOR SUPPORTERS

Deze speerpunten zijn in concept al voorgelegd aan onze commissies. Dit willen wij ook verder uitwerken in de zomer en ook helder 
presenteren naar onze leden en niet-leden. Juist om als vereniging duidelijker te kunnen verwoorden wat we doen, te laten zien hoe 
belangrijk wij voor de lub zijn en daardoor ook kunnen groeien als vereniging. 

7 MEI 
EINDFEEST!
Noteer alvast in de agenda! Op zondag 7 mei vindt in 
ons supportershome De Schup het jaarlijkse eindfeest 
plaats. Hierbij zal ook de selectie weer aanwezig zijn. 
Duo Decibel zorgt voor de muziek. Ook wordt de speler 
van het jaar bekendgemaakt en verloten wij NEC-shirts. 

SUPPORTERSBELEVING OPKOMEN VOOR 
SUPPORTERSBELANGEN 

ACTIVITEITEN VOOR SUPPORTERS

Deze speerpunten zijn in concept al voorgelegd aan onze commissies. Dit willen wij ook verder uitwerken in de zomer en ook helder 
presenteren naar onze leden en niet-leden. Juist om als vereniging duidelijker te kunnen verwoorden wat we doen, te laten zien hoe 
belangrijk wij voor de lub zijn en daardoor ook kunnen groeien als vereniging. 

Sfeeracties 
Legio Noviomagum
• Financiële bijdrage samen met NEC
• Ruimte bieden voor werken aan sfeer-

acties

Een prettig bezoek aan uitwedstrijden 
• Mogelijkheid tot reizen met vaste 

groep in vaste bus
• Verzorgen van een hapje en drankje 

onderweg
• Korting voor leden op uitwedstrijden, 

minimaal 2x per seizoen

Supportershome De Schup
• Gezellig samen zijn voor en na wed-

strijden

Verenigingsblad 
De Goffertkreet
• Vier keer per seizoen gratis thuisge-

stuurd 
 

Ondersteuning of bemiddeling bij inci-
denten
• Begeleiding bij Commissie Stadionver-

boden
• Individuele juridische ondersteuning

Kritisch volgen van beleid en beslissin-
gen van NEC
• Gevraagd en ongevraagd reageren op 

zaken die supporters aangaan

Toegankelijk bezoek van uit- en thuis-
wedstrijden
• Minder-validen
• Inspraak bij bepaling vervoersregime 

uitwedstrijden
• Beleid omtrent fouilleren 

Feesten
• Beginfeest met selectie bij eerste 

thuiswedstrijd
• Eindfeest met selectie aan einde van 

seizoen
• Incidenteel extra feest in speciaal the-

ma of bij belangrijke wedstrijd

Sport en spel
• Minimaal drie keer per seizoen een 

activiteit
• Denk aan zaalvoetbal, bingo, poker,  

darts of FIFA-toernooi

Supportersavond
• Minimaal eenmaal per seizoen
• Denk aan collegetour met Hyballa, 

bezoek Futuralis

Gezamenlijke trip
• Eenmaal per seizoen  
• Bijvoorbeeld bezoek buitenlandse 

wedstrijd of kerstmarkt
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Assurantiën •  Hypotheken •  Financial Planning •  Employee Benefi ts •  Financieringen •  Pensioenen

Daar kunt u blind op vertrouwen.

Een goede 
coach tilt 
een team 
naar een 

hoger plan!

Flavius is dé coach op het gebied van assurantiën en verzekeringen, zowel voor particulieren 
als voor bedrijven. Bij Flavius kunt u terecht voor al uw verzekeringen; van autoverzekering tot 
zorgverzekering en van rechtsbijstand tot opstalverzekering. Bent u op zoek naar een goede 
verzekeringscoach waar u blind op kan vertrouwen? Dan moet u bij Flavius zijn. Wij gaan op 
zoek naar de verzekering met de allerbeste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Bovendien 
bieden wij een gratis overstapservice; wij zeggen uw huidige verzekering gratis voor u op en 
zorgen ervoor dat u dat u van het overstappen niets merkt! 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Flavius is dé coach op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, zowel voor 

particulieren als voor bedrijven. Bij Flavius kunt u terecht voor al uw verzekeringen; van 

autoverzekering tot zorgverzekering en van rechtsbijstand tot opstalverzekering. Maar ook 

voor hypotheek of financiële planning kunt u prima bij Flavius terecht. 

Bent u op zoek naar een goede verzekeringscoach waar u blind op kan vertrouwen? Dan moet 

u bij Flavius zijn. Wij gaan opzoek naar de verzekering met de allerbeste voorwaarden tegen 

een scherpe prijs. Bovendien bieden wij een gratis overstapservice; wij zeggen uw huidige 

verzekering gratis voor u op en zorgen ervoor dat u dat u van het overstappen niets merkt!

0172817.pdf   1 28-2-2017   9:38:34

Westbrug Techniek is gespecialiseerd in het 
vervaardigen van kleine tot middelgrote 
� jnmechanische onderdelen d.m.v. CNC 

draaien en CNC frezen. 

Wij produceren enkelstuks tot seriewerk 
oplopend tot duizendtallen. Hierbij 

hechten wij een grote waarde kwaliteit, 
betrouwbaarheid, � exibiliteit en een 

uitstekende service.

Bijsterhuizen 5119  |  6604 LX Wijchen
Tel. 024 388 1483   |  info@westbrug.nl

www.westbrug.nl
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UIT DE BESTUURSKAMER

ANAC
Basten Assurantiën & Makelaardij 
Betuwe Express
Café Hanneke
Crowe  Horwath
Debo Voegwerken
Dedicated Fashion
F Work Uitzendbureau
F-store
Jac. Bongers Dranken
Jan de Boer Tuinhuizen
Klus-Connect.com
Lap & Hofmans Advocaten
Mazars
Media Mail
Moenen Woondecoratie
R’Estate B.V. 
Sportshop Richard Kregting
Tandheelkundig Centrum Nijmegen
Van Duinen reclame
W.H.T. van Deelen BV Mediations
YveY Events & Hospitality

Mijn naam is Esmee Sherlock en ben 
twee jaar geleden afgestudeerd aan 
kunstacademie St. Joost met de richting 
documentaire fotografi e.

Zelf ben ik opgegroeid in Nijmegen. Mijn 
vader, Tim Sherlock, was in de jaren ‘90 
voetbalbegeleider van NEC.  Toen ik 
twee dagen oud was nam hij mij al mee 
naar trainingen. Ik ben sindsdien met heel 

OPROEP

SPEURTOCHT NAAR NEC-TATOEAGES
veel plezier naar wedstrijden geweest, 
zelfs toen ik in een andere stad ben gaan 
wonen en studeren kwam ik elk weekend 
naar huis om naar een wedstrijd te komen 
kijken.
Met deze achtergrond ben ik een project 
gestart met het documenteren van NEC-
supporters met een tatoeage gericht op 
de club. De eerste tatoeages zijn vorig 
jaar zomer al vastgelegd.

Om het project een succesvol vervolg te 
geven, ben ik nu op zoek naar meerdere 
supporters die hieraan willen bijdragen. 

Heb jij iets van NEC permanent op 
je lichaam en wil je mij helpen? 
Neem dan contact met mij op via 
esmee.sherlock@gmail.com

LAATSTE OPROEP: 
SV ORGANISEERT WEER EEN 
ZAALVOETBALTOERNOOI
De Supportersvereniging organiseert weer een zaalvoetbaltoernooi. 
Het toernooi vindt op zaterdag 6 mei 2017 plaats in de Olympic Hal 
in Wijchen van ca. 18.00 tot 23.00 uur. Deelname is gratis! 

Inschrijven kan tot 22 april. Minimaal 4 leden moeten per team 
lid zijn van onze vereniging. Je ontvangt van ons een aparte 
bevestiging als de inschrijving is geaccepteerd. Mocht het niet 
lukken om 4 teamleden te hebben die lid zijn, vul dan het formulier 
in en we zullen de aanvraag bekijken.

Het toernooi wordt vooral voor de gezelligheid georganiseerd. 
Deelname is dan ook gratis. We adviseren professionele teams die 
voor de prijzen willen voetballen om niet deel te nemen aan dit 
toernooi. Sportiviteit staat tijdens het toernooi hoog in het vaandel. 
De wedstrijden worden geleid door ervaren scheidsrechters. 

Inschrijven kan via www.svnec.nl/zaalvoetbaltoernooi. 
Doe ook mee!

VRIENDEN SVVA
N D

E
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Het Kleine Ambacht 5, Druten
T 06-51812153 / 06-51195479
info@ariensvalckx.nl
www.ariensvalckx.nl

De dienstverlening strekt zich uit van ontwerp en advies tot uitvoering en nazorg. Wij bieden u een totaalconcept 
op het gebied van de installatietechniek. U vindt ons in diverse sectoren waaronder de particuliere markt, 
bedrijfsgebouwen, tankstations, retail, scholen, woningaanpassingen, sport- en gezondheidsinstellingen.

Wij doen wat u verwacht. Voor ons als dienstverlener is het belangrijk dat het verwachtingspatroon van de 
opdrachtgever in het verlengde ligt van de opdracht. De klant komt op de eerste plaats en heeft altijd 
één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Dit is een leidraad tot het succesvol afronden van 
een opdracht.

0186267.indd   1 24-3-2017   15:51:26

CORNELISSEN LEGT DE BAL BIJ JOU!
Chauffeurs gezocht

Wij zoeken chauffeurs met hart voor 
de zaak en passie voor het vak. 

Wij bieden je:
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Interne opleidingsmogelijkheden 
• Uitzicht op een vast dienstverband
• Modern en innovatief wagenpark 
• En niet geheel onbelangrijk, je komt 

te werken in een gezellig team van 
trouwe NEC supporters

Ben jij de chauffeur die wij zoeken? 
Dan ligt de bal nu bij jou! 

Bekijk onze vacatures op 
www.werkenbijcornelissen.nl en 
solliciteer direct. 

Voor meer informatie over de 
vacatures kun je bellen met 
024 -37 24 788.

0186656.pdf   1 21-3-2017   9:59:03
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VOETBALACADEMIE

DE VOETBALSCHOOL: FANATIEKE OUDERS 

“GEWOON LEUK IS 
NIET GOED GENOEG!”
Wij spreken Feyzullah Kadioglu en Diane Matla, de ouders van NEC-talent 

Ferdi Kadioglu over hoe zij de ontwikkeling van Ferdi hebben ervaren. 

Meteen al blijkt dat we te maken hebben met een super sportief gezin. 

Vader en moeder leren elkaar kennen in Kemer in Turkijke. Diane was daar

op vakantie en Feyzullah werkte in de zomer 6 maanden bij een watersport-

bedrijf aldaar terwijl hij in de wintermaanden in Nederland woonde. 

DOOR MARC SCHRAMM EN LINDA VAN MUNSTER

Diane zelf was toen al een professioneel 
balletdanseres. Sinds haar 9de trainde 
ze minstens 3 uur per dag en had ze 
vele optredens. Na een opleiding aan 
het conservatorium danste ze vanaf haar 
18de bij het Nederlands Dans Theater in 
Den Haag. Later is ze gaan dansen bij 
Introdans waar ze nu nog steeds coach 
is en de hele wereld over trekt voor 
optredens. 
“Wat ik daar onder andere van geleerd 
heb is doorzettingsvermogen en focus. 
Als je iets wilt bereiken zul je er hard 
voor moeten werken. Ook ben ik opgeleid 
volgens Russische discipline. Alles moet 
tip top in orde zijn, tegenspraak wordt 
niet geduld  en er zijn geen excuses.”

Feyzullah werkte in een drukkerij, maar 
is later een eigen zaak begonnen in het 
repareren van smartphones en laptops. 
Dat doet hij op locatie, maar hij heeft zelf 
ook een eigen werkplaats. “Dat opstarten 

van mijn eigen zaak bleek een goede 
keus, toen Ferdi overal naar toe gebracht 
moest worden. Overigens hebben 
we al vanaf dat de kinderen nog echt 
jong waren, ze overal naar toe moeten 
brengen.”

Zo’n 16 maanden na de geboorte van 
dochter Ayla wordt Ferdi geboren. Ze 
blijken beide geboren met sportieve 
genen. Vooral Ferdi lijkt een alleskunner 
en een competitief mannetje. “Hij wilde 
vooral alles kunnen wat Ayla al kon 
en daar ging hij voor. Fietsen op z’n 
tweede, twee of misschien wel drie 
zwemdiploma’s op zijn vierde, turnen, 
tennissen, lezen, schrijven en ga zo maar 
door. En in alles moest hij toen al de 
beste zijn. Hij sloeg snel al twee klassen 
over, zodat Ayla en Ferdi bij elkaar in 
de klas kwamen en ze eigenlijk als een 
tweeling opgegroeid zijn. Maar ook Ayla 
lijkt een alleskunner op sportgebied. 

Naast turnen en tennissen op hoog 
niveau hing ze eigenlijk altijd maar een 
beetje rond het voetbalveld. Ze vond 
voetballen stom, maar toen ze eenmaal 
een keer een balletje getrapt had en 
bij het meisjeselftal van DVOL ging 
voetballen, werd ze door de bond al snel 
geselecteerd voor de regio Gelderland. 
Ook later bij het streetdance ging het 
zo en trad ze al snel door het hele land 
op. Maar zodra bij haar de druk te groot 
wordt, ze teveel strijd moet leveren en 
je vals moet zijn om de top te halen, dan 
haakt ze af. Dat vindt ze gewoon echt 
niet leuk meer en dan gaat ze weer iets 
anders doen waar ze dan ook weer goed 
in blijkt te zijn.” 

Feyzullah voetbalt in die tijd zelf bij een 
vriendenelftal bij AZ 2000. Omdat er 
een tekort aan trainers is, wordt hem 
gevraagd of hij een jeugdteam wil gaan 
trainen. Dat wil hij wel op voorwaarde 
dat Ferdi ook mag komen voetballen. “Hij 
was destijds nog maar 4 jaar, maar moest 
maar zeggen dat hij al 5 was. Het is zelfs 
de Sint opgevallen dat Ferdi wel erg lang 
5 jaar is gebleven, haha. 
Ik was in die tijd zelf al heel fanatiek 
en wij stimuleerden dat ook bij onze 
kinderen. We wilden ze niet echt 
pushen, maar we vonden het geweldig 
om ze enthousiast te maken. Ook in 
huis waren we veel met sport bezig. 
Techniekoefeningen met de kleine bal in 
huis of de service oefenen met ballonnen 
over dozen heen. Zo zagen Ayla en Ferdi 
sporten vooral ook als spelen. Hutten 
bouwen enzo hebben ze eigenlijk nooit 
gedaan. Altijd op de een of andere manier 
met sporten bezig. Links trainer Feyzullah, Ferdi (hurkend jochie tweede van links).
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MARKIEZEN - ZONWERING - ROLLUIKEN
Voor particulieren en bedrijven

Tevens reparatie en onderhoud aan 
bestaande installaties - hoogwerkservice

Kelvinstraat 4, Wijchen
Tel. (024) 6455337  Fax (024) 6455338 Mobiel: 06-53 78 35 48
www.kroonmontage.nl • info@kroonmontage.nl

Nu de 
voordeligste
in de regio

met screens
en rolluiken!

0041240.pdf   1 27-4-2010   14:49:510173302.pdf   1 28-2-2017   9:40:44

Hatertseweg 291  |  6533 AJ Nijmegen  |  T 024-3541705  |  E info@bvddakbedekkingen.nl

Niet alleen een waterdicht verhaal
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06 – 23 809 805   INFO@KWEBBELTAFELS.NL  
 

Theo  Kampschöer - Aspert  12  6631  KS  Horssen  (Gld) 
 
 

 

WWW.KWEBBELTAFELS.NL
afleveren.  ELS.NL   

ROBUUSTE houten KWEBBELTAFELS en LOUNGEBANKEN 

0183444.pdf   1 8-3-2017   12:24:30

Industrieweg 48
6541 TW Nijmegen

Tel. 024-3743350
nijmegen@pontmeyer.nl

www.pontmeyer.nl

0173278.pdf   1 28-2-2017   9:39:39
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editie 3
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Voor meer info:
Telefoon: 06-25086801 | E-mail: info@croonsound.nl

www.croonsound.nl
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Waarom kijken we graag naar de Messi’s  
en Maradona’s? Juist om de prachtige 
techniek, dat is toch de basis. Daarom 
heb ik me enorm verdiept in de fi losofi e 
van Wiel Coerver, heb me zelf techniek-
oefeningen aangeleerd, zodat ik het voor 
kon doen en oefende ik met Ferdi sinds 
zijn 5de op die manier op zijn techniek. Ik 
trainde met Ferdi, dagelijks totdat hij 12 
werd, en zag hem steeds beter worden. 
Ik had gedacht dat jongens van een 
jaar of 7 diezelfde oefeningen wel aan 
zouden kunnen, maar die bleken voor de 
meesten toch te moeilijk. Toen pas ging 
ik beseffen dat Ferdi echt talent had, 
maar ook de gretigheid om er alles uit te 
halen.”  
Maar dat Ferdi in veel sporten uitblinkt, 
blijkt wel uit het feit dat hij op zo’n 
jonge leeftijd al in de selectie van de 
Hazenkamp turnt, bij de tennisbond 
speelt en er interesse is van diverse 
voetbalscholen. Hij moest een keer gaan 
kiezen. Als hij bijna 7 is, meldt NEC zich. 
Hij wordt uitgenodigd voor diverse 
talentendagen. 

“We vonden het heel goed hoe NEC 
en dan met name Iddo Rosscher dit 
opgepakt heeft. Hij werd op die manier 
echt een beetje warm gemaakt voor NEC. 
De communicatie was erg prettig en de 
dagen zelf ook erg gezellig. Maar toen 
werd Ferdi ineens ook uitgenodigd door 
Vitesse en moest er een keus gemaakt 
worden. Wij vonden het erg belangrijk 
dat het vervoer goed geregeld werd. 
Wij wilden niet iedere dag op en neer 
rijden, temeer ook omdat we onze eigen 
banen hadden. In eerste instantie wilden 
beide clubs dat niet, maar op de avond 
van Ferdi’s achtste verjaardag, toen het 
hele huis vol zat met visite, stond ineens 
Iddo aan de deur met een contract. Het 
vervoer voor Ferdi was geregeld. Hij zou 
Ferdi voortaan iedere dag zelf komen 
ophalen. Je kan begrijpen dat het die 
avond een nog groter feest werd.” 

“De tijd bij de voetbalschool hebben we 
als erg prettig ervaren. Het enige waar we 
wat moeite mee hadden, was de, in onze 
ogen, losse houding. Wij waren eigenlijk 
veel strenger en zaten er bij Ferdi 
bovenop. Het principe van dat het uit het 
kind zelf moet komen, onderschrijven wij 
niet helemaal. Als je iets wilt bereiken, 
zul je er vol voor moeten gaan. Dan is 
gewoon leuk niet goed genoeg. 
Bij NEC zeiden ze: ‘Laat ze maar fouten 
maken! Het moet uit het kind zelf komen!’,  
maar daar waren wij eigenlijk niet mee 
eens en daar waren we ook te gedreven 
voor. Zo kwam het een keer voor dat 
de jongen achter stonden tijdens een 
wedstrijd, maar doordat wij ze langs de 
kant aan het opjutten waren wonnen 
ze uiteindelijk toch de wedstrijd. We 
kregen daarop een mail waarin stond dat 
we ons niet meer zo fanatiek moesten 
gedragen langs de zijlijn. We kregen ook 
te horen dat winnen niet het belangrijkste 
is en dat verliezen bij het proces hoort. 
De ontwikkeling van een speler is 

belangrijker dan winnen. 
“In die tijd werd ons vaak gevraagd of 
Ferdi niet te veel belast werd, maar dat 
hebben we zo nooit ervaren. Als Ferdi 
om 5 uur thuis kwam dan had hij eigenlijk 
vrij. Hij was dan al naar school geweest 
en had ook al getraind, terwijl de meeste 
kinderen van die leeftijd dan ’s avonds 
nog naar een training of zo moesten.” 

“Bij NEC was Ferdi in eerste instantie 
niet eens het supertalent. Hij zat niets 
eens bij de 4 of 5 betere spelers. Maar 
door zijn competitieve instelling en zijn 
doorzettingsvermogen, hier en daar fl ink 
gestimuleerd door ons, is hij uitgegroeid 
tot het talent dat hij nu is. Ook aan 
Teixera (jeugdtrainer bij NEC, red.) 
heeft Ferdi veel te danken. Hij heeft hem 
veel vrijheid gegeven en hij heeft hem 
altijd onder de aandacht gebracht bij de 
technische staf van NEC. 
Ooit zei ik al eens tegen Iddo: ‘Let maar 
op, Ferdi wordt het jongste talent dat 
ooit doorgebroken is bij NEC!’ Na wat 
gelach zei Iddo toen:  ‘Laten we maar 
eerst zorgen dat hij doorbreekt.’
Nadat hij afgelopen zomer met Oranje 
onder 17 mee geweest was, kwam 
NEC met een contract. Echt verbaasd 
waren wij niet, wij waren er al naar toe 
gegroeid.” 

“Hij heeft het afgelopen jaar echt fl inke 
stappen gemaakt. Zo moet hij van 
Hyballa meeverdedigen en de duels 
aangaan, terwijl hij juist heel erg opgeleid 
is om niet in duel te gaan vanwege zijn 
lengte. Lichamelijk is hij ook echt sterker 
geworden, je ziet hem groeien. Hij is dit 
jaar al uit twee bodypakken gescheurd. 
De recente uitnodiging voor Oranje onder 
19 is weer een nieuwe stap in zijn jonge 
carrière, maar zo blijft hij ons steeds 
verbazen. Steeds als je denkt dat hij even 
stil staat in zijn ontwikkeling, komt er 
weer een nieuwe sprong.”
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Peelstraat 7c,  5446 PJ  Wanroij 
Tel.: 0485-45 44 49   Fax: 0485-34 05 99

Mobiel: 06-22 39 96 80

E-mail: bernarddekort@home.nl
www.bernarddekortstukadoorsbedrijf.nl

UW BETROUWBARE PARTNER
VOOR PERFECT STUCWERK
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De Ren 3   |   6562JJ  Groesbeek
Tel. 024 - 39 77 963     06 - 53 24 22 14
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SPECIALIST IN R.V.S. LEUNINGEN
EN RVS MAATWERK, OOK VOOR ALUMINIUM BEPLATINGEN

De Ren 3  |  6562JJ Groesbeek

Tel. 024 - 39 77 963  |  06 - 53 24 22 14
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Molenveldlaan 158  |  6523 RN NIJMEGEN
T: 0247370376  |  M: 0653308440

roel@kopadvocaten.nl
www.kopadvocaten.nl

Roel Kop (48) heeft een eigen arbeidsrechtpraktijk in Nijmegen: 
Kop Advocaten. 

“Alhoewel het totale arbeidsrecht mijn aandacht heeft, heeft het collectief en 
individueel ontslagrecht een speciale plek in mijn praktijk. Op dit moment sta 
ik bij voorkeur individuen ((hoge) werknemers) bij. Met name wil ik werken 
voor de economisch sterkere zwakkeren”

0186695.pdf   1 28-2-2017   12:07:25

Professor Bellefroidstraat 145, Nijmegen | 0612184851 | www.comservicenijmegen.nl
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DE SUPPORTER AAN HET WOORD...

KNUFFELGRIEK KOS HEEFT EEN 
DUIDELIJKE MENING OVER NEC
“AL DAT GEMEKKER OVER BUITENLANDSE SPELERS”

Kos Myronidis is een Griekse Nijmegenaar die al ruim dertig jaar 

supporter is van NEC. Op Twitter laat @Kos_ zijn duidelijke mening 

horen over NEC en andere belangrijke onderwerpen. Reden om hem eens 

het een en ander voor te leggen. Over het vreemdelingenlegioen, geld en 

herinneringen aan HSV.

DOOR JORAM JANSSEN

Kos ging al vroeg voor het eerst met zijn 
pa mee naar een wedstrijd van NEC. “Ik 
ging voor het eerst toen ik een jaar of 8 
à 9 was. Dan hebben we het over begin 
jaren tachtig.” Een aantal jaar later werd 
Kos een vaste tribuneklant. “Vanaf dat 
ik 16 was, ging ik met vrienden naar het 
stadion, aan de East Side. Toen was het 
nog elk jaar nacompetitie.”
Kos is geen NEC-supporter vanwege het 
spel. “Je komt uit Nijmegen, dan ben je 
voor NEC. Als je voor een club uit jouw 
stad bent, zorgt dat echt voor binding. 
Ook buiten het voetbal. Ik heb ook zeker 
vrienden overgehouden aan NEC. Wij zit-
ten nog steeds elk jaar met twaalf man op 
de tribune.” Toch ziet het er bij NEC bij 
vlagen niet uit, vindt hij. “Niemand gaat 
naar NEC voor het mooie voetbal. Dat is 
ook logisch, we hebben de middelen niet. 
Maar dat is ook wel weer leuk. Je hebt 
niet elk seizoen veel verwachtingen. Als je 
niet degradeert is het goed.”
En of dat dit seizoen lukt is nog maar de 
vraag, vindt Kos. “Als ik het programma 
zie, ben ik al blij wanneer ze nacompetitie 
ontlopen. Ik zou graag iets positievers 
zeggen, maar als ik realistisch ben... Het is 
triest. Ze kunnen het spel niet maken te-
gen ploegen als Go Ahead Eagles en ADO 

Den Haag. En als het wel een beetje lukt 
hebben ze niemand om het af te maken. 
Go Ahead, wat is dat nou voor een ploeg? 
Die hebben voorin toch gewoon De Ko-
gel, Antonia en Manu. Wij hadden Mayi, 
Rayhi en Grot. Dat is helemaal niks.”

Kos heeft respect voor Peter Hyballa, die 
het er met deze selectie toch het beste 
van maakt.  “Hij komt sympathiek en 
intelligent over. Je kan hem weinig ver-
wijten. Het lijkt me sowieso moeilijk voor 
Hyballa met deze spelers. Geen enkele 
trainer was voor het seizoen blij geweest 
met deze selectie. Toch hoort NEC echt in 
de Eredivisie. Maar laten we er eerst maar 
inblijven. Het ligt er allemaal aan wat Hy-
balla in de zomer krijgt. Uiteindelijk gaat 
het toch om geld. Het zal me niet ver-
bazen als er weer acht spelers weggaan 
zoals elk jaar. Die talenten zou ik niet weg 
willen hebben, maar vooral Dumic niet. Hij 
zou volgend jaar zo Bundesliga kunnen 
spelen.”

Kos, Nederlander met Griekse achter-
grond, vindt de discussie over het aantal 
nationaliteiten in de selectie van NEC 
onnodig. “Veel supporters zitten te 
mekkeren op al die buitenlandse spelers, 

maar dat interesseert mij helemaal niet. 
Hij moet gewoon binding hebben met 
de club. De laatste speler uit de buurt, 
Navarone Foor, moet je kijken wat daar 
mee gebeurd is! Nou, leuk hoor. Dan maar 
een buitenlander.”
Ook de beste speler van NEC de laatste 
jaren kwam niet uit Nederland. “Krisztián 
Vadócz in zijn eerste seizoen. Iedereen op 
de tribune keek elkaar aan: ‘huh, hij kan 
ook echt gewoon voetballen’. Hij was zo 
goed aan de bal.”

De mooiste wedstrijd volgens Kos is 
er een uit het Europese avontuur van 
2008/09. “NEC - Udinese was zo’n mooie 
beleving. Ik heb de tribunes nog nooit zo 
blij gezien. Hamburger SV uit was natuur-
lijk ook gaaf. Ik kende het gebied goed, 
want daar woonde een vriend van mij. Ik 
had contact met andere supporters over 
waar zij waren. Op het NEC-plein, zeiden 
ze. Daar wist ik natuurlijk niks van, maar 
na een tijdje hoorde ik geroezemoes. 
En toen stonden ze daar met zijn allen 
op de Reeperbahn. Dat is vergelijkbaar 
met de Dam in Amsterdam. Het stond er 
helemaal vol met NEC’ers. Dat was zo’n 
feest.”
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IN GESPREK MET... MIKAEL DYRESTAM

“PLANNEN IS 
ONMOGELIJK”
Mikael Dyrestam (25) is redelijk geruisloos in het elftal van Peter Hyballa 

geslopen. Want hoewel geblesseerd op het moment van spreken, stond 

hij dit seizoen vrijwel altijd op het wedstrijdformulier van de Duitse 

oefenmeester. Maar wat dat voor de toekomst betekent? “Dat weet je 

nooit in het voetbal”, aldus de vriendelijke Zweed. 

DOOR TEUN VAN THIEL 

Eigenlijk treffen we Mikael Dyrestam niet 
echt op een goed moment. De Zweed is op 
de training weer geblesseerd geraakt aan 
zijn knie en een scan moet later in de week 
uitkomst bieden over de ernst van de bles-
sure. Zijn humeur lijdt er echter niet onder, 
zo blijkt. Dyrestam heeft in het leven leren 
relativeren en misschien begon dat wel op 
het moment waarop hij een ernstige kruis-

bandblessure opliep, juist toen hij als 18-ja-
rige een basisplaats veroverd had bij zijn 
club Göteborg, waar hij vanaf zijn 8ste ook 
alle jeugdelftallen doorliep. Het moment 
kan hij zich nog precies voor de geest ha-
len: “We speelden in de voorbereiding een 
oefenwedstrijd tegen een Deense ploeg. Ik 
voelde me heel goed tijdens die voorberei-
ding en merkte dat ik stappen maakte. Ik 

kwam op over links, maar we verspeelden 
de bal en dus moest ik snel terug. Ik rende 
teamgenoot Tobias Sana voorbij en pro-
beerde met alles wat ik had de counter eruit 
te halen. Toen gebeurde het. Mijn voet bleef 
vast staan in het kunstgras. Een klik in mijn 
knie. Niet eens zo veel pijn, maar opstaan 
lukte een paar minuten niet. Toen wisten we 
meteen dat het niet goed was. Dan staat de 
wereld even stil. Het kostte me uiteindelijk 
tien maanden.”

De periode die volgde heeft hem mentaal 
gehard, weet hij nu. “Het ging me voor de 
wind. Had op 17-jarige leeftijd mijn debuut 
gemaakt en laten zien dat ik het aankon. 
Daardoor hoorde ik op het moment van de 
blessure ook tot de basiself van de ploeg. 
Achteraf kan ik wel stellen dat dit mijn 
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redding is geweest. Ik had in die periode 
de club overtuigd van mijn kwaliteiten en 
daarom hielden ze ook tijdens mijn blessure 
vertrouwen in me. Mijn contract werd zelfs 
verlengd, dat doet je op zo’n moment echt 
goed.” 

SPITS
Mikael Dyrestam werd geboren in Växjö, 
maar veel meer dan dat is daar niet over te 
vertellen. Toen hij één jaar was woonde de 
familie Dyrestam namelijk al in Borås, waar 
vader Dyrestam een jaar uitkwam voor 
het eerste elftal van de Zweedse profclub 
Elfsborg. Opgroeien deed Mikael echter 
in Göteborg. Daar trok het gezin namelijk 
naartoe toen zijn broer bij IFK Göteborg 
wilde gaan voetballen, simpelweg omdat 
het één van de grootste clubs in Zweden 
was. Sowieso was het voor de drie broers 
Dyrestam altijd voetballen geblazen. 
Jongere broer Patrick is ook profvoetbal-
ler (zijn contract bij Göteborg is onlangs 
ontbonden), maar ook zijn oudere (half)
broer hield ervan een balletje te trappen. 
“Ik deed dan mee met hem en zijn vrienden 
en speelde zo altijd tegen oudere en betere 
spelers. Dat is volgens mij echt goed voor 
me geweest.” Zo goed blijkbaar, dat hij op 
achtjarige leeftijd mocht aansluiten bij de 
jeugd van IFK Göteborg. Het was overigens 
de tijd waarin Mikael Dyrestam nog in de 
spits zijn kunsten vertoonde: “Tja, tot mijn 
vijftiende was ik een snelle en technische 

spits, maar toen ik begon te groeien en 
mijn lichaam zich ontwikkelde, werd ik wat 
langzamer. Ik zakte af naar het middenveld 
en eindige uiteindelijk in de verdediging. Zo 
is het uiteindelijk gebleven.”

ONVOORSPELBAAR
Bij IFK Göteborg won Mikael Dyrestam de 
Zweedse beker en liep hij op de laatste 
speeldag eens de Zweedse titel mis. “We 
speelden thuis tegen AIK Stockholm en wie 
die wedstrijd zou winnen, was kampioen. 
We hadden dat seizoen nog geen thuiswed-
strijd verloren, maar juist die dag gebeurde 
dat wel. We kwamen zelfs op voorsprong, 
maar in de eindfase scoorden zij twee keer. 
Man, wat was dat zuur.” In 2013 kon Dy-
restam bijtekenen bij Göteborg, maar zelf 
vond hij het tijd voor wat anders. “Tijdens 
mijn laatste seizoen wilde Heerenveen me 
al hebben, maar toen wilde de club me nog 
niet verkopen. Er waren namelijk nogal wat 
blessures, dus ze hadden me nodig. Toen 
mijn contract vervolgens afl iep, toonden  
Derby County en Bolton Wanderers inte-
resse. Ze moesten echter een behoorlijke 
opleidingsvergoeding betalen en dat was 
uiteindelijk een struikelblok voor Bolton, 
terwijl ik er zelf eigenlijk al uit was met die 
club.” De onvoorspelbaarheid van het voet-
balwereldje bleek maar weer eens, want 
uiteindelijk was het de Noorse club Aales-
unds FK die Dyrestam binnen hengelde. 
“Zij hadden een Zweedse trainer en voor 

mij was het goed om eens een ander soort 
voetbal te spelen. Bij Göteborg was je vaak 
het betere team en werd altijd verwacht 
dat je won, bij Aalesunds was het harder 
werken om de punten binnen te halen. Ik 
speelde alles, altijd centraal achterin en heb 
daar veel ervaring opgedaan. Een jaar later 
kwam vervolgens NEC al.”

SFEER
De club NEC kende hij al. “Kalle Johnsson 
kende ik van de Zweedse jeugdelftallen en 
een jongen als Moestafa El Kabir kende ik 
omdat hij bij Häcken speelde, ook uit Göte-
borg. Ik bezocht op uitnodiging de wed-
strijd NEC-Feyenoord en besloot uiteinde-
lijk de stap te wagen. Omdat de competitie 
in Noorwegen begin november al geëindigd 
was en ik dus vakantie had, was ik niet wed-
strijdfi t toen ik eind januari naar Nijmegen 
kwam. Het kostte me een week of drie om 
aan te haken en speelde vooral in het twee-
de. Dit seizoen is het anders. Onder Hyballa 
heb ik tot dusverre veel gespeeld, maar heb 
ik wel wat pech met blessures. Toch voel ik 
me goed over dit seizoen. Ik voel me prettig 
in de groep, ook omdat de teamspirit dit 
seizoen veel beter is dan vorig jaar. Spelers 
zijn meer betrokken, ook bij elkaar. Iedereen 
kan met iedereen praten. Vorig jaar pakte 
iedereen na de trainingen zijn tas en ging 
meteen naar huis. Dit seizoen blijft iedereen 
graag even hangen of gaat bijvoorbeeld 
samen ergens eten. De sfeer is écht anders.”
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DROMEN
Of Dyrestam ook na dit seizoen nog in 
Nijmegen actief is, is op het moment van 
spreken de vraag. “Mijn contract loopt af, 
maar de club heeft een optie voor nog een 
jaar. Dat is nog even afwachten dus, maar 
dat is hoe het gaat in het voetbal. Je kunt 
nooit zeker weten dat je voor langere tijd 
op een bepaalde plek kunt wonen, als je 
tenminste geen Messi of Ronaldo bent. 
Toen ik nog in Zweden speelde had ik 
natuurlijk nooit kunnen bedenken dat ik in 
Ålesund en Nijmegen terecht zou komen.” 
Het is voor Dyrestam allemaal bewijs voor 
het feit dat je in de voetballerij niets kunt 
plannen. In een oud Zweeds interview met 
Dyrestam, toen nog jeugdspeler, is te lezen 
dat hij in die tijd bijvoorbeeld droomde van 
AC Milan en de Serie A. “Grappig dat je dat 
gelezen hebt, want ik heb het daar toevallig 
vorige week nog over gehad met Jordan 
Larsson. We waren op weg naar de kapper 
en ik was dat interviewtje zelf net tegen-
gekomen op internet. Als je jong bent, dan 
heb je natuurlijk van die dromen. Het zou 
nog steeds mooi zijn om naar San Siro te 
gaan en dan tégen Milan te spelen, je weet 
het nooit. Zo heb je ook altijd de droom om 
tegen de grote spelers uit te mogen komen. 
Daarvoor zal je bijvoorbeeld in een betere 
competitie terecht moeten komen.” Dan 
lachend: “Of zij moeten afzakken naar mijn 
niveau natuurlijk.”

KLACHTEN
Inmiddels denkt Dyrestam genuanceerd 
over zijn voetballeven. Hij wil ergens 
spelen waar hij ook goed kan léven. En 
dat leven bevalt hem in Nijmegen in ieder 
geval prima. “Nederland verschilt niet zo 
gek veel van Zweden, al zijn er wel dingen 
waar ik aan moest wennen. Afval scheiden 
bijvoorbeeld, daar heb ik klachten van mijn 
buren in Beuningen over gehad. Je moet 
het afval hier in speciale zakken doen, maar 
als ik mijn afval in een tas van Albert Heijn 

had zitten, dan gooide ik die op de hoop 
met vuilniszakken van de rest van de 
straat. Gewoon omdat ik het niet wist. 
Na een half jaar kreeg de club een te-
lefoontje, of ik het was die elke keer 
dat afval zo weggooide. Waarom 
ze dat niet bij mij zelf aangaven? 
Ik weet het niet, misschien zijn 
ze bang voor me? In ieder ge-
val kreeg ik toen het systeem 
uitgelegd, dus klachten zijn 
er niet meer geweest.”

GUINEE
Een plek die Dyrestam in de omgeving van 
Nijmegen al snel bezocht heeft, is het Afrika 
Museum in Berg en DaI. “Mijn moeder komt 
uit Guinee en ik heb daar nog altijd veel 
familie wonen. De connectie met Afrika is er 
dus wel. Afgelopen zomer ben ik met mijn 
broertje nog in Guinee geweest en het zou 
nog altijd kunnen dat we voor het nationale 
team gaan uitkomen. Voor Zweden heb ik 
alleen twee oefenwedstrijden gespeeld, dus 
ik kan nog altijd kiezen. De contacten zijn er 
nog, maar er zal dan een paspoort geregeld 
moeten worden. Als ze dat willen gaan 
regelen, dan zou ik moeten gaan besluiten 
wat ik wil. Realistisch gezien zou ik daar 
meer kans maken dan bij het Zweedse 
elftal en het zou ook wel een hele ervaring 
zijn. De toekomst zal het uitwijzen.”

GIGANTISCH
Buiten het voetbal is Mikael Dyrestam 
vooral relaxt. “Ik houd ervan om grappen 
te maken, ga ook buiten het voetbal om 
met jongens als Jordan Larsson en Janio 
Bikel en houd bijvoorbeeld ook veel van 
basketbal. In de jeugd moest ik op een 
gegeven moment kiezen tussen voetbal en 
basketbal, maar toen ik twee jaar geleden 
een wedstrijd van de LA Lakers bezocht, 
was wel duidelijk dat ik de juiste keuze heb 
gemaakt. Ik zag daar één speler tussen 
lopen waarvan ik dacht dat ‘ie erg klein 

25

was, maar toen ik vervolgens op internet 
zijn lengte opzocht, bleek ‘ie meer dan 1,90 
meter te zijn. Die gasten zijn gigantisch! Stel 
je voor dat ik daar tussen zou lopen….dat 
ziet er niet uit. Nee, ik heb écht de goede 
keuze gemaakt.”

FINALES
Over het hier en nu – en het huidige seizoen 
in het bijzonder - is Dyrestam helder: “We 
spelen alleen maar fi nales. Tot dusverre 
mogen we niet klagen. Vooraf hoorden we 
veel negatieve geluiden, ook omdat we hier 
met veel buitenlandse jongens spelen, maar 
gaandeweg is dat behoorlijk verstomd. Nu 
is het zaak om niet in de problemen te ko-
men. Met hard werken en de steun van de 
supporters moet dat goed komen. Zelf zie 
ik me hier volgend jaar ook nog wel spelen, 
maar dat is dus even afwachten. Zoals ik 

al zei: vooruitplannen is er in het 
voetbal niet bij.”
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nooit zeker weten dat je voor langere tijd 
op een bepaalde plek kunt wonen, als je 
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Toen ik nog in Zweden speelde had ik 
natuurlijk nooit kunnen bedenken dat ik in 
Ålesund en Nijmegen terecht zou komen.” 
Het is voor Dyrestam allemaal bewijs voor 
het feit dat je in de voetballerij niets kunt 
plannen. In een oud Zweeds interview met 
Dyrestam, toen nog jeugdspeler, is te lezen 
dat hij in die tijd bijvoorbeeld droomde van 
AC Milan en de Serie A. “Grappig dat je dat 
gelezen hebt, want ik heb het daar toevallig 
vorige week nog over gehad met Jordan 
Larsson. We waren op weg naar de kapper 
en ik was dat interviewtje zelf net tegen-
gekomen op internet. Als je jong bent, dan 
heb je natuurlijk van die dromen. Het zou 
nog steeds mooi zijn om naar San Siro te 
gaan en dan tégen Milan te spelen, je weet 
het nooit. Zo heb je ook altijd de droom om 
tegen de grote spelers uit te mogen komen. 
Daarvoor zal je bijvoorbeeld in een betere 
competitie terecht moeten komen.” Dan 
lachend: “Of zij moeten afzakken naar mijn 
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Ik weet het niet, misschien zijn 
ze bang voor me? In ieder ge-
val kreeg ik toen het systeem 
uitgelegd, dus klachten zijn 
er niet meer geweest.”
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Nijmegen al snel bezocht heeft, is het Afrika 
Museum in Berg en DaI. “Mijn moeder komt 
uit Guinee en ik heb daar nog altijd veel 
familie wonen. De connectie met Afrika is er 
dus wel. Afgelopen zomer ben ik met mijn 
broertje nog in Guinee geweest en het zou 
nog altijd kunnen dat we voor het nationale 
team gaan uitkomen. Voor Zweden heb ik 
alleen twee oefenwedstrijden gespeeld, dus 
ik kan nog altijd kiezen. De contacten zijn er 
nog, maar er zal dan een paspoort geregeld 
moeten worden. Als ze dat willen gaan 
regelen, dan zou ik moeten gaan besluiten 
wat ik wil. Realistisch gezien zou ik daar 
meer kans maken dan bij het Zweedse 
elftal en het zou ook wel een hele ervaring 
zijn. De toekomst zal het uitwijzen.”
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Buiten het voetbal is Mikael Dyrestam 
vooral relaxt. “Ik houd ervan om grappen 
te maken, ga ook buiten het voetbal om 
met jongens als Jordan Larsson en Janio 
Bikel en houd bijvoorbeeld ook veel van 
basketbal. In de jeugd moest ik op een 
gegeven moment kiezen tussen voetbal en 
basketbal, maar toen ik twee jaar geleden 
een wedstrijd van de LA Lakers bezocht, 
was wel duidelijk dat ik de juiste keuze heb 
gemaakt. Ik zag daar één speler tussen 
lopen waarvan ik dacht dat ‘ie erg klein 
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al zei: vooruitplannen is er in het 

had zitten, dan gooide ik die op de hoop 
met vuilniszakken van de rest van de 
straat. Gewoon omdat ik het niet wist. 
Na een half jaar kreeg de club een te-
lefoontje, of ik het was die elke keer 
dat afval zo weggooide. Waarom 
ze dat niet bij mij zelf aangaven? 
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Museum in Berg en DaI. “Mijn moeder komt 
uit Guinee en ik heb daar nog altijd veel 
familie wonen. De connectie met Afrika is er 
dus wel. Afgelopen zomer ben ik met mijn 
broertje nog in Guinee geweest en het zou 
nog altijd kunnen dat we voor het nationale 
team gaan uitkomen. Voor Zweden heb ik 
alleen twee oefenwedstrijden gespeeld, dus 
ik kan nog altijd kiezen. De contacten zijn er 
nog, maar er zal dan een paspoort geregeld 
moeten worden. Als ze dat willen gaan 
regelen, dan zou ik moeten gaan besluiten 
wat ik wil. Realistisch gezien zou ik daar 
meer kans maken dan bij het Zweedse 
elftal en het zou ook wel een hele ervaring 
zijn. De toekomst zal het uitwijzen.”

Buiten het voetbal is Mikael Dyrestam 
vooral relaxt. “Ik houd ervan om grappen 
te maken, ga ook buiten het voetbal om 
met jongens als Jordan Larsson en Janio 
Bikel en houd bijvoorbeeld ook veel van 
basketbal. In de jeugd moest ik op een 
gegeven moment kiezen tussen voetbal en 
basketbal, maar toen ik twee jaar geleden 
een wedstrijd van de LA Lakers bezocht, 
was wel duidelijk dat ik de juiste keuze heb 
gemaakt. Ik zag daar één speler tussen 
lopen waarvan ik dacht dat ‘ie erg klein 

al zei: vooruitplannen is er in het 
voetbal niet bij.”

© Broer van den Boom Fotografi e

Het voetbalseizoen zit er bijna op en wij hebben er weer van 
genoten. We hebben mindere wedstrijden gezien maar vooral 
ook veel mooie wedstrijden vol strijdlust. En we hebben genoten 
van de supporters die N.E.C. altijd hartstochtelijk aanmoedigden. 
EnergieFlex blijft N.E.C. ook volgend seizoen volop steunen. 
Samen met jullie geven we N.E.C. dan weer een vliegende start! 

Samen zijn we 
N.E.C.!

energiefl ex.nl
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Wij zorgen voor uw economische doorstroming!
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Wij zorgen voor uw economische doorstroming!

V a l v e s f o r H a z a r d o u s A p p l i c a t i o n s

Driessen Appendages BV
Molenveld 4 
6566 CK Millingen aan de Rijn 
Telefoon: 0481 433244 
Fax: 0481 43 1632 
E-mail: info@driessen-appendages.nl 
Website: www. driessen-appendages.nl

Bedrijfsgegevens:
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Accu’s Banden, Velgen

www.johngreup.nl • info@johngreup.nl • www.autobedrijfjohngreup.nl
AVIA AVIA
BENZINE - DIESEL - LPG

OFFICIELE DEALER MULTI CHIP TUNING

 WWW.AUTOBEDRIJFJOHNGREUP.NL

BENZINE - DIESEL - LPG
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Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T  (024) 663 15 10
E  erwin@verzekeringsplaneet.nl
I  www.verzekeringsplaneet.nl

Persoonlijke service en een 
uitstekend eindresultaat
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Pannenkoeken Actie!
Keuze uit alle 
50 soorten

zoete of hartige 
pannenkoeken

(P1 t/m P51), ijs
of koffie/thee na.

Graafseweg 588
Alverna-Wijchen

Tel. 014-642653

Geopend:
dinsdag t/m zaterdag

16.00-20.30 uur
zondag vanaf 12.00 uur

Max. 1 bon per tafel
Max. 6 personen

per gezelschap. Geldig 
op dinsdag t/m 

zaterdag (niet geldig 
op zon- en feestdagen)

Pannenkoeken wijzigen
= extra kosten

Geldig t/m
zaterdag 3 juni 2017

7,50 p.p.
e

www.ollekebolleke.biz

#
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Voor een uniek product !

DECORAMA
Glas & Graveeratelier

Rijksweg 14-A 
 6584AB  Molenhoek

Tel. 024-6758758
info@decorama.nl
www.decorama.nl

- Glas en spiegel op maat
- Cadeau’s van glas
- Zandstraalgraveren
- Lasergraveren
- Lasersnijden
- Glas fusen 
- Glas in lood
- Kinderfeestjes/workshops
- Workshops voor volwassenen
- Naamborden

Openingstijden: 
Ma en Do             op afspraak
Di, Woe, Vrij     10:00 - 18:00 uur
Za                     10:00 - 17:00 uur
       anders op afspraak
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TERUG IN DE TIJD

TERUG IN DE TIJD MET DE NUMMER 
TWEE VAN NEC MARK VERHOEVEN

Bij MVV, een stabiele middenmoter in het 
begin van de jaren negentig, doet hij ere-
divisie-ervaring op. In 1994, het jaar van 
de promotie, komt hij naar NEC. Hij valt 
met de neus in de boter. NEC maakt be-
gin september een buitenlandse trip naar 
Oezbekistan waarin het een internationaal 
toernooi speelt met Vitesse, Oezbeeks 
landskampioen Neftsji en het nationale 
elftal van Oezbekistan. “Ja, daar was ik 
bij. Het was een heel aparte ervaring. We 
hebben er twee wedstrijden gespeeld en 
zijn meteen weer naar huis gevlogen. Het 
stadion was groot en het zat er ram- en 
ramvol. De sfeer was geweldig. Maar de 
omstandigheden In Oezbekistan waren 
niet echt goed. Het was en is nog echt 
een ontwikkelingsland. We zaten in een 

Menig NEC-supporter in de leeftijd van 35 en ouder schudt het hoofd 

bij het zien van onze gemankeerde rechtsback Michael Heinloth. ‘Waar 

zijn de tijden gebleven dat een rechtsback nog kon verdedigen’, is de 

verzuchting, als de linksbuiten van de tegenstander weer eens aan de 

verkeerde kant gedekt wordt. Met weemoed wordt dan teruggedacht 

aan die kalende voetballer, die altijd luidkeels toegezongen werd met 

het melodieuze ‘Glorie, glorie, Mark Verhoe-oeven, glorie, glorie Mark 

Verhoe-oeven, glorie, glorie Mark Verhoe-oeven, de nummer twee 

van NEC!’ Verhoeven is de gedegen en betrouwbare rechtsback die 

185 wedstrijden voor NEC heeft gespeeld in de periode 1994-2001 

en al in zijn tijd bij NEC een bedrijf had dat gespecialiseerd was in 

relatiemarketing: Eventonizer. 

DOOR MARC SCHRAMM

van de betere hotels van het land, maar 
er kwam bruin water uit de kraan en ik 
heb niet echt lekker in mijn bed gelegen 
omdat het er smerig was...”

Mark Verhoeven maakt bij NEC ver-
schillende trainers mee zoals Cees van 
Kooten, Leen Looyen, Wim Koevermans, 
Jim Calderwood en Johan Neeskens. “Van 
elke trainer heb ik wel wat opgestoken. 
Cees van Kooten vond ik een geweldi-
ge man. Joviaal, heel los en vrij. Hij was 
humoristisch en komisch. Maar dat eerste 
seizoen, 1994-1995, was niet echt een 
goed seizoen. Ik begon overigens niet 
goed aan dat seizoen.  Gelukkig zijn we in 
de eredivisie gebleven. Maar langzaam-
aan zijn we uitgegroeid tot een stabiele 
middenmoter. Daar heeft iedere trainer 
wel aan bijgedragen. De een hamerde wat 
meer op de discipline dan de ander.“

VRIENDENGROEP
Onder Jim Calderwood (1997-1999) 
beleeft Mark Verhoeven zijn mooiste 
tijd. “Het allermooiste vond ik de sfeer 
onderling die we destijds hadden met 
Calderwood als trainer. We waren heel 
hecht als team. Dat is echt uniek. We 
waren misschien qua capaciteit minder 
dan andere teams, maar doordat we zo 
hecht waren en echt voor elkaar vochten 
tot onze laatste snik, presteerden we ook 
geweldig. We gingen veel met elkaar om 
en waren echt één grote vriendengroep. 
Ja, ik denk er absoluut met veel plezier 
aan terug. Dat was echt super, positief, 
mooi! En Nijmegen is een geweldige 
voetbalstad. Zo veel supporters gaan mee 
naar uitwedstrijden.”

“De sfeer was echt goed en dat kwam 
niet alleen door Calderwood. De groep 

paste enorm goed bij elkaar. Het was een 
juiste mix van oudere en jongere spelers. 
We vulden elkaar goed aan en konden 
ontzettend veel van elkaar hebben. Als er 
iets positiefs was, genoten we ervan. Als 
er iets negatiefs was, spraken we er el-
kaar op aan. Dat werd ook geaccepteerd 
van elkaar. Als je lekker in je vel steekt, 
dan doe je een paar stappen extra en 
presteer je net iets beter. Vaak zie je veel 
eenlingen in een spelersgroep en in zo’n 
situatie gaan bij tegenslag de prestaties 
sterk naar beneden. Dat hadden we niet 
destijds. We lieten niet iedereen maar zijn 
gangetje gaan, we corrigeerden elkaar.  
De sfeer was niet alleen goed, we pres-
teerden ook geweldig. Dat resulteerde 
later in de bekerfi nale in 2000. Ik heb de 

MARK VERHOEVEN (1994) MARK VERHOEVEN (1995)

MARK VERHOEVEN NU
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fi nale nog meegemaakt als bankzitter. Ik 
kwam net terug van een zware kniebles-
sure (gescheurde kruisband opgelopen 
in de historische wedstrijd NEC-Vitesse 
in april 1999, waarin NEC voor het eerst 
sinds de promotie naar de eredivisie 
Vitesse wist te verslaan, red.). Ja, de reva-
lidatie was heavy en na die blessure ben 
ik nooit meer helemaal fi t geworden.”
In de zomer van 2000 komt Neeskens als 
trainer. “Neeskens heeft als voetballer op 
een veel hoger niveau gevoetbald. Hij zag 
tactisch ontzettend veel. Maar of wij zijn 
tactiek allemaal goed konden invullen? 
Meestal is het wel goed gegaan. Petje af 
voor Johan. Maar omdat hij een andere 
benadering had, viel de onderlinge sfeer 
en de hechte band weg en op de lange 
termijn heeft dat ook negatieve gevolgen 
met zich meegebracht. ”

ZAALVOETBAL
Als voetballer komt Mark Verhoeven 
zelden over de middenlijn en hij heeft 
dan ook nooit een doelpunt gemaakt. 
“Ik moest gewoon hard werken. Ik was 
degelijk en betrouwbaar als verdediger. 
Ik deed altijd mijn best, schoot nooit 

uit mijn slof, heb nooit verzaakt en ging 
altijd door tot de laatste snik. Het mooie 
en frivole voetbal liet ik wel over aan de 
experts, zoals Bart Latuheru.”
Wie schetst dan ook ieders verbazing als 
hij in het eerste indoor-voetbaltoernooi 
om de Airmilescup (eind december 1997 
in Eindhoven) wel uit zijn slof schiet en 
NEC mede dankzij uitblinkers Dennis Gen-
tenaar en Mark Verhoeven in de poulefase 
van Lommel en MVV wint, in de kwartfi -
nale Genk verslaat, in de halve fi nale afre-
kent met MVV en de fi nale winnend afsluit 
tegen De Graafschap waarna de Airmile-
scup naar Nijmegen meegenomen wordt. 
“Ja, gek hè, dat ik toen wel veel goals 
maakte! Het veld was kleiner en er stond 
boarding rond het veld zodat de bal niet 
uit het veld kon. Ik had nog nooit gezaal-
voetbald en na mijn carrière als voetballer 
heb ik het ook nooit gedaan, want mijn 
knie is versleten. Ik kan niet meer sporten. 
Als ik bijvoorbeeld een uurtje hardloop, 
dan zit mijn knie vol met vocht en kan ik 
een dag niet meer lopen. Maar als ik dit 
vantevoren had geweten, had ik precies 
hetzelfde gedaan. Ik heb er geen spijt van 
gehad, heb veel plezier beleefd. ”

CONTACTEN MET OUD-SPELERS
“Laatst heb ik nog gesproken met Mike 
Zonneveld (linksback van NEC in de 
periode 2000-2004, red.), maar het con-
tact met spelers uit die tijd is verwaterd. 
Wel heb ik regelmatig contact met Erik 
Stock (linksback van NEC in de periode 
1990-1996, red.). Met hem ben ik bevriend 
geraakt. We komen regelmatig bij elkaar 
over de vloer.”    

MAATSCHAPPELIJKE CARRIÈRE
Nadat hij in 2002 gestopt is met betaald 
voetbal, stort hij zich op zijn maatschap-
pelijke carrière. “Ik heb mijn ervaring 
in het voetbal goed kunnen gebruiken. 
Ik heb heel lang aan relatiemarketing 
gedaan. Dat betekent dat je met klanten 
naar belangrijke sportwedstrijden en 
evenementen gaat. Ik kende als voetbal-
ler heel veel businessclubleden en in de 
stadions wist men uiteindelijk ook van 
mijn activiteiten bij het bedrijf Eventoni-
zer. Zo ben ik in contact gekomen met 
grote sponsoren van andere voetbalclubs. 
Ik had makkelijk toegang tot de grote sta-
dions. Ik kende sponsoren die weer toe-
gang hadden tot toegangskaarten voor 
belangrijke wedstrijden en evenementen. 
Daardoor kon ik reizen organiseren voor 
sponsoren en hun zakenrelaties. Ik had 
als voetballer een netwerk opgebouwd 
dat ik gebruikte voor relatiemarketing. 
Een netwerk is belangrijk in het bedrijfs-
leven. Als je mensen kent en je gaat goed 
met die mensen om, dan zijn ze bereid 
ook iets extra’s voor jou te doen.  In 2012 
ben ik gestopt bij de Eventonizer en heb 
me gefocust op het verzorgen van de 
offi ciële hospitality voor het EK in 2012 
namens de UEFA en voor het WK in 2014 
namens de FIFA. Je krijgt dan het volle-
dige marketingapparaat van de UEFA en 
FIFA ter beschikking. Toegangskaarten, 
hotelkamers, vliegtickets voor grote groe-
pen krijg je dan allemaal via de offi ciële 
kanalen.  Het waren mooie toernooien. 
Het was een mooie belevenis.”

“Op een gegeven moment was ik dat vele 
reizen wel een beetje zat en heb beslo-
ten iets anders te gaan doen, ben online 
marketing gaan studeren. Ik werk nu bij 
Booming, een online marketingbureau in 
Amsterdam. Vanaf april ga ik werken voor 
Bedandbreakfast.eu in Eindhoven. Ik ga 

er de online communicatie 
verzorgen. Ik moet zorgen 
dat we overal zichtbaar zijn 
op het internet. Dat je ons 
ziet, als jij bijv. via Google 
‘bed- en breakfastlocaties’ 
intypt. Dat het proces van 

online boeken zo soepel mogelijk loopt. 
Daar ga ik voor zorgen. Het is weer een 
nieuwe uitdaging!”

MARK VERHOEVEN NU

2 APRIL 1995 –  RODA JC 
SPELER JOHAN DE KOCK 
(M) IN DUEL MET NEC 
SPELERS ERIC STOCK (L) 
EN MARK VERHOEVEN (R).
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Na een doldwaas Mol-avontuur 
en spannende verkiezingen had ik 
gehoopt op een periode van relatieve 
rust. Dat gaat hem waarschijnlijk 
niet worden omdat er nog veel 
werk verricht moet worden voor 
onze nieuwe theatervoorstelling De 
Wereldbetermakers, maar ook omdat 
er nog een belangrijk gevecht op stapel 
staat, namelijk de strijd om lijfsbehoud in 
de Eredivisie voor NEC. 

Op het moment dat ik deze column 
schrijf heeft NEC net klop gehad 
van FC Utrecht. Met relatief groot 
gemak werden de onzen van de mat 
gespeeld. Na de zeperd in Den Haag 
dit weekend weer geen punten. De tijd 
dat tegenstanders met ontzag naar 
de Bloedkuul kwamen is niet meer. 
Werd er voor de winterstop nog menig 
tegenstander aan de zegekar gebonden, 
diezelfde kar is nu beland op het vals 
plat en helaas in neerwaartse richting 
degradatiestreep. Oké hij gaat nog niet 
hard, maar wel steeds harder. Het is 
een bolderkar die van de heuvel rijdt en 
waarvan de kinderen die er inzitten geen 
fl auw idee hebben hoe hem te stoppen. 
Wie weet op tijd de handrem te vinden 
of gooit een blok hout voor de wielen? 

Als ik het zou weten zou ik het nu 
opschrijven. Acuut. Ik heb alleen geen 
idee. Er wordt hard getraind voor 
zover we kunnen zien. Onze trainer 
Hyballa heeft bedacht dat de laatste 
twee trainingen voor een wedstrijddag 
besloten zijn. Hij wil niet teveel 
prijsgeven (gelukkig hebben de trouwe 
trainingssupporters inmiddels wel een 
pasje zodat hun dag invulling intact 
blijft).                 

Op de bevlogenheid van onze trainer is 
ook niets aan te merken. Hij fokuziert, 
trainiert en inspiriert zich een rolberoerte. 
Daar kan het toch ook niet aan liggen 
zou je zeggen. Zijn er dan opvallend 
veel blessures? Nee, de selectie lijkt fi t. 
Los van de gebruikelijke blauwe plekjes, 
kneuzinkjes en verrekkinkjes zijn er geen 
sleutelspelers die we voor langere tijd 
moeten missen. 
En toch gaat het niet goed en ik weet 
wat u nu als lezer uit wilt schreeuwen: 

We hebben geen afmaker! Dat is het! 
Tsja, dat is misschien een logische 
conclusie, want kansen zijn er vaak plenty. 
Een goede afmaker zou wel eens de 
handrem kunnen zijn die ervoor zorgt 
dat de roodzwartgroene bolderkar niet 
het degradatieravijn in dondert. Alleen… 
hoe komen we op korte termijn aan een 
afmaker nu de transfer window allang 
gesloten is? Groeibriljant en superman Grot 
is het niet. 

Talentvolle jongen maar geen afmaker. De 
van Liverpool gehuurde Awoniyi heeft het 
ook al een tijdje niet meer en Mayi’s vizier 
staat al heel lang niet meer op scherp. 
Hebben we misschien een middenvelder 
die tot spits gepromoveerd kan worden? 
Niet echt. Het zijn allemaal lichtgewicht, 
technisch begaafde mannekes, maar geen 

killers zoals Vleminckx of Santos. Gaan 
we dan nog een linie naar achter dan 
komen we bij Dumic.  Fijne stormram 
voor het laatste kwartiertje, maar vooral 
onmisbaar in het hart van de defensie. 
Je kunt er dan wel twee maken, 
maar als je er al vier om de oren hebt 
gekregen verlies je alsnog. 
In een allerlaatste poging ga ik 
googelen op Joshua Smits. Is die 
wellicht ooit begonnen als spits? 
Internet leert mij dat hij op z’n tiende 
tussen de palen is beland. Daarvoor was 
hij een ergens-in-het-veld-speler. Ook 
niet de handrem voor onze NEC-kar. Ik 
ben door mijn opties heen. Ik weet het 
niet meer. Denk dat ik maar een kaarsje 
op steek…

Jochem van Gelder

COLUMN 
JOCHEM VAN GELDER

HANDREM 

COLUMN
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www.debrinknijmegen.nl

Hans Janssen 
Garantiemakelaars
Telefoon: 024 - 32 44 244
www.hansjanssennijmegen.nl

Wooninformatiecentrum 
Waalsprong
Telefoon 024 -32 98 701
www.waalsprong.nl

Bleijenberg 
nieuwbouw makelaars
Telefoon: 06 - 50 730 575
www.bleijenbergnm.nl

NOG MAAR 
ENKELE WONINGEN 
BESCHIKBAAR!

NIJMEGEN • OOSTERHOUT
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“
“Onafhankelijk fi nancieel advies 

met aanstellingen bij alle 
Nederlandse geldverstrekkers 

en maatschappijen

www.mjfp.nl

Heel NEC 
scoort fi nancieel 
bij MJFP! 

Hypotheken - Verzekeringen - Scheidingen
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Im- en export van
gebruikte minitractoren

en nieuwe werktuigen

Handelsonderneming
HobbyTractor B.V.

Ir. van Stuivenbergweg 48
6645 AC Winssen

Telefoon: 06-22869743
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