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‘Ik sta nu zelfs nog steviger in mijn schoenen’
Traumaverwerking

Mediation

Coaching

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Vertrouwenspersoon
Zet uw mensen
niet buitenspel!

Verzuim

Trainingen

Wie een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, zet dit niet makkelijk uit
z’n hoofd. Denk hierbij aan een (bedrijfs-) ongeval, terreurdreiging,
overlijden, gewapende overval, agressie of een andere vorm van een
traumatische gebeurtenis. De snelle hulp, adequate opvang en de
efficiënte begeleiding van onze professionals, voorkomt niet alleen leed,
psychische
schade en
verzuim,
maar ook arbeidsongeschiktheid.
Zet uw mensen
niet
buitenspel!

‘Ik sta nu zelfs nog steviger in mijn schoenen’
Wie een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, zet dit niet makkelijk uit
z’n hoofd. Denk hierbij aan een (bedrijfs-) ongeval, terreurdreiging,
Wie zijn wij?
overlijden, gewapende overval, agressie of een andere vorm van een
D.O.E.N.
is een onafhankelijke organisatie, die al meer dan 20 jaar
traumatische gebeurtenis. De snelle hulp, adequate opvang en de
succesvol
is op het gebied
van opvang
na ingrijpende
gebeurtenissen.
efficiënte begeleiding
van onze
professionals,
voorkomt
niet alleen leed,
psychische
schade
en zich
verzuim,
maar ook
arbeidsongeschiktheid.
Onze opvang
beperkt
niet alleen
tot de
emotionele en psychische

aanpak. Ook de praktische en organisatorische maatregelen komen
Wie
zijn
wij?
aan bod.
Om
uw organisatie te ontzorgen, bieden wij uw medewerkers
D.O.E.N. is een onafhankelijke organisatie, die al meer dan 20 jaar
doeltreffende begeleiding aan. Maatwerk dus!
succesvol is op het gebied van opvang na ingrijpende gebeurtenissen.
Onze opvang beperkt zich niet alleen tot de emotionele en psychische
D.O.E.N.
is 24/7
inzetbaar
en binnen tweemaatregelen
uur ter plaatse
in heel
aanpak. Ook
de direct
praktische
en organisatorische
komen
aan bod. Om uw organisatie te ontzorgen, bieden wij uw medewerkers
Nederland.
doeltreffende begeleiding aan. Maatwerk dus!

Wij zijn slechts één telefoontje van u verwijderd.

D.O.E.N. is 24/7 direct inzetbaar en binnen twee uur ter plaatse in heel
Nederland.

Met
directe en deskundige hulp van
Wij zijn slechts één telefoontje van u verwijderd.
D.O.E.N. voorkomt u veel narigheid
Met directe en deskundige hulp van
D.O.E.N. voorkomt u veel narigheid
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Spelen in de Jupiler League is al niks, maar
de beloftenteams hebben deze divisie tot
een lachertje gemaakt. Iedere week spelen
deze ploegen met een ander elftal en zelfs
het stadion of sportpark waar ze spelen
wisselt per tegenstander. Dan is er ook
gekozen om tijdens interlandperiodes door
te voetballen en moet je ook nog je (jeugd)
internationals afstaan aan hun land. Het
enige wat je kan doen is je eraan ergeren,
want bij iedere bondsvergadering wordt
keurig vóór de voortgang van deze Jongteams gestemd.
De eerste maanden van dit seizoen waren
ook onrustig. De resultaten vielen tegen, er
vond een drukke supportersavond plaats.
Het is goed om elkaar (club en supporters)
kritisch te volgen. Wij hebben dan ook
regelmatig overleg met directie van de club.
Om onze zorgen te uiten als de resulaten
niet goed zijn, maar ook om vooruit te
kijken en plannen te maken voor onze
vereniging. Eén van die plannen is om met
een kortingsplan te komen voor onze leden
naar uitwedstrijden.
Vorige maand hebben wij in samenwerking
met Besiendershuis en NEC een prachtige
documentaire gelanceerd, genaamd “Stille

Kracht”. Het is de eerste van een serie
unieke supportersportretten, waarin we
Wiebo Kersten met zijn vader de gang
naar de Goffert zien maken. De rituelen, de
spanning en dat waar geen woorden voor
nodig blijken. Een prachtige ﬁlm waarvan wij
hopen dat we er meerdere kunnen maken.
Daar is ook een crowdfunding voor gestart.
Kijk op onze site voor deze ﬁlm en meer
informatie over de crowdfunding.
Input vanuit onze leden, goede ideeën,
zijn belangrijk om beleid te kunnen
voeren en voor onze supporters zaken te
verbeteren. Daarom zullen wij ook vaker
ledenavonden organiseren. Onder het
genot van een hapje en drankje praten we
over NEC en onze vereniging. Wat gaat
goed, wat kan er beter en wat kunnen wij
als bestuur gaan doen? De eerstvolgende
staat gepland op woensdag 15 november
om 19.30 uur. Kom dan ook naar De Schup.
En ben je in het verleden nooit eerder op
een ledenvergadering of supportersavond
geweest, kom dan juist. We horen ook graag
een breed geluid vanuit onze vereniging.
Hopelijk tot 15 november of tijdens één van
onze andere activiteiten!
Jeroen Rengers
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De sneltrein van de Jupiler League dendert
voort. Begon de competitie een week later
dan de Eredivisie, ondertussen moeten
we wekelijks aan de bak en zelfs tijdens
interlandperiodes wordt gevoetbald. Op
het moment dat ik dit voorwoord schrijf,
is net met 2-1 bij Fortuna gewonnen. Als
de Goffertkreet straks op de deurmat valt,
zijn we misschien alweer drie wedstrijden
verder.
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WEG UIT DE GOFFERT

BJÖRN VAN DER DOELEN
Als profvoetballer leefde Björn van der Doelen de droom van zowat elke
jonge jongen, maar tegenwoordig heeft hij zijn eigen droomleven. Weg
uit het voetbalwereldje en vooral bezig zijn met zijn Brabantstalige
Americana muziek (onlangs bracht hij zijn vierde CD uit), zoontjes
Teun, Kootje en Klaas en als dolgelukkige wederhelft van vriendin en
absolute soulmate Ellen. “Wie zich op basis van mijn teksten en muziek
afvraagt of het wel goed met me gaat, kan ik geruststellen: het gaat
hártstikke goed!”
DOOR TEUN VAN THIEL | FOTO’S ELLEN JEURISSEN

Doeluh mot blievuh! Doeluh mot blievuh!
In 2006 rolde het steevast van de
tribunes van De Goffert. Björn van der
Doelen, publiekslieveling en stofzuiger
van niveau bij N.E.C., had aan het begin
van het seizoen aangegeven dat het
zijn laatste jaar als profvoetballer zou
worden, maar het Nijmeegse publiek
probeerde de joviale Brabander nog op
andere gedachten te brengen. Een stuk of
duizend e-mails werden gestuurd in een
ultieme poging, maar ‘Doeluh’ wist het
zeker: ‘het is mooi geweest’. “Maar ik vond
het schitterend en heb al die ‘duuzend’
e-mails gelezen, stuk voor stuk”, vertelt hij
nu in de fraaie Eindhovense woning waar
hij met zijn gezin resideert.
HEKSENJACHT
Eigenlijk had hij drie jaar eerder al
besloten om er een punt achter te
zetten. Via PSV en Standard Luik
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was de middenvelder bij FC Twente
terechtgekomen en daar had hij met
trainer René Vandereycken een haatliefdeverhouding, maar dan zonder liefde.
Oké, hij was een keer wat minder fris en
fruitig op een training verschenen na een
avondje doorzakken met Tommie van der
Leegte en Jack de Gier, maar de stroom
aan negatieve uitspraken en artikelen
die toen in de omgeving van Enschede
ontstond – niet in de laatste plaats vanuit
de club – had wel wat weg van een
moderne heksenjacht. “Toen heb ik er
echt serieus over gedacht om ermee te
stoppen”, weet hij nog. “Man, er werd zó
negatief over ons gepraat en geschreven
dat ik oprecht dacht dat ik nergens meer
aan de bak zou komen. Tot N.E.C. aan
de bel trok bij mijn zaakwaarnemer Kees
Ploegsma. Johan Neeskens en Ron de
Groot wilden me graag hebben en daar
ben ik ze nog altijd dankbaar voor.”

DOLGELUKKIG
De aanbieding van N.E.C. zorgde ervoor
dat de carrière van Björn van der Doelen
geen lelijk einde in Enschede kreeg.
“Daar was ik zó blij mee. Cees van der
Linden was destijds fysiotherapeut bij
N.E.C. en toen ik op maandagochtend
binnenliep bij De Goffert zei hij dat hij
nog nooit iemand zo gelukkig had zien
binnen komen bij de club. Bij Twente had
ik zo’n klote-tijd achter de rug, dat het
echt als een verlossing voelde. Ik was
dolgelukkig. Ik kreeg er weer zin in en heb
bij N.E.C. misschien wel de mooiste tijd
uit mijn carrière beleefd. Kijk, de PSV-tijd
in de periode met jongens als Ruud van
Nistelrooy was heel leuk, maar toen was
ik geen basisspeler. Bij N.E.C. was ik ook
alweer een stuk ouder en voetbalde ik veel
meer vrijuit, vooral in het laatste seizoen
toen ik al besloten had om er mee te gaan
stoppen.”
GESODEMIETER
Het besluit om te stoppen nam Van der
Doelen destijds in de voorbereiding op
het seizoen al. “Aan het einde van het
seizoen daarvoor was trainer Cees Lok
naar me toegekomen om te vertellen dat
ik het seizoen daarna op het middenveld
zijn man met de punt naar achteren zou
worden, met Edgar Barreto op rechts.
Toen na de vakantie de voorbereiding
weer begon, zag ik echter dat ik op de
bank terechtkwam. José Valencia speelde
op mijn plek. Een toffe gast en een prima
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voetballer hoor, maar ik vond dat ik op
die positie toch echt beter was. Ik zag
het gesodemieter alweer aankomen en
daar had ik gewoon geen zin meer in,
ook al was ik er wel van overtuigd dat ik
weer zou gaan spelen. We speelden in de
voorbereiding ergens in Groesbeek en
ik heb toen op de terugweg ons moeder
gebeld: ‘mam, ik hou er mee op na dit
seizoen, want ik heb hier gewoon geen zin
meer in’.”
TYPISCH LEEN
De knoop was doorgehakt, maar na
een paar wedstrijden in de competitie
stond de uitwedstrijd tegen PSV op het
programma. “Daar ging het aan alle
kanten faliekant mis. Na een halfuur kwam
ik er geloof ik al in en daarna ben ik niet
meer uit het elftal verdwenen.” Toch
veranderde Van der Doelen niet meer
van gedachte: “Nee, al hebben ze nog
wel geprobeerd me over te halen. Cees
Lok zei meteen al dat hij het niet ging
proberen, omdat ‘ie wist dat ik het toch
niet zou doen, maar toen ik dat seizoen
vervolgens goed speelde, kwam hij alsnog
twee keer naar me toe. Leen Looijen
– die ik heel graag mag – waagde nog
een poging. Typisch Leen, op een leuke
manier. Op een gegeven moment was mijn
meisje zwanger en daar speelde hij op
in: ‘dan kunnen je kinderen je nooit zien
voetballen’….dat soort teksten. Maar goed,
ik vond het wel geschikt zo.”
‘RON IS TE GEK’
De supporters in Nijmegen hielden
van Van der Doelen en de liefde was
wederzijds. “De club was klein, je kende
iedereen op kantoor en we hadden een
leuke groep. Ik ben blij dat ik de laatste
leuke fase van het betaald voetbal heb
kunnen meemaken.” Heel soms spreekt
Van der Doelen nog mensen uit zijn tijd
bij de club. “Alexander Prent kwam ik
onlangs nog tegen, Potje spreek ik zo nu
en dan en ook met Theo van Benthem heb
ik nog contact. Ook krijg ik nog wel eens
mail van Oud-N.E.C. Dat lijkt me echt heel
leuk, maar omdat ik in het weekend vaak
optreed kan ik eigenlijk nooit. Ik was ook

DE GOFFERTKREET 2017-2018
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graag bij de huldiging van Ron de Groot
geweest, maar ook toen kon ik weer niet.
Ron is echt te gek. Een heel leuke vent
en nog een écht goede trainer ook. Die
heeft er echt kijk op. Als ‘ie in onze tijd
meetrainde dan had je er nog wat aan ook,
want hij was nog altijd bloedfanatiek. Die
ging er feller op dan veel van die andere
gasten.”
NIJMEGEN
Ook met Nijmegen bouwde Van der
Doelen een band op. “Mooie stad, leuke
kroegen….echt een ﬁjne plek. Ik weet
nog dat Mike Zonneveld me op zondag
na een wedstrijd mee de stad in nam. In
Eindhoven was op zondag niks te doen,
maar hij wist dat ze in Nijmegen bij Café
de Fuik juist op zondagavond met de
benen buiten hingen. Nou, daar was niks
van gelogen. Op zulke avonden kwamen
we gerust om een uur of vijf ’s ochtends
thuis, dat was dan het Sanadome, om een
paar uur later uit te moeten lopen tijdens
de training.”
IN HET DIEPE
Een goede maand nadat Van der Doelen
stopte met voetballen werd zijn eerste
zoontje Teun geboren. Dat had niks
met planning te maken, maar het kwam
uiteindelijk wel goed uit. “Dat was een
gevalletje ‘meteen door’. Twee dagen
na zijn geboorte moest ‘ie naar het
ziekenhuis. Anderhalve week is ‘ie daar
gebleven, dat was nogal heftig allemaal,
maar uiteindelijk is het allemaal goed
gekomen. Als ouder word je dan wel
meteen in het diepe gegooid.” Een jaar
later kwam Kootje en nog anderhalf jaar
later Klaas. “Nu zijn we daar blij mee, maar
toen was het best pittig, ook omdat ze alle
drie niet zo goed sliepen. Nu zijn ze 8, 10
en 11 jaar oud. Echt een mooie leeftijd. Ze
willen nog wel graag écht bij je zijn, maar
je hebt ook weer veel meer vrijheid omdat
je ze even alleen kan laten.”

afgetraind. Hij vaart er wel bij en oogt
gelukkig. Hij doet dan ook alleen nog maar
dingen die hij echt leuk vindt. “Die luxe
heb ik, omdat ik na mijn voetbalcarrière
niks meer voor het geld hoef te doen. Ik
ben graag bij mijn gezin, een beetje met
de jongens klooien en leuke dingen doen.”
Daarnaast heeft hij alle tijd voor zijn
passie: muziek maken. “Ik begon pas op
mijn negentiende met gitaarspelen, maar
bij ons thuis werd wel altijd veel muziek
geluisterd. Altijd stond de muziek aan en
dat doen we hier eigenlijk ook. Ook de
kinderen groeien er zo een beetje mee op.
De jongste twee hebben muziekles. De
jongste speelt piano, de middelste drumt.
Ze zijn heel muzikaal, maar ook behoorlijk
lui en ik wil ze niet pushen. Ik ga er bij
zitten, probeer te stimuleren, maar als ze
het uiteindelijk niet willen dan is het ook
goed. Gaan ze lekker wat anders doen.”
Zoals oudste zoon Teun inmiddels doet
dus, die is een paar jaar geleden namelijk
gaan voetballen bij RPC in Eindhoven.
“Die gastjes train ik op woensdagavond.
Veel leuker dan profvoetbal. Heel soms
kom ik nog bij PSV en N.E.C. volg ik op
afstand, maar verder zie ik helemaal niks.
Het Nederlands Elftal? Interesseert me
echt geen reet. Nog niet misschien dat ik
daar naar ga zitten kijken. Heb ik helemaal
niks mee.”
GEEN CONCESSIES
Veel liever zit Van der Doelen met een
gitaar in handen of schrijvend aan nieuwe
nummers. De thematiek altijd ‘bluesy’,
over liefde, vriendschap, vergankelijkheid
en met melancholie overgoten
herinneringen aan vroeger. Er lijkt altijd
pijn te moeten zitten in de nummers die
hij maakt, of in ieder geval met weemoed
aan dingen worden teruggedacht. Altijd in
het Brabants, de taal die zo goed past bij
het karakter van Van der Doelen. Eerlijk,
direct en recht voor zijn raap. “De eerste
keer dat ik ging optreden was tijdens een

LUXE
Dankzij voetbaltraining bij de amateurs
van PSV en intensieve bokstraining op een
boksschool is Van der Doelen nog altijd
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IEDEREEN DOET MEE

DAKISOLATIE

(TUSSEN)WANDISOLATIE

VLOERISOLATIE

SPOUWMUURISOLATIE

Meedoen, dat is waar het in de participatiesamenleving om draait. Driestroom
gelooft in onbeperkt meedoen. Daarom
runt Driestroom een aantal maatschappelijke ondernemingen en werkposten waar
je op je eigen niveau en in je eigen tempo
kunt meedoen.
Meedoen kun je in Nijmegen onder meer
bij:

opgelet!
gelet!
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- Wer ost De Ploeg
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- Wer ost DROOM! Ve
kp
- Wer adboudumc
in het R emie Nijmegen
acad
- Boks

Voor meer informatie
kun je contact opnemen
met het Driestroomloket via 0481-375555 of
driestroomloket@driestroom.nl.

WONINGISOLATIE

DAT IS LEKKER
THUISKOMEN

Kortom, heel veel mogelijkheden om mee
te doen! Je bent van harte welkom om een
kijkje te komen nemen bij onze maatschappelijke ondernemingen en werkposten. We ontmoeten je graag!

setrters
opgelet!
juist
nu!
nu! opgelet!

Meer comfort, minder energie en dus - een lagere energierekening. Dat is lekker thuiskomen
natuurlijk. Uit weer en wind, thuis genieten van een aangenaam en behaaglijk binnenklimaat.
Meer met minder; dé reden om uw woning vakkundig door ons te laten isoleren. Met ons isolatiewaarborg keurmerk, weet u vooraf waar u aan begint en wat u dat uiteindelijk daadwerkelijk
oplevert. Het begin van een goed verhaal. Met minder stookkosten, minder warmteverlies en
minder vocht in huis. Of het nu gaat om het isoleren van de vloer, de spouwmuren, het dak
of van tussenwanden in huis, als wij klaar zijn voelt u zich echt weer helemaal thuis. Bel ons
vandaag nog voor het maken van een afspraak,
of bezoek onze website voor meer informatie.

www.driestroom.nl
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WEG UIT DE GOFFERT

zulke dingen houden me bezig.” De dood
is daarbij ook een thema. In het nummer
‘Jimbo’ kaart Van der Doelen het ﬁjntjes
aan. ‘Was het vroeger nog een oom die
een buurman had die iemand kende die
was overleden aan kanker, tegenwoordig
is het die oom zelf die is uitbehandeld’.
En om het nog maar eens beeldend te
onderstrepen wordt zijn tante Gonny
aangehaald die het treffend omschrijft:
“We staan in het bos waar gekapt wordt.”

feestje van ons moeder. Toen nog met een
coverband, later was het pas met eigen
nummers. Dat was in het begin echt eng.
Ik stond letterlijk met trillende knieën en
ook mijn handen leken een eigen leven
te leiden. Sowieso heb ik me de eerste
tijd regelmatig afgevraagd waarom ik me
dat mezelf ook alweer aandeed, maar
tegenwoordig vind ik het alleen nog
maar leuk. Ik heb een fantastische band
om me heen en sta op mooie plekken.
Jaren geleden speelden we voor twintig
man publiek – en dat was dan inclusief
familie en vrienden – nu verkopen we uit
in Meneer Frits in Eindhoven.” Van der
Doelen weigert qua muziek overigens
concessies te doen om wellicht een hit te
scoren, daar gaat het ‘m namelijk niet om.
Het uitbrengen van de muziek doet hij dan
ook zelf. De naam van zijn label is typisch
Van der Doelen: ‘Val allemaal maar kapot,
ik doe het zelf wel-RECORDS.’ De tijd
dat de artiest enkel werd gezien als ‘de
oud-voetballer met de gitaar’ is bovendien
voorbij en hoewel het grote publiek
doorgaans voor andere muziek zal kiezen
zijn de critici in de pers unaniem lovend:
‘Doeluh’ is niet de voetballer van weleer,
maar de muzikant van nu.
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CONFRONTEREND
Ook in de nummers op zijn nieuwste
plaat ‘De cowboy, de outlaw, de sheriff
en de hoer’ gaat het weer vaak over de
vergankelijkheid van alles wat mooi is.
“Het zijn ook confronterende tijden en
dat hangt allemaal samen met ouder
worden”, legt Van der Doelen uit. “We
gingen vroeger met ons gezin altijd op
dezelfde plek in Oostenrijk skiën, elk
jaar weer. Weken keken we daar naar uit
en als kind was ik er kapot van als het
weer voorbij was. Nu rijd ik elk jaar met
mijn eigen gezin naar die plaats en dan
is het confronterend als je op datzelfde
balkonnetje naar beneden zit te kijken
en je nu je zoontjes ziet spelen op de
plek waar jij dat vroeger deed. Je bent
gewoon een generatie opgeschoven en

GRAAG SAMEN
De thema’s in zijn nummers en de
hang naar vroeger tijden passen bij de
romanticus die Björn van der Doelen is.
Met zijn lange haren, bebaarde hoofd
en de armen vol kleurige tatoeages is
hij in alles een ruige rocker, maar dan
wel één met een lieve inborst. Praat
hij over vriendin Ellen, dan is het met
bewondering. Bijna 23 jaar zijn ze samen
en nog steeds zijn ze het allerliefst in
elkaars gezelschap. Dat was al toen ze
samen op school in de tekenles zaten
en dat is nu nog steeds. Dan kan het dus
gebeuren dat ze tijdens een weekendje
Praag ter ere van Ellens verjaardag twee
dagen lang, van 12 uur ’s middags tot in de
nacht, op hetzelfde terras zitten. Gewoon
samen borrelen, kletsen en eten… verder
niks. “En voor mijn 40e verjaardag zijn
we zelfs met zijn tweeën vier dagen lang
in een Oostenrijkse berghut gaan zitten.
Geen stroom, niet eens warm water, alleen
elkaar en een auto vol eten en drinken.
Bij het voetbalteam waar ik meetrain
konden ze zich daar niks bij voorstellen.
‘Ga je daar vrijwillig met je eigen vrouw
vier dagen zitten?’. Ja dus, heel graag
zelfs.” Daarna wijzend op een ingelijst
bioscoopkaartje: “Kijk, op 16 oktober
1993 zijn we voor het eerst naar de ﬁlm
geweest, ‘In the line of ﬁre’. Sinds ik dat
kaartje weer tegenkwam gaan we elk
jaar op die dag in diezelfde zaal een ﬁlm
kijken, ongeacht wat draait. Afgelopen
jaar was het ‘Prooi’, echt een kutﬁlm.” De
ﬁlm zal de avond voor het tweetal niet
verpest hebben. “Nee, we passen gewoon
écht goed bij elkaar. Zelfs als we hier thuis
gaan borrelen of samen het muziekhok
ingaan, dan is het zo 6 uur ’s ochtends
voor we naar bed gaan. Dan zal het de
ware wel zijn hè?”
Voor wie naar aanleiding van zijn muziek
en teksten nog twijfelde….het moge
duidelijk zijn: met Doeluh gaat het goed
en als íemand een gelukkig man is, dan is
hij het wel. Het is ‘m gegund…

DOELUH DE ACTEUR: “IK LACH ME KAPOT”
Geloof het of niet, maar Björn van der Doelen is binnenkort ook op televisie én in de
bioscoop te bewonderen. In de speelﬁlm Catacombe speelt hij de trainer van een
gokverslaafde profvoetballer die bij een ﬁctieve Eerstedivisieclub speelt. En ook in
de 8-delige KPN-serie Fenix – over een criminele familie in Brabant – heeft hij een
rolletje. “Daarvoor ben ik zelfs vier dagen in Spanje geweest voor opnames. Echt leuk
om te doen. Ik geloof wel dat ik amper twee dingen heb hoeven zeggen, de rest van
de tijd kon ik met mijn voeten in het zwembad zitten. Leuk man, ik lach me kapot.”
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“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
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Hijmans Sloopwerken heeft al jaren ervaring op het gebied van sloopwerken
en asbestsanering. We zijn een allround bedrijf en verzorgen uiteenlopende
werkzaamheden; van theoretische ondersteuning bij sloopprojecten tot het
uitvoeren van bodemsaneringen.
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IN GESPREK MET...

IN GESPREK MET... REMCO OVERSIER

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER
Sinds de zomer is Remco Oversier bij NEC in dienst als technisch directeur, een functie die een aantal jaar niet
heeft bestaan binnen de club. De één na laatste was Carlos Aalbers, die in september 2013 werd ontslagen in
navolging van ‘zijn’ trainer Alex Pastoor. De rol van Aalbers werd overgenomen door Edo Ophof, die vanuit de
Raad van Commissarissen overkwam en een dramatisch seizoen meemaakte, eindigend in degradatie en ontslag.
Sindsdien was er een directeur die de technische kant ‘erbij deed’, een technisch hart, Futuralis en – vorig seizoen
– een technisch manager: Edwin de Kruijff. Na het vertrek van directeur Bart van Ingen en Ton van Gaalen, de
voorzitter van de RvC, was zo ongeveer het eerste dat de overgebleven commissarissen deden het aantrekken van
een technisch directeur, waarmee de oude structuur weer in ere werd hersteld. De Goffertkreet sprak met hem.
DOOR MARC SCHRAMM EN MICHEL GUNSING | FOTO’S ROB KOPPERS

LINKSBENIG EN SNEL
“Ik ben geboren in Rotterdam maar
opgegroeid in Goudswaard, een dorpje
in de Hoekse Waard. Toen ik een jaar of
twintig was, ben ik op mezelf gaan wonen
in Rotterdam, aan de Meent midden in het
centrum. Vier jaar daarna zijn mijn vriendin
en ik naar Brabant verhuisd, eerst naar
Goirle en later naar Reusel, vlakbij België.
Daar komt zij vandaan en wonen wij nu
een jaar of vijf. Het is heerlijk wonen, een
toeristisch gebiedje met veel bossen. Ik ben
meestal rond zeven uur al in Nijmegen en
rond die tijd is het een uurtje rijden. Ik ga
meestal een grensovergang over waar je
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eigenlijk niet overheen mag en dan is het
daarna alleen maar snelweg. Ik vind het wel
lekker, die reistijd. Meestal ben ik aan het
bellen, ook al om zes uur ’s morgens ja.”
“Toen ik veertien was, voetbalde ik al in
het eerste elftal, bij Goudwaardse Boys in
de derde klasse. Ik was helemaal niet zo
goed, maar ik was linksbenig en snel. Dan
val je al snel op. Wij speelden derby’s in
de regio voor 2.000 toeschouwers, meer
dan er soms in de Jupiler League zitten.
Een week voordat ik op trainingsstage
bij TOP Oss zou gaan, brak ik mijn been.
Op dat moment dacht ik: als ik dan geen

profvoetballer kan worden, dan word
ik maar trainer of zo in het betaalde
voetbal. Want ik wist al heel lang zeker:
ik wil in het voetbal werken. Ik heb alle
trainersdiploma’s gehaald, behalve coach
betaald voetbal. In de opleidingspiramide
van de KNVB heb je drie opleidingen op
het hoogste niveau, niveau 5: coach betaald
voetbal, leergang management betaald
voetbal en de cursus hoofd opleiding
betaald voetbal. Die laatste twee heb ik wel
gedaan. Ik kwam er gelukkig redelijk snel
achter dat ik geen trainer wilde worden.
Toen ik 19 was, ging ik parttime bij de KNVB
werken en kreeg veel met beleidsmatige
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IN GESPREK MET...

zaken te maken, als regiocoach. Heel
afwisselend werk, in verschillende rollen.
Dat vond ik interessanter dan als trainer de
hele tijd maar op het veld te staan.”
“Later ging ik fulltime bij de KNVB
werken en maakte snel stapjes in de
organisatie. Ik ging regiocoaches aansturen,
werd medewerker voetbaltechnische
zaken in het district West II en ging
ook de jeugdopleidingen van de BVO’s
ondersteunen. In mijn district waren dat
ADO, Excelsior, Feyenoord en Sparta. In
mijn laatste jaar bij de KNVB was ik ook
trainer bij Sparta A1, in het kader van
de opleiding trainer-coach I, samen met
Jos van Eck en Mike Obiku. We werden
kampioen in de eredivisie, dat was nog
nooit gebeurd. We dachten dat we hele
goeie trainers waren, maar we hadden
een ploeg staan… Bel Hassani, Strootman,
Duarte, Viergever, Joey Godee, dat was
toen nog een aanstormend talent, Marten
de Roon. We wonnen uit bij Ajax met 6-0,
niet normaal. Zelfs mijn moeder was met
die ploeg nog kampioen geworden.”
HOOFD EN DIRECTEUR
“In 2011 ben ik hoofd van de jeugdopleiding
van Willem II/RKC geworden. Bij de KNVB
ging alles via lagen, daar hou ik niet zo van.
Als ik iets wil, dan moet het ook snel, dan
wil ik gas geven. Als dingen lang duren,

word ik ongeduldig. Het was een prima
functionerende opleiding, op het niveau van
wat NEC heeft, maar hield op te bestaan
omdat Willem II weer een eigen opleiding
wilde. En toen kreeg ik de kans bij RKC
algemeen directeur te worden. Ik deed
daar alles, er was geen technisch manager
of directeur. Door alle publiciteit rond het
ﬁnancieel redden van de club, heb ik een
beetje de stempel gekregen van ‘algemeen
directeur’. Ik heb er ongelooﬂijk veel
geleerd.”
“Onder de druk van het moeten presteren,
vind ik het heerlijk werken want je hebt
ook hele grote kansen. Onder druk
worden dingen vloeibaar. We hebben een
plan gemaakt voor drie jaar om de zaak
ﬁnancieel weer op orde te krijgen en ik
heb gezegd: ik ga niet weg voor het plan is
afgerond. Er waren heel veel dossiers en ik
ben met alle partijen gaan praten onder het
motto: we gaan met zijn allen de schouders
eronder zetten, of wil je er verantwoordelijk
voor zijn dat de club ophoudt te
bestaan? Het was een bizarre reis, maar
het is allemaal gelukt: de schuld is bijna
verdwenen, het stadiondossier is opgelost,
we maakten weer winst en er staat weer
waarde op het veld. Maar in het eerste jaar
heb ik een selectie samengesteld voor 2,5
ton! Met spelers uit jeugdopleidingen en uit
het amateurvoetbal, hele jonge jongens.”

“Ik ben bij NEC absoluut geen weerstand
tegengekomen. Ik proef juist veel
gezamenlijkheid, bij de investeerders
maar ook hier op kantoor en in de staf.
Die verhalen over verschillende groepen
in het verleden herken ik helemaal niet.
De bijdragen van de investeerders zijn
wel realistischer dan voorheen. We willen
nog steeds hetzelfde presteren, maar
daar hebben we iets meer tijd voor nodig.
Je moet gewoon goed communiceren
over wat je wilt doen en dan creëer je
wel draagvlak. Het is allemaal niet zo
heel moeilijk, maar we maken het vaak zo
moeilijk door de emotie als het sportief
tegenzit. De investeerders hebben geld
geleend aan de club en willen daar een
rendement op maken. Dat is niet zo
vreemd. Dus als er transferinkomsten zijn,
dan krijgen zij er een deel van doordat
leningen met rente worden terugbetaald.
Een spelersfonds waaruit transferbedragen
kunnen worden betaald, bestaat feitelijk
niet meer. Die pot is leeg. Maar de
investeerders hebben ons nu bijvoorbeeld
geholpen door garantstellingen bij de
begroting en niet zozeer bij transfers. Dus
als wij onze begroting halen, dan hoeven
we ook geen aanspraak te maken op de
garantstellingen.”
“De eerste twee, drie weken heb ik vooral
met heel veel mensen gepraat om meer
over de club te weten te komen: de raad
van supporters, sponsoren, investeerders,
clubiconen. Op basis daarvan ben ik
keuzes gaan maken en mijn eigen koers
gaan varen. Het was toen al juli, terwijl
je eigenlijk al in februari moet beginnen
met het samenstellen van de selectie. We
zaten in een lastige situatie, omdat er veel
onduidelijkheid was. Er was nog geen
technische staf, sommige spelers wilden
weg – de Golla’s en de Delle’s – en er waren
spelers van allerlei nationaliteiten waarvan
je je afvroeg: hmm, moeten we het daarmee
doen? Het seizoen is pas echt begonnen
vanaf 1 september. We hebben, met Langil
erbij, tien spelers gehaald en er zijn er 17
vertrokken. Er is echt heel veel gebeurd.”
VERTROUWEN EN STEUN
“Ik had gehoopt dat we de steun die we
afgelopen vrijdag kregen [thuis tegen
MVV, red.], al eerder kregen. De eerste
wedstrijden hier leek het wel alsof we met
tien man speelden in plaats van met twaalf.
Het publiek moet de twaalfde man zijn!
Spelers moesten voldoende speelminuten
krijgen. De ploeg was nog niet ingespeeld.
Goed, de wedstrijd tegen Eindhoven was
dramatisch slecht. Om van te huilen. Maar
we staan met 2-1 voor en we worden
uitgeﬂoten in de laatste twee minuten.
Op zulke momenten heb je ondersteuning
nodig. Sinds die wedstrijd hebben we
progressie getoond en daar kijk ik naar.
Mensen denken blijkbaar dat je met een
druk op de knop een kampioenselftal
formeert. Als dat zo zou zijn, dan hoefde
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kennen wIj elkaar al?

OOstendOrp AutOgrOep
stelt zich vOOr
Waar de gebroeders Oostendorp ruim

regio. Daarnaast is Oostendorp Auto het

PassIe voor auto’s en klanten

veertig jaar geleden begonnen met de

betrouwbare adres voor onderhoud, APK

Natuurlijk, auto’s zijn onze lust en ons leven.

verkoop van lelijke eendjes in Uden,

en reparaties.

Nieuwe modellen, pk’s en innovatieve

is Oostendorp Autogroep inmiddels

snufjes: we kunnen er geen genoeg

uitgegroeid tot de totaalaanbieder van

Schade aan je auto opgelopen? Het

van krijgen. Maar weet je waar we bij

mobiliteit van de regio Oost-Brabant,

team van ABS Autoherstel Zuid neemt

Oostendorp Autogroep nog veel gekker op

Limburg en Zuid-Gelderland. Met

je graag snel en vakkundig de zorg

zijn? Op tevreden klanten. Daarom gaan

dealerbedrijven van Toyota, Mazda

uit handen. Voor autoschadeherstel,

we voor onze klanten door het vuur. Jou

en Hyundai, een merkonafhankelijke

ruitherstel, caravan- en camperherstel,

rijplezier bezorgen, daar gaan we voor bij

leasemaatschappij, twee verhuurbedrijven,

banden en hagelschade, ben je van

Oostendorp Autogroep.

een verzekeringstak en een aantal (glas)

harte welkom bij onze vestiging op

schadebedrijven, biedt Oostendorp

de Hogelandseweg. Autoherstel Zuid

Autogroep alles voor je mobiliteit.

is voorkeursreparateur van vrijwel

>> Bekijk Oostendorp Autogroep op
www.oostendorp-autogroep.nl

alle verzekeringsmaatschappijen en
In nIjmegen

leasemaatschappijen.

In de oudste stad van Nederland kun je
Oostendorp Autogroep kennen als officiële

Tot slot is ook Oostendorp Autolease als

dealer van de merken Mazda en Hyundai. In

merkonafhankelijke leasemaatschappij

de vestigingen aan de Microweg ben je aan

actief in de regio. Het professionele team

het goede adres voor nieuwe auto’s van

van Oostendorp Autolease geeft je graag

deze merken, maar ook voor het grootste

persoonlijk advies over je zakelijke of

aanbod van alle merken occasions in de

private lease behoefte.
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Professionele begeleiding en advies
bij relatieproblemen en scheiding
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IN GESPREK MET...

ik hier helemaal niet te werken, dan had je
mij helemaal niet nodig! Drie jaar geleden
waren de omstandigheden heel anders.
De kern van de selectie bleef in stand en
de spelersbegroting was ruim 4,5 miljoen,
tegenover ruim 2 miljoen nu. We maken
nu een plan voor drie tot vijf jaar. Dan
spelen we in een vernieuwd stadion in de
middenmoot van de eredivisie, misschien
wel voor play-offs Europa League. Dat is
de ambitie, daar moet je elke dag voor
opstaan. Om dat te halen, moet je binnen
één of twee jaar terug zijn in de eredivisie.
Maar dat doe ik wel met mijn mensen,
met mensen die bij deze club passen. Met
Pothuizen, Ron de Groot bij de beloften,
Leiwa heb je een rode draad van NEC’ers
met expertise die we nodig hebben.
Vervolgens wil je ook een trainer-coach
die een langere periode met ons mee kan
bouwen. Er waren er vier in de markt die
we zouden willen halen, maar die bleken
om verschillende redenen niet haalbaar.
Als dan de spelersgroep en de technische
staf zeggen: ‘We gaan graag door met
Adrie Bogers als hoofdtrainer’ en als Adrie
zelf zegt: ‘Als je nou niemand kunt vinden,
dan durf ik het wel aan met de mensen die
er zijn’ – dan maak ik de keuze om geen
trainer aan te stellen voor een jaar die me
geld kost. Ik denk dat je als technische staf
ontzettend veel lef en ballen hebt als je
zegt: wij gaan NEC helpen, wij gaan die klus
klaren. Dat ziet er voor de buitenwereld gek
uit, maar ik heb het vanaf het begin af aan
zo uitgelegd. Als ik het gevoel heb dat een
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trainer al snel weer opstapt, dan wil ik hem
niet. Iedereen moet zich conformeren aan
het plan voor meerdere jaren. Als ik daaraan
twijfel, is het niet de goede trainer voor de
club. Daarom hebben we Adrie voor drie
jaar gecontracteerd en hebben we verlengd
met Potje. Ik geloof er ook niet in dat een
trainer altijd zijn eigen assistent mee moet
nemen. Alles wat ik hier doe, moet bij de
cultuur van de club passen.”
Op de vraag dat Bogers geen ervaring
heeft om als hoofdtrainer een selectie te
managen is Remco Oversier heel duidelijk.
“Er staat hier een volledige technische
staf, we hebben een fantastisch collectief
die superkort op de spelersgroep zit, en
als je ziet hoe er hier gewerkt wordt, van
‘s ochtends vroeg tot soms ’s avonds om
spelers beter te maken, dan weet je dat
daar de kans ligt voor NEC. Wij moesen
bijvoorbeeld Achahbar wél aan het spelen
zien te krijgen.”
MET JUIST BELEID…
“Het is geen toeval dat van de tien
spelers die we hebben gehaald, er
negen Nederlander zijn. Langil is van de
buitencategorie, daar moet je altijd een
uitzondering voor kunnen maken. Waarom
het nu wel lukt en vorig jaar niet? NEC is
een grote club in de Jupiler League, waar
spelers die een beetje op een zijspoor
zitten in de eredivisie vaak graag willen
voetballen. Ze spelen natuurlijk liever in de
eredivisie, maar we hebben wel een goed
verhaal waardoor ze voor ons kiezen. Dat

duurt vaak wel lang, maar uiteindelijk lukt
het wel – de aanhouder wint. Met Langil
ben ik 2,5 maand bezig geweest. Die kwam
uit de koker van onze eigen scouting. In
het verleden werd daar vaak geen gebruik
van gemaakt, maar nu hebben we op dit
gebied weer alles in eigen beheer. We
hebben heel Nederland in beeld en België,
waar hij speelde. We zochten nog een type
rechtsbuiten à la Grot, met diepgang. Die
konden we niet vinden in Nederland en
hebben we niet kunnen huren. Ik heb hem
foto’s gestuurd van een vol stadion en
gezegd: ‘we hebben je nodig!’ en ‘is toch
mooi, een keer om een kampioenschap
spelen in plaats van degradatie!’ Zo is het
uiteindelijk gelukt.”
“Ik probeer de selectie te vullen met een
dubbele bezetting op elke positie, maar
liefst ook een ander type. Dus je hebt
Kadioglu als aanspeelpunt en Schuurman
als loper. Op rechts heb je Rayhi als
dribbelaar en Langil als loper. Aan de
linkerkant heb je Groeneveld, loper – en
dribbelen ook – en Sleegers als zwervende
speler.”
“Wilco van Schaik en ik hebben gezegd
dat we de eerste 100 dagen na 1 augustus
gebruiken om goed te luisteren, kijken en
opschrijven en vervolgens gaan we een
plan voor de komende jaren maken. Zo
ongeveer rond de winterstop, voor het
eerste nummer van de Goffertkreet van het
nieuwe jaar zitten we hier weer en kunnen
we het hebben over het plan!”

15

13-10-2017 17:09:05

Goffertkreet Okt2017.indd 16

13-10-2017 17:09:12

MOHAMED RAYHI
Goffertkreet Okt2017.indd 17

13-10-2017 17:09:26

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

Nen1010
Nen 3140
Thermografisch onderzoek.

Westbrug Techniek is gespecialiseerd in het
vervaardigen van kleine tot middelgrote
fijnmechanische onderdelen d.m.v. CNC
draaien en CNC frezen.

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.

ten

G.J.F. Megens Advies BV
Heikantseweg 30 | 6587AN Middelaar
Tel 0622059245 | Email. germegens@gmail.com

dig personeel
rreparatie
ofreparatie

Wij produceren enkelstuks tot seriewerk
oplopend tot duizendtallen. Hierbij
hechten wij een grote waarde kwaliteit,
betrouwbaarheid, flexibiliteit 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

VERSLAG

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Locatie:

23 augustus 2017
Supportershome De Schup

1. OPENING
Voorzitter Jeroen Rengers opent de
vergadering om 20.05 uur.
2. MEDEDELINGEN
Geen mededelingen
3. VASTSTELLEN AGENDA
Jeroen Rengers voegt een extra
agendapunt toe: Benoeming Leden van
Verdienste. Het punt Statutenwijziging
staat per abuis op de agenda.
4. VERSLAG ALV 21-10-2016
Het verslag van de vorige ALV is
doorgenomen en goedgekeurd door
de aanwezige leden. Ramon Barends
vraagt zich af hoe het contact is met de
Supportersvereniging van Vitesse. Jeroen
geeft aan dat daar normaal contact mee
is en met beide SV’s wordt opgetrokken
bij een gezamenlijk belang, zoals meer
kaarten in het uitvak voor NEC-supporters.
5. VERSLAG VERENIGINGSJAAR 2016/2017
2016-2017 was een zeer roerig seizoen.
Niet alleen met de aﬂoop, de degradatie,
ook de onrust rond de club met betrekking
tot Futuralis, Danny Hoekman en Bart van
Ingen. Een verdeeldheid die ook leidde
tot het opstappen van Harold Bastiaans
als voorzitter, waarna Jeroen Rengers in
november de taak als voorzitter op zich
nam. Arjan van Hout is toegetreden tot het
bestuur en Rolf Post kondigde zijn afscheid
aan.
Op het gebied van supporterszaken
zoveel mogelijk inspelen en vooruitlopen
op de actualiteit. Denk aan zaken als
aantal autocombikaarten Sparta-NEC,
samenwerking met SV Feyenoord rond
NEC-Feyenoord, de houding van stewards
bij Ajax-NEC en het aanhouden van 800
kaarten Vitesse-NEC. Ook het bekerincident bij NEC-Vitesse, bekladden
supportershome Vitesse en doorgooien
busruit NEC-FC Groningen.
We organiseerden diverse activiteiten
als het beginfeest, kerstbingo,
zaalvoetbaltoernooi en de Hyballa
avond met Jochem van Gelder. Voor
vrijwilligers in de zomer een barbecue
en nieuwjaarsborrel. Hebben twee
kortingsacties georganiseerd bij NEC –
Willem II en Heerenveen – NEC plus (met
rol voor Legio) hevige promotie voor
Twente-NEC.
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In 2016-2017 is tevens een
statutenwijziging doorgevoerd en is
uitgebreid stilgestaan bij overleden van
erevoorzitter Klaas van der Veen.
Het bestuur vergaderde gemiddeld
iedere 3 weken, nam deel aan structurele
overleggen als Team uitwedstrijden,
Raad van Supportersgeledingen
en bijeenkomsten met commissies
supporterszaken en activiteiten. Tevens
had het bestuur formeel en informeel
overleg met directie NEC en team
supporters NEC (gemiddeld iedere 6
weken). Namens SV was Joep Driever
aanwezig bij commissie stadionverboden.
6. FINANCIEEL VERSLAG DOOR DE
PENNINGMEESTER
Penningmeester Bart Peperkamp
presenteert het ﬁnancieel verslag over
boekjaar 2016-2017. Belangrijke ﬁnanciële
gebeurtenissen waren de degradatie,
samenwerking met ClubCollect (innen
contributie), gesprekken over het
contract van de Schup, sponsoring
uitwedstrijden Willem II en Heerenveen en
het terugbetalen van de borg van de Uli/
Gier leden.
De vier grootste opbrengsten waren:
Contributies (¤33.908), Omzet
drankverkoop uitwedstrijden (¤11.470),
Opbrengst Goffertkreet (¤2.000) en
Vrienden van de SV (¤1.330). De vier
grootste uitgaven zijn: Inkoop drank
uitwedstrijden (¤7.968), Ondersteuning
Legio (¤7.600), Supportershome de
Schup (¤3.815) en Bijdrage Open Dag

2016 (¤1.900). Ten opzichte van vorig
seizoen heeft de vereniging een kleine
plus van 1.476 euro weten te realiseren.
7. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Barbara Patotzka brengt op positieve
wijze verslag uit over de transparantie
en goede uitleg van de penningmeester
tijdens de kascontrole. De gehele
administratie en bijbehorende facturen/
verslagen zijn digitaal in te zien. Ze
complimenteert het bestuur dat er op
verantwoorde wijze wordt omgegaan met
alle uitgaven.
8. DECHARGEREN PENNINGMEESTER
De kascontrolecommissie verleent
decharge aan de penningmeester en de
overige bestuursleden.
9. BENOEMING NIEUWE
KASCONTROLECOMMISSIE
Barbara Patotzka zal volgend jaar
opnieuw in de kascontrolecommissie
plaatsnemen samen met Richard Barten.
10. BEGROTING VERENIGINGSJAAR
2017/2018
Bart neemt de begroting door. Er zal extra
geïnvesteerd worden in een eindfeest
(mogelijk kampioensfeest). Geen
bijzonderheden of vragen hierover.
11. VOORUITBLIK SEIZOEN 2017-2018
Jeroen licht toe dat de SV zo veel mogelijk
zal inspelen op actuele ontwikkelingen.
Aankleding van De Schup wordt benoemd
alsmede het gehele SV-plein.
Het seizoen zal in het teken staan van

VRIENDEN SV NEC
ANAC
Basten Assurantiën & Makelaardij
Betuwe Express
Café Hanneke
Crowe Horwath
Debo Voegwerken
Dedicated Fashion
Hekkelman advocaten | notarissen
Jac. Bongers Dranken
Lap & Hofmans Advocaten
Mazars
Moenen Woondecoratie
Tandheelkundig Centrum Nijmegen
Van Duinen reclame
W.H.T. van Deelen BV Mediations
YveY Events & Hospitality

www.anaccarwash.com
www.verzekeringsplaneet.nl
www.betuwe-express.nl
www.cafehanneke.nl
www.crowehorwath.nl
www.dedicatedfashion.nl
www.hekkelman.nl
www.bongersdranken.com
www.lapenhofmans.nl
www.mazars.nl
www.moenenwoondecoratie.nl
www.tc-nijmegen.nl
www.vanduinenreclame.nl
www.yvey.nl
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Debo

Voegwerken & Bouwondersteuning

Bemmelseweg 73
6662 PE Elst
Tel.: 0481 - 350707
Fax: 0481 - 350102
info@jacobsbo.nl
www.jacobsbo.nl

SvS-92x135.qxp

23-9-2005

9:08

Pagina 1

Word nu supporter
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Debo voegwerken | Dr. Poelsstraat 22 | 6591 ZB Gennep
06-51 15 13 56 | hans.derks@live.nl
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Reken af met spierziekte. Giro 33322

www.spierenvoorspieren.nl
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UIT DE BESTUURSKAMER

terugkeer naar de Eredivisie met hopelijk
een kampioensfeest. Ook zullen weer
kortingsacties naar uitwedstrijden
georganiseerd worden.
12. BESTUURSVERKIEZING
Jeroen Rengers en Rolf Post zijn aftredend.
Rolf heeft aan het begin van het seizoen
aangegeven na tien jaar te stoppen als
bestuurslid. Hij krijgt het druk met een
studie en wil meer tijd met zijn gezin en
pasgeboren zoon doorbrengen. Jeroen
dankt hem hartelijk voor al zijn jaren inzet
als bestuurslid.
Jeroen stelt zich opnieuw verkiesbaar
en wordt voor een periode van drie jaar
herkozen. Michael van Koolwijk wordt
na een jaar meedraaien binnen dit
bestuur voorgedragen als bestuurslid
en voor drie jaar benoemd. Hij zal zich
voornamelijk gaan bezighouden met de
ledenadministratie, die Jeroen Rengers tot
voor kort nog deed.

13. LEDEN VAN VERDIENSTEN
Rolf Post, Harold Bastiaans en Linda
van Munster worden door het bestuur
voorgedragen voor Lid van Verdiensten.
Beiden hebben zich als bestuurslid
op bijzondere wijze ingezet voor de
vereniging. De ledenvergadering
bekrachtigen deze voordracht. Jan de Jong
vraagt zich af of deze erkenning alleen
voor bestuursleden geldt. Jeroen zegt dat
uiteraard ook leden voorgedragen kunnen
worden, vanuit de ledenvergadering ook.
14. RONDVRAAG
Willie van Gemert vraagt zich af of de
SV betrokken is bij een toekomstig NECmuseum in het stadion. Hij vraagt dat te
meer omdat er in de collectie van Hans
Vossenberg waardevolle spullen zijn die
eigenlijk bij de club behoren. Vanuit de
ledenvergadering geeft René Bleumink aan
dat Stichting de Bloedkuul hier zeker mee
bezig is. Jeroen geeft aan dat in nieuwe
stadion ook zeker een museum komt.

Jan de Jong vraagt of er meer
merchandise verkoop gedaan kan worden
en dit ook vanuit een skihut moet en niet
vanaf een tafel of kraam. Het inkopen van
meer merchandise zal op verantwoorde
wijze moeten gebeuren, geeft het bestuur
aan, omdat er grote inkooprisico’s zijn. Wel
zullen we vaker speciale items op de markt
brengen en willen we in de winter weer
vanuit de skihut verkopen.
Richard Barten kaart een probleem aan
bij de NEC Juniors en het goedkoop
mee mogen gaan naar uitwedstrijden. Of
deze korting dan ook in SV-bussen geldt.
Bestuur geeft aan dat dit eigen Juniorsacties zijn. Daarnaast vraagt hij of de SV
met een gezinskorting wil gaan werken.
Het bestuur geeft aan dat hier zeker over
nagedacht wordt en we denken aan een
korting voor leden onder de 18 jaar.
15. SLUITING
Jeroen sluit de vergadering om 21.30 uur.
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Voor een zee aan vis!
Markt 8
6651 BC Druten
T: 0487 513 184
visspeciaalzaaknick

Openingstijden:
Maandag tm vrijdag half 8 tot half 5
tel. 024-3977169
Groesbeek
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ruim 50 verse maaltijd mogelijkheden uit eigen keuken

Welkom
Bent u op zoek naar een professioneel bedrijf, die uw
benodigde werkzaamheden verzorgt? Wij staan voor u
klaar in de provincie Gelderland. Zo zijn wij onder andere
werkzaam in Nijmegen, Arnhem en de regio Maas en Waal.

diverse soepen - ruim 20 rauwkostsalades - verse pizza’s
Onze diensten
• Wand- en plafondafwerkingen
• Lijstwerken
• Glans- en sierpleisters
• Diverse onderhoudswerkzaamheden

Dorpsstraat 72a
6661 EN Elst
Tel. 0481-376363
marwijk_poster_v3.indd 1
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Dirk Jacobs Stukadoorsbedrijf | bevrijdingsstraat 11 | 6551 CK Weurt

kant en klaar - A LA CARTE

T (06) 1253 2422 | E info@dirk-jacobs.nl | www.dirk-jacobs.nl

Ook verzorgen wij de catering bij u thuis of bedrijf.
www.vanmarwijkcatering.nl
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IN GESPREK MET...

IN GESPREK MET... TED VAN DE PAVERT

VOOR ALTIJD SUPERBOER,
MAAR THUIS IN NIJMEGEN
ú gang als NEC nog naarstig op zoek is naar een
De voorbereiding op het huidige seizoen is eind juli in volle
verdediger. Dario Dumic is vertrokken naar FC Utrecht en Wojciech Golla stuurt na de degradatie aan op een vertrek
bij NEC. Ondanks dat de uitslagen in oefenwedstrijden prima zijn is, defensieve versterking een must. Het liefst een
linksbenige, fysiek sterke centrale verdediger. Deze wordt gevonden bij PEC Zwolle in ras-Achterhoeker Ted van de
Pavert. Begin augustus zet van de Pavert zijn krabbel onder het contract in het stadion waar hij een jaar eerder zijn
debuut maakte voor PEC Zwolle. We spreken met Ted van de Pavert in de brasserie van het Goffertstadion Bikkels.
DOOR TWAN ARNTS | FOTO’S ROB KOPPERS

niet ten koste van alles zich handhaven
op het hoogste nivo. De Graafschap
speelt wederom in de play-offs en wordt
uitgeschakeld door Go Ahead Eagles.
Door de problemen van FC Twente met
de licentiecommissie blijft het lot van de
Graafschap lang onduidelijk. Uiteindelijk
is daar toch weer de gang naar de Jupiler
League.

Het is een paar dagen voor de belangrijke
uitwedstrijd tegen de voorlopige
verrassing in de Jupiler League Fortuna
Sittard, waarin de aansluiting met
de koplopers teruggevonden moet
worden. “Je merkt op de trainingen en
wedstrijden dat we steeds beter op elkaar
ingespeeld raken. Ik ben blij dat ik nog
een gedeelte van de voorbereiding heb
meegemaakt. Misschien had ik aan het
einde van de transferperiode nog meer
aanbiedingen gekregen, maar ik ben blij
dat ik voor NEC heb gekozen”. Er is voor
NEC maar één doel dit seizoen: promotie
naar de eredivisie, het liefst met een
kampioenschap: “Het is duidelijk wat
de doelstelling is, daar moeten we niet
voor weglopen. We hebben een paar
moeilijke wedstrijden gehad, maar ik zie
een duidelijke stijgende lijn. Al weet ik uit
ervaring dat het niet vanzelf zal gaan”.
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Van de Pavert is geboren en getogen in
Doetinchem waar hij al op jonge leeftijd
gaat voetballen voor de Graafschap. In
december 2010 maakt hij zijn debuut
voor de Superboeren. “Dat was een
jongensdroom natuurlijk, om als
Doetinchemmer in het eerste elftal van
de Graafschap te voetballen”. In het
seizoen 2011/2012 degradeert Ted met
de Graafschap via de play-offs naar
de Jupiler League. “In de seizoenen
daarna speelde we telkens in de playoffs maar redden het net niet. In het
seizoen 2014/2015 haalden we na een
matig seizoen weer de play-offs. Daarin
schakelden we Almere City en Go Ahead
Eagles uit om in de ﬁnale te winnen van
FC Volendam”. De promotie naar de
eredivisie is een feit, maar bij de Gelderse
club heeft men geleerd uit het verleden
en houdt de hand op de knip. Men wil

In mei van 2016 vertrekt Ted van de
Pavert bij de Graafschap om bij PEC
Zwolle aan de slag te gaan; een lastige
overgang? “Ik wilde een volgende stap
in mijn carrière maken, in de eredivisie.
De Graafschap zal altijd mijn club blijven
maar met de beperkte mogelijkheden
zag ik niet gebeuren dat het een stabiele
eredivisieclub zou worden. Ik ben enorm
trots dat ik aanvoerder van de Graafschap
ben geweest. Beide clubs hebben veel
overeenkomsten, maar PEC Zwolle is
in alles een stap verder en groter”. PEC
Zwolle is het seizoen daarvoor achtste
geworden met de ervaren trainer Ron
Jans aan het roer. De IJsseldelta-club
is de afgelopen jaren uitgegroeid tot
een stabiele eredivisieclub. Met als
hoogtepunt het winnen van de KNVB
beker en Johan Cruijff schaal in 2014.
Voor van de Pavert een mooie stap
vooruit: “We hadden een goede
voorbereiding en bij de start van de
competitie had ik een basisplaats”. PEC
Zwolle heeft het moeilijk in de eerste
seizoenshelft en bivakkeert onderaan de
ranglijst. Voor Ted wordt het allemaal nog
vervelender: “Een hardnekkige blessure
aan mijn rug zorgde ervoor dat ik een
paar wedstrijden moest missen. In de
winterstop haalde PEC Zwolle Ouasim
Bouy van Juventus als extra verdediger.
Met Ouasim in de basis werden er een
paar wedstrijden gewonnen en raakte
ik zo mijn plek in het elftal kwijt”. De
tweede seizoenshelft komt van de Pavert
nauwelijks meer in actie. Trainer Ron Jans
vertrekt naar FC Groningen en John van
het Schip wordt zijn vervanger. Vol goede
moed begint Ted aan de voorbereiding op
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De nummer 1 in asbest verwijdering

Asbest verwijderen?
Schakel A-Clean Asbestverwijdering in
voor een veilige oplossing.

VDP is altijd op zoek naar

technisch talent!

Asbest verwijderen doen we samen

Ben jij klantgericht en is werken in de
beveiligingstechniek echt iets voor jou?
Dan komen wij graag met je in contact!

A-clean asbestverwijdering BV is een middelgroot en erkend
asbestverwijderingsbedrijf in de regio Maas en Waal. We
realiseren grote en kleine asbestprojecten voor zowel

Solliciteer direct via:

particulieren als bedrijven. Ons streven is altijd de beste

https://www.vdp-beveiliging.nl/vacature/

kwaliteit bieden. Dat kan alleen in een optimaal samenspel
tussen de opdrachtgever, leveranciers en onszelf.

A-CLEAN ASBESTVERWIJDERING

Biezenstraat 75
6541 ZP Nijmegen
024 - 378 22 33

Expeditieweg 8-16
6657 KL Boven-Leeuwen
 0487 – 503 897

www.vdp-beveiliging.nl

 info@a-clean.nl

024 - 37 85 543 2-10-2017
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info@schaepmeester.nl

Schilderwerk
Afwerking
Houtrot Sanering
Glas
Betonreparaties
Renovaties

Molenhoek
DECORAMA 6584AB
Tel. 024-6758758
Rijksweg 14-A

Werk dat past!

11-10-2017 11:52:52

Glas & Graveeratelier

info@decorama.nl
www.decorama.nl
- Glas en spiegel
op maat werken mensen die gepokt en gemazeld zijn in het
Bij WerkDirekt
- Cadeau’s van glas
bedrijfsleven. Die precies weten wie het beste in uw bedrijf past.
- Zandstraalgraveren
- LasergraverenDie alert reageren en de vinger aan de pols blijven houden.
Voor een uniek product !

- Lasersnijden
- Glas fusen
- Glas in lood
- Kinderfeestjes/workshops
- Workshops voor volwassenen
- Naamborden

Adres: Bijsterhuizen 31 - 41 | 6604 LV Wijchen

Ook voor uw
noveen2-10-2017
13:43:10 1
kaarse0192813.pdf
n
graflichten
enz.
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WWW.A-CLEAN.NL

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

Werk dat past!
Werk dat past!

13-10-2017 13:57:44

Bij WerkDirekt werken mensen die gepokt en gemazeld zijn in het
bedrijfsleven. Die precies weten wie het beste in uw bedrijf past.
Die alert reageren en de vinger aan de pols blijven houden.

Bij WerkDirekt werken mensen die gepokt en gemazeld zijn in het
bedrijfsleven. Die precies weten wie het beste in uw bedrijf past.
Die alert reageren en de vinger aan de pols blijven houden.

Maandag, Donderdag en vrijdag open van 10 tot 16 uur
Elke zaterdag geopend van 10 tot 16 uur
laatste zondag v/d maand van 12 tot 16
industrieweg 19 Groesbeek • 06 11 19 99 35
kringloopgbk@hotmail.com
www.kringloopgroepbeek-sintmichael.nl
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Molenweg 143C, 6543 VA Nijmegen • T (024) 373 73 07
Info@werkdirekt.nl • www.werkdirekt.nl

10-10-2017
0198832.pdf
11:16:08 1

2-10-2017 14:44:41
13-10-2017 17:09:36

IN GESPREK MET...

het nieuwe seizoen: “Ik had er echt zin in
en wilde knokken om mijn plek in het elftal
terug te veroveren. Maar de nieuwe trainer
liet in een gesprek al snel weten dat ik niet
in zijn plannen voor kwam. Mijn kans op
speeltijd zou klein zijn en de club wilde
meewerken aan een vertrek”.
Een lelijke streep door de rekening,
maar al snel zijn er diverse clubs die
interesse tonen in de 1.94m lange centrale
verdediger. VVV Venlo en NEC zijn het
meest concreet. Wat gaf de doorslag
om voor NEC te kiezen? “Bij NEC had ik
al goede gesprekken gehad met Remco
Oversier en Adrie Bogers. VVV had
ook serieuze interesse maar volgens
mij kwamen de clubs er niet uit. Na de
gesprekken had ik een heel goed gevoel
bij NEC en was het voor mij duidelijk dat
ik hier verder wilde. Het verhaal klopte
gewoon en in alles liet NEC merken dat
ze me graag wilden hebben. Het is nu
misschien een stapje terug maar wel met
het idee om er straks weer twee vooruit
te maken”. NEC huurt Ted van de Pavert
voor dit seizoen van PEC Zwolle en heeft
daarbij een optie tot koop bedongen. Hoe
bevallen de eerste maanden in Nijmegen?
“Ik ben super goed opgevangen en heb
het erg naar mijn zin. We zijn ook verhuisd
naar Nijmegen. Een prachtige stad en
toch lekker dichtbij Doetinchem waar mijn
familie en vrienden wonen”.
Nu trainer Adrie Bogers zijn vaste basis
wel heeft gevonden en het elftal beter op

elkaar ingespeeld raakt, is het zaak om de
stijgende lijn door te trekken: “We hebben
een heel goed elftal met veel kwaliteiten.
Het is nu aan ons om goede resultaten te
blijven boeken”. Lange tijd was onduidelijk
of Wojciech Golla zou vertrekken bij
NEC, een transfer bleef uit en de Poolse
stopper is weer terug in de basis. Het
moet voor jou lekker zijn om zo’n ervaren
verdediger naast je te hebben? “Wojciech
is zeker een hele goede verdediger
maar we hebben meerdere jongens die

uitstekend centraal in de verdediging
kunnen spelen. We vullen elkaar goed aan
en raken beter op elkaar ingespeeld wat
erg belangrijk is”. Met de huidige opzet
van de Jupiler League moet NEC het wel
heel erg verknallen om de play-offs aan
het einde van het seizoen mis te lopen:
“Dat gaat niet gebeuren hoor! Nogmaals,
het doel is promotie, het liefst met een
kampioenschap. Toch moeten we geen
enkele tegenstander onderschatten. Het
blijft een vreemde competitie met de
jong elftallen er bij. Persoonlijk vind ik
het competitievervalsing, je ziet duidelijk
verschillen bij die elftallen wanneer ze op
vrijdag of maandag spelen. Maar goed, de
situatie is zo en veranderen we niet, dus is
het aan ons om er goed mee om te gaan”.
Opmerkelijk aan de nog jonge verdediger
is dat hij naast het voetbal ook alleen met
voetbal bezig is: “Echt hobby’s heb ik niet
en ook om muziek geef ik niet heel veel.
Eigenlijk ben ik altijd met voetbal bezig.
Ik heb altijd al jeugdelftallen getraind en
vorig jaar mijn trainer-coach 2 diploma
behaald. Het was de bedoeling om hoofd
jeugdopleidingen te worden bij een
amateurclub uit Zwolle. Maar dat is door
mijn overgang naar NEC niet doorgegaan.
Het is niet zo dat ik al bezig ben met mijn
carrière, wanneer stop als voetballer. Ik
vind het gewoon heel leuk om met voetbal
bezig te zijn, ben gek van het spelletje”.
Die cursus trainer-coach 2 doet hij samen
met onder andere Jeffrey Leiwakabessy.
Wanneer duidelijk wordt dat van de
Pavert met NEC in onderhandeling is,
probeert Leiwakabessy hem over te halen
om naar Nijmegen te komen. En met
succes. Van de Pavert kan samen met
Golla een ijzersterk duo in de verdediging
van NEC worden waar de club nog jaren
mee vooruit kan. Daarvoor is promotie
naar de eredivisie wel noodzakelijk...
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kwaliteit & betrouwbaarheid
in de bouwsector
t (06) 53 792 961
e info@schiksbouw.nl

De Meren 1123
6605 Xr wijchen

kwaliteit & betrouwbaarheid
in de bouwsector
t (06) 53 792 961
e info@schiksbouw.nl
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Industrieweg 48
6541 TW Nijmegen
Tel. 024-3743350
nijmegen@pontmeyer.nl
www.pontmeyer.nl
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Een goede
coach tilt
een team
naar een
hoger plan!

Flavius Assurantiën en Financiën een 2-10-2017
hecht team met een winnende formule.

13:44:45

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
Flavius
is dé coachwaar
op uhet
gebied
vanvertrouwen?
verzekeringen
financiële
diensten,
zowel
voor
verzekeringscoach
blind
op kan
Danen
moet
u bij Flavius
zijn. Wij
gaan
op
particulieren
als voor bedrijven.
Bij Flaviusvoorwaarden
kunt u terecht
uw verzekeringen;
van
zoek naar de verzekering
met de allerbeste
tegenvoor
eenal
scherpe
prijs. Bovendien
autoverzekering
tot zorgverzekering
rechtsbijstand
totverzekering
opstalverzekering.
Maar
ooken
bieden wij een gratis
overstapservice;enwijvan
zeggen
uw huidige
gratis voor
u op
voor
hypotheek
of ufinanciële
kunt u prima
Flavius terecht.
zorgen
ervoor dat
dat u vanplanning
het overstappen
niets bij
merkt!

Bent
op zoekmet
naarons
eenopgoede
Neemu contact
voor verzekeringscoach
meer informatie. 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!

Daar kunt u blind op vertrouwen.

Flavus 1, 6541 LJ Nijmegen • t. [024] 642 19 11 • f. [024] 641 93 60 • e. info@flavius.nl • www.flavius.nl
Assurantiën • Hypotheken • Financial Planning • Employee Benefits • Financieringen • Pensioenen

0197484.pdf 1
Goffertkreet Okt2017.indd 26

2-10-2017
0196264.pdf
13:26:04 1

13-10-2017 15:25:00
13-10-2017 17:09:43

TERUG IN DE TIJD

2014 - 2015

DE KLEINE DERBY’S
Na het jaartje Jupiler League in het seizoen 2014-2015 dachten we met
zijn allen, nooit geen kleine derby meer. Nu in oktober 2017 komt die er
toch weer, alleen niet vanwege de reden waarom we dat toen dachten.
Via de nacompetitie van het seizoen 2016-2017 degradeerden we toch
weer. Achilles ‘29 degradeerde echter ook uit de Jupiler League, dus
geen kans op weer een fietscombi. Totdat NEC in September 2017 redelijk
gemakkelijk in een uitwedstrijd Emmen met 1-3 versloeg in de eerste ronde
van de 100e editie van het KNVB bekertoernooi, terwijl Achilles ‘29 stuntte
door in een thuiswedsstrijd eredivisionist NAC met 4-3 te verslaan. De
wedstrijd die toen tijdens de loting uit de kokers kwam is NEC-Achilles ‘29,
een thuiswedstrijd dus toch geen fietscombi voor de NEC supporters.
Daarom nu een terugblik op de 2 kleine derby’s in het seizoen 2014-2015.
DOOR AREND BAKKER | FOTO’S ROB KOPPERS

HET SEIZOEN
Het seizoen verliep goed, de eerste 3
wedstrijden worden moeiteloos gewonnen
maar in de 4e wedstrijd loopt NEC tegen
een 1-0 nederlaag aan in de uitwedstrijd
bij jong PSV. In de laatste minuut werd
het 1-0 in een troosteloze atmosfeer in
het Philips stadion. NEC staat al vrijwel
de hele competitie bovenaan en scoort
doelpunten aan de lopende band. Het zou
uiteindelijk ook een heel mooi seizoen
worden waarin het ene na het andere
record gebroken werd. De meeste punten
ooit (101), 100 doelpunten gescoord, alle 4
de periodetitels gewonnen en de vroegste
kampioen ooit. Het kon niet op, en dat met
een vrijwel compleet nieuwe selectie na de
degradatie een paar maanden eerder, mede
vormgegeven door Futuralis. Uiteindelijk
werden er maar 3 nederlagen in het hele
seizoen geleden, direct na de winterstop
met 3-0 uit bij Eindhoven, waar NEC met
een wat vreemde opstelling speelt en in de
laatste wedstrijd toen het kampioenschap al
weken binnen was werd met 3-1 verloren in
de uitwedstrijd tegen VVV. Daarnaast werd
er 2x gelijk gespeeld, 2-2 uit bij Sparta en 1-1
uit bij jong Ajax.

weten, maar NEC begon niet echt scherp
aan de wedstrijd. Al na 4 minuten scoorde
Djingil uit een corner van oud NEC-speler
Thijs Hendriks met het hoofd de 0-1. Het
tempo in het spel van NEC lag veel te
laag en de passing was onnauwkeurig
waardoor er geen druk op het gegroepeerd
verdedigende Achilles opgebouwd kon
worden. Achilles bleef wel gevaarlijk in de
counter en het is wederom Djingil die op

Joshua Smits stuit met een afstandsschot.
Na ongeveer 20 minuten begon NEC
langzaamaan het spel naar zich toe te
trekken. Anthony Limbombe en Christian
Santos werden gevaarlijk met hun snelheid
en beweeglijkheid, waarna de 1-1 viel via
de rechterkant waar Foor naar binnentrok
en via een combinatie met Sjoerd Ars de
bal bekeken binnen schoot. Door deze
gelijkmaker kantelde het spelbeeld volledig

NEC-ACHILLES 6-2 (3-1) 9600 TOESCHOUWERS
0-1 Djingil (4’), 1-1 Foor (28’), 2-1 Santos (38’), 3-1 Djingil (e.d. 39’), 4-1 Foor (61’), 5-1
Ars (66’), 5-2 Hendriks (78’), 6-2 Ars (85’)
Geel: Thoone (41’), Worm (57’)
OPSTELLINGEN
NEC: Smits/ Leiwakabessy, Conboy, van Eijden, Gravenbeek (Disveld 80’)/ Breinburg,
Foor, Daemen/ Limbombe (Mert 73’), Santos Celik 67’), Ars.
Achilles ‘29: Ter Wielen/ Dingil, Konings, van Steen, Raja Boean/ Kaak (Wiafe 69’),
Edwards ( Zeller 80’), Verhoeven, Smits/ Thoone (Worm 56’), Hendriks

NEC - ACHILLES ‘29 DE WEDSTRIJD
Op 07-12-2014 stond de wedstrijd NEC
– Achilles ‘29 op het afﬁche en was het
de eerste keer dat seizoen dat ze tegen
elkaar speelden. NEC was het seizoen
goed begonnen en stond bovenaan en
zou als deze wedstrijd gewonnen zou
worden 3 punten los staan op directe
concurrent Roda. Er waren wat wijzigingen
ten opzichte van de vaste opstelling door
een schorsing voor Alireza Jahanbakhsh
(na een rode kaart in de uitwedstrijd
tegen Telstar) en een blessure voor Tobias
Haitz. Hierdoor speelde Foor rechtsbuiten,
Jeffrey Leiwakabessy linksachter en Kevin
Conboy centraal achterin. Of het door
deze wijzigingen kwam, zullen we nooit
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www.nationalesportvakbeurs.nl

15 & 16 NOVEMBER 2017
10.00 - 17.00 UUR
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

Het verhaal van een sportbestuurder komt
u bekend voor: vrijwilligers hebben een
belangrijke functie binnen de vereniging; ze
worden geacht de club in goede banen te
leiden, maar hebben weinig tijd doordat ze
een fulltime job hebben, maar worden wel
geacht de club in goede banen te leiden.
Om dit zo efficiënt mogelijk te doen heeft
de Nationale Sport Vakbeurs nu een online
platform ontwikkeld waar u binnen een paar
stappen direct alle leveranciers activeert. Zo
bespaart u als vrijwilliger enorm veel tijd om
tot de beste deal te komen.

BESTEL JE GRATIS E-TICKET OP
NATIONALESPORTVAKBEURS.NL

Bent u al bekend
met ons nieuwe
online platform?

Sportclub Plaza is onderdeel van
de Nationale Sport Vakbeurs. Hier
komen 7.500 sportbestuurders en
sportambtenaren samen met 300
leveranciers uit de sportwereld.

=
Plaats aanvraag

=
Leveranciers reageren

Vergelijk en kies

PLAATS VANDAAG NOG UW AANVRAAG
OP SPORTCLUBPLAZA.NL!
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IN GESPREK MET...

en de volgende kans was voor Sjoerd Ars,
die echter hoog over schoot. Toch gingen
we met een 3-1 stand rusten nadat Christian
Santos in de 39e minuut na een combinatie
met wederom Sjoerd Ars de 2-1 scoorde
en deze combinatie zich 1 minuut later
herhaalde waarna Djingil de bal achter zijn
eigen keeper werkte.
Het leek erop dat NEC los was gekomen,
maar toch was het in de 2e helft nog een
kwartier wachten voordat het volgende
doelpunt viel. Een lange bal van Joshua
Smits op Sjoerd Ars die een prima pass
op Foor gaf die zijn 2e doelpunt van de
middag scoorde. Vlak hiervoor was in
de 56e minuut oud NEC speler Rutger
Worm voor Achilles ingevallen die
tijdens zijn warming up al massaal werd
toegezongen door een groot deel van de
NEC supporters. Al na 7 seconden kreeg hij
echter al een gele kaart vanwege een wilde
sliding op de benen van Rens van Eijden.
Hierna werd hij nog harder toegezongen.
Het was nu wachten op meer doelpunten
en die volgden dan ook snel. Sjoerd Ars
scoorde de 5-1 op aangeven van Christian
Santos, waarna Thijs Hendriks voor Achilles
via een spaarzame counter en een knappe
individuele actie nog de 5-2 scoorde. Sjoerd
Ars had uiteindelijk het slotakkoord. Op
aangeven van Gregor Breinburg liep hij de
Groesbeekse verdediging eruit en bepaalde
de eindstand op 6-2, waardoor we een
week later naar Kerkrade konden reizen
met 3 punten voorsprong.
ACHILLES ‘29 - NEC DE FIETSCOMBI
Op 22-02-2015 stond de uitwedstrijd in
Groesbeek op het programma, en wat als
geintje door een paar supporters eerder
geopperd was, werd massaal door de
NEC supporters omarmd, een ﬁetscombi
naar Groesbeek. Hoewel het weer niet
ideaal was verzamelden zondagmorgen
vele supporters zich met de ﬁets bij
het Goffertstadion. De stemming was
opperbest en weer en wind werden
getrotseerd om op tijd in Groesbeek te
zijn, lees in de kroeg. Tussen 11:00 - 12:00
uur arriveerden de meeste supporters
bij de verschillende kroegen waar van
tevoren afgesproken was, ook degenen die
toch met de auto of de stadsbus gingen.
Al vroeg hing er een prima stemming.
Al had men in sommige kroegen niet
op zo’n drukte op dit tijdstip gerekend.
Hierdoor moest je af en toe wat langer
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ACHILLES ‘29 - NEC 1-3 (1-0) 3720 TOESCHOUWERS
1-0 Hendriks (30’), 1-1 Ars (50’ pen), 1-2 Santos (59’), 1-3 Jahanbakshs (84’pen)
Geel: Wiafe (41’), Edwards (49’), Foor (55’)
OPSTELLINGEN
Achilles ‘29: Ter Wielen/ Dingil, Zeller, van Steen, Surmeli (Raja Boean 75’)/ van der
Groes, Edwards, Verhoeven/ Wiafe (Worm 87’), Thoone (Quesada 36’), Hendriks
NEC: Smits/ Leiwakabessy (van Moorsel 47’), Conboy, Appiah, Gravenbeek/
Breinburg, Foor, Jahanbakhsh (Celik 86’)/ Limbombe, Santos, Ars (Waalkens 77’)

op je bestelling wachten, maar dat mocht
de pret niet drukken. Op zo’n manier een
uitwedstrijd bezoeken was uniek en zou
niet snel meer gebeuren. Het tijdstip van
de aftrap van de wedstrijd kwam dichterbij
en in groepjes vertrok men richting
sportpark de Heikant. Sommigen met de
ﬁets en anderen lopend. De sfeer was
ongedwongen en er was geen overdreven
gedoe van stewards en politie. Het leek
of je op weg was naar een doorsnee
amateurwedstrijd in de regio.
Er hing een prima sfeer op sportpark de
Heikant. Gewoon met een biertje in de
hand op de tribunes, uiteraard dicht bij het
drankverkooppunt, en ook na de wedstrijd
bleef het gezellig. Sommige supporters
gingen nog even de kantine in, anderen
gingen met de ﬁets of lopend weer terug
naar de kroeg van voor de wedstrijd.
Sommige supporters hadden zelfs het geluk
dat ze een lift terug kregen naar de kroeg
van de in Groesbeek aanwezige KNVB
rapporteur, die in de auto de legendarische
woorden sprak “wat een fantastische sfeer
tussen de supporters vandaag, zo zou
een voetbalwedstrijd altijd moeten zijn....”
Eenmaal terug in de kroeg was het nog lang
gezellig en iedereen was het erover eens,
wat sfeer betreft was dit voor herhaling
vatbaar.
ACHILLES ‘29 - NEC DE WEDSTRIJD
Ook in de uitwedstrijd die 22-02-2015
op het programma stond waren er
wat wijzigingen in de opstelling. Rens
van Eijden was ziek en Tom Daemen
geblesseerd waardoor er basisplaatsen
waren voor Jeffrey Leiwakabessy en Marcel
Appiah. Ook deze wedstrijd begon NEC
onnauwkeurig en lukte het niet om zich
onder de druk uit te voetballen. Er waren
wat kansjes voor Anthony Limbombe
en Alireza Jahankakhsh maar de eerste
grote kans was voor Achilles. Uit een
hoekschop van Thijs Hendriks tikte de
volledig vrijstaande Zeller de bal voorlangs,
maar in de 29e minuut werd het alsnog
1-0 voor Achilles. Thoone zette de aanval
op en speelde de bal diep op Edwards die
de bal vanaf de achterlijn strak voorgaf,
waarna Thijs Hendriks resoluut de 1-0
binnen schoot. Hierdoor gesterkt hield de
Groebeekse druk aan en was het Thoone
die na een half uur een afgeslagen corner
net naast schoot. Het Nijmeegse gevaar
bleef beperkt tot enkele acties van Anthony
Limbombe die echter weinig geluk had

met zijn dribbels waardoor we met een 1-0
stand gingen rusten. Dit verontrustte de
de meegereisde supporters niet echt. Het
gevoel bleef dat het toch wel goed zou
komen.
Na rust werd Jeffrey Leiwakabessy
vervangen door aanvallende middenvelder
Paco van Moorsel. NEC kreeg meer grip op
de wedstrijd door met 3 verdedigers en 5
middenvelders en Christian Santos meer in
de buurt van Sjoerd Ars te gaan spelen. Dit
leverde direct resultaat op. Via een aanval
over links was het Anthony Limbombe die
Alireza Jahanbakhsh wegstuurde, die naar
binnen trok en in het strafschopgebied
over de knie bij Edwards ging. De terecht
gegeven penalty werd feilloos benut door
topscoorder Sjoerd Ars. NEC bleef de druk
er nu wel ophouden en Achilles werd meer
en meer teruggedrongen wat resulteerde
in de 1-2 na wederom een aanval over
links. Een voorzet van Foor die Christian
Santos voor zijn man uitkomend in de
verre hoek kopt. Hierna had NEC volledig
de overhand en was het weer wachten
op meer doelpunten. Kansen waren er
opeens genoeg, maar de doelpunten bleven
schaars. Even schrokken de supporters
nog. Sjoerd Ars moest na een botsing met
verdediger Zeller en keeper Ter Wielen
strompelend het veld verlaten en werd
vervangen door Jasper Waalkens. De 1-3
viel uiteindelijk toch door Christian Santos
die de bal kreeg in de omschakeling en
Alireza Jahanbakhsh vond op rechts die
door van der Groes in het strafschopgebied
ten val werd gebracht. Hij zelf schoot de
terechte strafschop feilloos binnen en
bracht daarmee de 1-3 eindstand op het
bord. We waren weer een stap dichterbij
het naderende kampioenschap, dat we
uiteindelijk vrijdag 03-04-2015 in een
thuiswedstrijd tegen Sparta behaalden.
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COLUMN

COLUMN
JOCHEM VAN GELDER

#BOGERSIN
Nuilen is een echt Nijmeegs woord.
Misschien wel het meest gebruikte woord
in de Keizerstad. Menig Nijmegenaar is
er trots op een nuilerd te zijn. Een dag
niet genuild is een dag niet geleefd zo
zegt men. Ik ben op internet eens gaan
speuren om de precieze betekenis van
het woord “nuilen” te achterhalen. Dit
naar aanleiding van al het Nijmeegse
genuil op social media na de ietwat
valse start van NEC in de Eerste Divisie.
Ik vroeg en vraag me af of de deﬁnitie
nuilen anno 2017 een hernieuwde
betekenis gekregen of dat het aan mij,
Maas en Waalse positivo, ligt dat het

een steeds negatievere inhoud krijgt de
laatste jaren?
Het internet brengt me niet verder
dan nuilen is zeuren en da’s karig voor
zo’n veelgebruikt woord. Zeuren doet
een kind om een snoepje of een klant
om korting. Dat dekt de lading niet
helemaal lijkt me. Als NEC-fans twitteren
#Bogersout dan leest dat toch niet echt
als zeuren maar meer als een commando.
En da’s precies wat me zo tegenstaat aan
het hedendaagse nuilen. Het is niet als
zeuren, of met humor doorspekt iemand
afzeiken, wat ik dacht dat nuilen was.

Nee, het is iemand meteen afbranden,
iemand veroordelen, iemand altijd het
nadeel van de twijfel geven. Zonder
humor of kennis van zaken een persoon
meteen afzagen bij de enkels. Volgens
onze technische-directeur Oversier, een
vakman in het positief labelen, ontstaat
het nuilen vanuit betrokkenheid en
zorgen maken. Vind ik mooi gezegd
maar ik denk dat de zorgen niet minder
worden door al het eenzijdige en
negatieve genuil. Als men echt betrokken
zou zijn, zou men toch ook na gaan
denken over hoe je een moeilijke situatie
de baas kan worden. Wat zou een
oplossing kunnen zijn?
Ik ben er dus nog niet uit en daarom
neem ik contact op met Oppernuilerd
Jean Knipping, de ultieme Nimweegse
mix van Peter Beense en Johan
Derksen. Een man waar ik het heel
vaak niet mee eens ben, maar wel
een die het nuilen bijna professioneel
beheert. “Jean, wat is nuilen in jouw
optiek, app ik hem?” Hij appt meteen
terug: “Op z’n Nijmeegs gratis advies
geven.” Dat vind ik wel een mooie
omschrijving al moet ik even nadenken
wat “op z’n Nijmeegs” dan weer inhoud.
Waarschijnlijk driedubbelkritisch. Ik vind
vooral het tweede stuk, gratis advies
geven, hoopgevend. Da’s toch twee keer
positief. Gratis is mooi en kost niets.
Het staat waarschijnlijk vooral voor
ongevraagd en advies geven, maar goed
advies geven doe je alleen maar als je
iemand wil helpen toch? #Bogersout
moet ik in dit licht dus niet zien als een
commando, maar als een gratis advies.
Net zoals je krijgt bij het kopen van een
auto. “Ik zou de ECO-knop gebruiken
want dan rijdt ie zuiniger. Het hoeft niet,
het is maar een advies én het is voor uw
eigen bestwil.” Bogers hoeft dus helemaal
niet weg, maar het is wellicht beter voor
de club. Zo krijgt deze tweet ineens iets
heel positiefs, bijna Maas en Waals! Ik
begin verdorie ineens spontaan zin te
krijgen om ook kort te nuilen. Bij deze
dus.
#Bogersin!!
Jochem van Gelder
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NOG MAAR
ENKELE WONINGEN
BESCHIKBAAR!

NIJMEGEN • OOSTERHOUT

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

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

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

www.debrinknijmegen.nl
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Uw specialist in zonne-energie
ZONNE-ENERGIESYSTEMEN VAN HELLOSUN: KWALITEIT, RENDABEL, BETAALBAAR
Investeer NU in zonne-energie!
• Wek uw eigen energie op.
• Betaal minder energiekosten aan uw leverancier.
• Verdien geld met 'teveel' opgewekte stroom.
• Proﬁteer van landelijke, regionale en lokale subsidiemogelijkheden.
• Draag bij aan een beter milieu.
Hellosun werkt uitsluitend met kwaliteitsproducten van fabrikanten
zoals BYD, Canadian Solar, EGing PV, Talesun, Winaico, Schletter,
ClickFit, FlatFix, SMA en SolarEdge.
Hellosun levert complete oplossingen voor duurzame energie aan:
• particulieren
• bedrijven
• aannemers en installatiebedrijven
• projectontwikkelaars
• agrariërs
• overheden en semi-overheden
• andere professionals

Lijsterbesstraat 18
0199171.pdf 1
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•

6523 JT Nijmegen

•

06 53 892 785

•

r.vandenbroek@hellosun.nl

•

www.hellosun.nl
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Succes N.E.C.
in het seizoen 2017-2018

EnergieFlex nog 3 jaar
trotse rugsponsor van N.E.C.
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