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amateurvoetbal

Tot vervelens toe werd er
getraind. Oefenpotjes waren
er meer dan ooit. Dat eerste
officiële duel leek er maar niet
van te komen, maar vanaf
zaterdag gaat het er weer
echt om.

Ze staan weer
te trappelen
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Ron van Kuijk
Oisterwijk

I
neens was daar het bericht:
‘Ronnie Reniers en Daan van
Dinter van hoofdklasser Achil-
les Veen naar vijfdeklasser Ois-
terwijk’. Menigeen fronste de

wenkbrauwen over de overstap van
de twee oud-profs die zijn opgeleid
bij Willem II, maar doorbraken bij
FC Den Bosch. De twee voetbal-
vrienden zitten daar allerminst mee.
,,Wij kiezen voor onze maatschap-
pelijke carrière en voetballen voort-
aan puur voor de lol.”
De 29-jarige Reniers begon met

voetballen bij Oisterwijk tot hij op
6-jarige leeftijd werd opgepikt door
Willem II, waar hij de jeugdoplei-
ding doorliep en ook het eerste team
haalde. Door een zware knieblessure
bleef een echte doorbraak in Tilburg
uit en verkaste hij naar FC Den
Bosch. Daar verdiende hij met goed
spel een transfer naar eredivisionist
PEC Zwolle. 
,,Daar ging het ook goed, tot ik

liesklachten kreeg, waarschijnlijk
door het kunstgras daar. Ik heb als
profspeler dus twee zware blessures
gehad, waarvan die laatste er eentje
te veel was. Ik ben toen geopereerd
aan mijn lies en lag er een jaar uit.”
Ondertussen had PEC Zwolle al an-

dere spelers aangetrokken en kwam
Reniers op het tweede plan terecht.
Na een halfjaar bij FC Eindhoven
vertrok hij naar het Belgische Dessel
Sport. ,,Ik draaide daar een goed sei-
zoen, maar we kwamen er in de con-
tractbesprekingen niet. Toen kwam
Achilles Veen op mijn pad. Daar heb
ik het twee seizoenen erg naar mijn
zin gehad als centrale middenvelder,
maar ik heb het inmiddels zo druk
met mijn werk als stukadoor dat het
vele trainen en alle verplichtingen
rond het voetballen op een hoog
amateurvoetbalniveau een te zware
wissel trokken op mijn leven.” Rei-
niers had altijd al de wens om met
vrienden te spelen. ,,Daan had daar
ook wel oren naar. Zo zijn we bij
Oisterwijk terecht gekomen. Dat het
de vijfde klasse is, maakt mij niet uit.
Het is zelfs ideaal, want nu kan ik
best eens een training missen.” Het
tweetal had ook opties op hoger ni-
veau, maar het plezier staat voortaan

voorop. ,,In de derde helft zijn wij de
beste van allemaal, dat weet ik ze-
ker.” 

Avondstudie
Voor centrumverdediger Daan van
Dinter (28 jaar, begonnen bij VOAB,
daarna actief bij Willem II, Den
Bosch en Achilles Veen) was het wel
even wennen toen hij voor het eerst
meetrainde bij Oisterwijk. ,,Je merkt
meteen dat het een heel ander ni-
veau is.” Hij werkt inmiddels op de
inkoopafdeling van MamaLoes Ba-
bysjop in Goirle. ,,Ik overweeg nog
een avondstudie te gaan doen. Dat is
niet te combineren met spelen bij
Achilles Veen. Daar hadden ze Ron-
nie en mij er graag bij gehouden,
maar dat is het dus niet geworden.
En vergeet niet dat er bij Oisterwijk
nu ook een uitdaging voor ons ligt,
want het verwachtingspatroon is
best hoog.”
Van Dinter is benieuwd hoe ver

Oisterwijk het gaat schoppen. ,,Die
tijd bij Willem II en Den Bosch was
mooi, maar ik heb nooit spijt gehad
van de beslissing om te stoppen met
het spelen op dat niveau. En wellicht
staan we in het  voorjaar met Oister-
wijk wel als kampioen op het bordes
van het stadhuis. Of nee, liever al
vroeger: met carnaval en veel bier,
want nu mag het.”

Voetballen bij een
vijfdeklasser was
best even wennen
voor de ex-profs

Ex-profs
Ronnie
Reniers en
Daan van
Dinter lieten
hoofdklasser
Achilles Veen
achter zich en
verkasten naar
vijfdeklasser
Oisterwijk.  
Rare keuze?
Nee hoor, het
tweetal zelf vindt
dat volstrekt
logisch.

Bier en plezier voor
oud-profs Van
Dinter en Reiniers
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Beerse 

� Ruud Willems wil dit seizoen weer gaan bouwen aan zijn club Beerse Boys. Hij zag spelers waarmee hij jaren in het eerste heeft gespeeld
deze zomer vertrekken. Het wordt wennen, maar: ,,We willen een hecht team worden, zoals we altijd zijn geweest.” FOTO JORIS BUIJS/BEELD WERKT

Drie onafgebroken jaren
speelde Beerse Boys in de eer-
ste klasse. Dit seizoen moet de
club uit Middelbeers een toontje
lager zingen, in de zondag
tweede klasse F. Wat wil het
vaandelteam dat de coach en
vijf sterkhouders zag gaan?

Wout Fassbender
Middelbeers

Het zag er in de winterstop nog zo
rooskleurig uit voor Beerse Boys;
21 punten uit twaalf duels, een
plek in de subtop tot gevolg.
Daarna kwam de oud-eersteklas-
ser in een neerwaartse spiraal te-
recht, waar niet meer uit werd ge-
komen – slechts acht punten uit
veertien wedstrijden. De nacom-
petitie voor handhaving dreigde.
Daarin bleek Unitas over twee du-
els veel te sterk: 3-0 nederlaag en 1-
2 verlies. 

Bouwen 
De resultaten zijn voor nu volgens
Ruud Willems, die aan zijn ne-
gende seizoen begint, van onder-
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� Daan van
Dinter (links)
en Ronnie Re-
niers stopten
bij Achilles
Veen en spe-
len nu bij vijf-
deklasser Ois-
terwijk. Het
tweetal, opge-
leid bij Willem
II en doorge-
broken bij FC
Den Bosch,
richt zich op
een maat-
schappelijke
loopbaan. FOTO

JORIS BUIJS/BEELD

WERKT

Boys wil weer gaan bouwen
geschikt belang. De schat aan er-
varing die Joost Claassen, Koen
van Kollenburg, Bob Smolders,
Pepijn van Spreuwel en Ronnie
Pijnenburg hebben achtergelaten,
wordt opgevuld met jongens uit
het tweede team of de eigen
jeugd. Daaraan gepaard gaat dat

het vernieuwde vaandelteam aan
elkaar moet wennen. ,,We willen
weer een hecht team worden, zo-
als we altijd zijn geweest”, zegt de
27-jarige Willems. ,,Daar voorzie
ik geen problemen in.” Maar hij
denkt wel dat het tot de winter-
stop duurt voordat iedereen écht

op elkaar is ingespeeld. 

Nieuwe coach
Onverwachts maar noodgedwon-
gen moest de clubleiding van
Beerse Boys op zoek naar een
nieuwe coach. Cemal Yilmaz, die
twee seizoenen aan het roer
stond, leverde het contract dat hij
december vorig jaar nog ver-
lengde in. ,,Daar is de degradatie
niet debet aan”, zei Yilmaz eind
juni tegen deze krant. Uit de eva-
luatie, die jaarlijks met het be-
stuur volgt, bleken de ambities
van club en coach te ver uit elkaar
te liggen om door te gaan. Het
vertrek zag Willems ook niet aan-
komen. ,,Smally (zoals de coach
liefkozend word genoemd, red.)
lag en ligt nog steeds goed in de

groep.” De centrale verdediger
merkte wel dat de voetbalkennis
van Yilmaz, oud-PSV en -Willem
II, verder reikte dan dat van de
meeste selectieleden. ,,We zijn
ook maar een gewoon clupkemet
alleen maar eigen jongens”,
lichtte Willems toe. 
,,Smally denkt twee stappen
verder vooruit.”Als een konijn to-
verde het bestuur Donny de
Groot, oud-prof van Willem II en
RKC Waalwijk, uit de hoge hoed.
De 38-jarige trainer begint aan
zijn eerste avontuur als eindver-
antwoordelijke bij de senioren. In
Waalwijk fungeert hij sinds dit
seizoen vier ochtenden in de
week als vraagbaak voor de aan-
vallers van de eerstedivisionist. 
Maar is Willems niet bang dat
met de aanstelling van De Groot
een dergelijke situatie dreigt, zo-
als met Yilmaz? ,,Nee, de coach
past heel goed bij de club. Hijzelf
zegt altijd tegen ons: ‘Als ik mijn
verbale kwaliteiten niet mee had
en geen werklust toonde, dan had
ik het profvoetbal nooit gehaald’.”
Laat dat net de mentaliteit zijn
van de club uit Middelbeers:

mouwen opstropen en hard wer-
ken. 

Onbekend terrein
Na de afdaling in de voetbalpira-
mide zal Beerse Boys zijn wed-
strijden veel op onbekende sport-
parken afwerken, richting Lim-
burg. Willems durft er dan ook
geen peil op te trekken waar zijn
ploeg momenteel staat of wat hij
van het nieuwe seizoen verwacht.
,,Het is gevaarlijk om daar uit-
spraken over te doen”, zegt de
nuchtere verdediger. ,,Ik verwacht
dat we gewoon meekunnen en
dan zien we waar het schip
strandt.”

21
� Ondanks 21 punten uit twaalf
duels aan het begin van het sei-
zoen degradeerde Beerse Boys
toch naar de tweede klasse.

Ik verwacht dat
we meekunnen,
dan zien we waar
het schip strandt 
—Ruud Willems

TSV GUDOK

Met de pet rond om
spits te behouden
Bart Smulders baalt dat zijn
neef Ad van de Wiel er een
zooitje van maakt bij SET. Hij
verkwanselt zijn talent. Smul-
ders praat op de dan 17-jarige
spits in: het seizoen daarop, in
1977-1978, speelt zijn neef bij
hem in het eerste van TSV
Gudok. Van de Wiel in het ga-
reel blijkt niet te stoppen: hij
maakt er 35 en Gudok promo-
veert naar de vierde klasse.
Eersteklasser LONGA verleidt
hem tot een overstap, maar
voor de Tilburgers speelt Van
de Wiel nooit. Op 31 mei viert
Gudok namelijk de titel. De
fans balen dat ze hun top-
schutter verliezen. ,,Ze gingen
met de pet rond”, vertelt Van
de Wiel. ,,Om kwart over tien
lag er 2.000 gulden in. Toen
heb ik ‘ja’ gezegd. In noodgang
zijn ze toen met het overschrij-
vingsformulier naar de KNVB in
Breda gereden. 31 mei was ook
de laatste dag om je over te
schrijven. Tot twaalf uur zat
daar iemand om die papieren
aan te nemen.” Het blijkt de in-
vestering waard: Gudok wordt
weer kampioen.

TSVV MERLIJN

‘Keeper ging nooit
meer op doel staan’
Op 26 maart 2016 speelt za-
terdagvierdeklasser TSVV
Merlijn een thuiswedstrijd
tegen SC Kruisland. Het wordt
een regelrechte slachtpartij:
30-0. Na afloop moeten men-
sen die in de buurt van sport-
park Merlinello zijn vreemd
hebben opgekeken. Vier spe-
lers springen – volledig in
tenue – in het Wilhelminaka-
naal. ,,Dat is een traditie bij
ons, als je in een wedstrijd min-
stens drie keer scoort”, ver-
klaart spits Mark Grotenhuis.
,,Zelf was ik goed op schot, ik
had er acht in liggen.” Dat doet
ook Julien Govaarts. Furkan
Ekinci (zeven goals) en Mick
van Grinsven (drie) mogen eve-
neens springen. ,,Twee weken
daarvoor hadden we al tegen
elkaar moeten spelen, toen
kwamen ze niet”, weet Groten-
huis nog. ,,Nu wel, maar ze
waren maar met tien.”
Voor de doelman van de gas-
ten is het een traumatische er-
varing, vertelt Grotenhuis. ,,Een
invaller, dik in de 50. Hij had
twintig jaar niet gekeept en
ging het ook nooit meer doen.”

Oud-prof Donny
de Groot moet
Beerse Boys
verder helpen
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Trevor Wagener
Tilburg

J
urgen van der Elzen was
erg blij toen ZIGO hem
belde met de mededeling
dat hij hun nieuwe
hoofdtrainer werd. Dat

was best een verrassende keuze,
omdat de van het tweede van sc ’t
Zand overgekomen trainer op deze
manier aan een tweede leven als
hoofdcoach begint. In zijn eerste
seizoen op sportpark D’n Haaikant
zet hij meteen in op promotie.
Aan de Jac van Vollenhovenstraat

stapte de 54-jarige Van der Elzen
nu niet direct binnen bij een goed
geoliede machine. De zoektocht
naar een tijdelijke veldtrainer voor
het tweede elftal zorgde, samen
met het nieuw aangelegde en dus
nog niet train- en speelklare kunst-

gras, voor zand in de motor van de
voorbereiding. Het leverde de keu-
zeheer weliswaar meer werk op,
maar het stoorde hem allerminst.
,,Het zijn de typische dingen die

je bij een amateurclub moet opvan-
gen”, zegt de coach, die de situatie
liever anders had gezien. ,,Maar ik
ben geen type dat voor het eerste
elftal is gekomen en dan het tweede
team laat hangen. Mijn assistent Jo-
han Coehorst is zo’n type ook niet.
Die verantwoordelijkheid voelen

wij en we  vangen dat voorlopig sa-
men op door het te splitsen.”
Naast het feit dat zijn selectie

vanwege uiteenlopende vakanties
nog niet compleet is, is daar ook
nog eens de tijdelijke verhuizing.
Na tien jaar heeft ZIGO besloten
het kunstgras te vernieuwen, waar-
door Van der Elzen en zijn mannen
moeten uitwijken naar de velden
van buurman NOAD. Gezamenlijk
loopt de gehele selectie erheen.
,,Een wandelingetje van nog geen
kilometer. Sommigen wilden er uit
praktische redenen direct heen
gaan, maar dat wilde ik niet. Juist op
die momenten leer ik mijn spelers
goed kennen.”
Want die saamhorigheid kan zo-

maar eens de sleutel tot de ambities
van Van der Elzen worden. ,,Ik wil
de eenheid versterken waar ik maar
kan. Dat is bij een club als ZIGO,

met veel aanzien en aanhang, niet
moeilijk. Het is er gezellig en veel
spelers hebben ook buiten het voet-
bal een behoorlijke band met el-
kaar. We willen bijvoorbeeld voor-
dat het echte werk van de beker en
competitie begint nog een tafelten-
nistoernooi doen.”

Derby’s
Promoveren is de doelstelling van
de coach.  ,,De groep die vorig jaar
verraste door in het eerste seizoen
in de derde klasse direct mee te
doen met de top vijf, is op twee mu-
taties na intact gebleven. Die lijn
wil ik doortrekken met een prijs, of
in ieder geval het halen van de na-
competitie. Dat verdient de spelers-
groep ook na vorig jaar. We zitten
in een leuke competitie met veel
derby’s, dus het wordt een leuk
maar zwaar karwei.” 

� Jurgen van der Elzen
(midden) instrueert  de
spelers van ZIGO voor
een oefenduel met
Sarto. FOTO MARIE-THÉRÈSE

KIERKELS/ BEELD WERKT

Jurgen van der
Elzen kwam over
van het tweede
van sc ’t Zand

Jurgen van der
Elzen is de
verrassende
nieuwe man aan
het roer van
derdeklasser
ZIGO. De
oefenmeester
heeft grootse
plannen met 
de Tilburgse
vereniging.
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Sartonaar Sevriens moet
Een ware cultuuromslag. Zo er-
vaart Timo Sevriens (29) zijn
overstap van het Limburgse
Susteren naar Sarto, waarvan hij
komend seizoen de clubkleuren
verdedigt.

Wout Fassbender
Tilburg

Een Limburgs accent? Nee, met
die tongval praat Sevriens niet. De
geboren Eindhovenaar, daar
woonachtig tot zijn 8ste waarna
hij naar zuidelijk Limburg ver-
huist, heeft met zijn drie broers
gezworen het dialect niet eigen te
maken. Maar wat brengt hem in
Tilburg? 
Onbekend is Sevriens niet in de

studentenstad. Hij volgde daar de

studie aan de Fontys Sport Hoge-
school, nu huizend in Eindhoven,
om daarna weer terug te keren
naar Echt. Omdat hij geen baan
kon vinden na meerdere sollicita-
ties besloot hij met zijn vriendin
om naar Kruikenstad te verhuizen.
Eenmaal gesetteld, kreeg hij een
vast contract aangeboden bij een
basisschool in Rotterdam voor
dove en slechthorende kinderen,
waar hij eerder al de gymlessen
verzorgde.

Mailen en bellen
Een vast contract voor vier dagen
in de week, nu nog een passende
voetbalclub vinden. SC Susteren,
waar Sevriens de JO19-1- en JO17-
1-jeugd trainde, komt uit in de
zondag eerste klasse D. Hij wil

graag een club van vergelijkbaar
niveau, waar ook het jeugdvoetbal
hoog in de pikorde staat. Vanuit
zijn studietijd kent Sevriens nog
een oud-kamergenoot die in een
vriendenteam van Sarto speelt.
Die wees hem op enkele clubs in
en rondom Tilburg: Sarto, VOAB,
sc ’t Zand en Were Di. Om te be-
ginnen stuurde Sevriens een mail
naar het secretariaat van sportpark
Westend. Het antwoord: ‘Hier we-

� Timo Sevriens op het veld van Sarto. ,,Ik ben nieuw, dus ik ga mij-
zelf niet meteen opdringen.” FOTO RICARDO SMIT/BEELD WERKT

Van der Elzen droomt van prijs

Sevriens kwam in
contact met Sarto
door een tip van
oud-studiegenoot
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aardig gelukt.” 
Na veertien jaar Nemelaer ston-

den er aardig wat clubs in de rij
voor Drijvers. De coach volgde zijn
gevoel en koos voor Oirschot
Vooruit. Die club had voor de pro-
motie naar de derde klasse al de-
cennialang een abonnement op
vierde klasse voetbal, maar Drij-
vers zag mogelijkheden bij de
dorpsclub. ,,Ik wist dat er hier veel
potentie was. De accommodatie is
top, de jeugd speelde op goed ni-
veau en de juiste sfeer was aanwe-
zig. Mijn verwachtingen zijn aar-
dig uitgekomen”, knipoogt hij. 

Onderlinge concurrentie 
Het team van Oirschot Vooruit is
een mix van jong talent en erva-
ren spelers. Met louter spelers uit
de eigen gelederen kan de spelers-

groep zich in de eerste klasse ver-
der ontwikkelen. Ook komend
seizoen sluiten weer een aantal ta-

lentvolle spelers vanuit de jeugd
aan bij de selectie. ,,Het niveau
blijft alsmaar stijgen, de concur-
rentie neemt toe in de spelers-

groep en dat is een goed teken. De
laatste jaren zijn we steeds sterker
geworden. Ik geloof in handha-
ving in de eerste klasse.” 
Als Mister Nemelaer speelde

Drijvers met die club nooit tegen
Oirschot Vooruit. Het klassenver-
schil was simpelweg veel te groot.
Maar de trainer zorgde er persoon-
lijk voor dat dit is veranderd. Het
complex van Nemelaer ligt op een
paar honderd meter van zijn huis
en het clubicoon van de groenge-
len is dan ook regelmatig daar te
vinden. ,,Ik ken er iedereen en ie-
dereen kent mij. Als ik me nu daar
laat zien, grappen sommigen dat
ik een spion ben. Daar kan ik om
lachen. Van mij mag Nemelaer
bijna alles winnen, als ze op 5 no-
vember en 11 maart maar verliezen
van ons.”

LONGA

Keeper helemaal
over de rooie
In het seizoen 1962-1963
speelt LONGA, dat uitkomt in
de tweede divisie, thuis tegen
Roda JC. Bij rust leiden de Til-
burgers met 2-0, maar het
wordt 2-12. Tot frustratie van
doelman Rinus Oprinsen. ,,Voor
rust had ik nog gescoord”, me-
moreert Heinz Blume (74) uit
Tilburg. ,,Erna was het zootje.
Alsof we het voetballen waren
verleerd.” De arme Oprinsen
bleef maar ballen uit het net
rapen. ,,Rinus raakte helemaal
over de zeik”, vervolgt Blume.
,,Op een gegeven moment ging
hij tegen de paal zitten. Niets
deed hij meer, en dus liep de
score nog verder op.” 
Trainer Huub de Leeuw ver-
vangt de gefrustreerde goalie
niet. ,,Dat kon niet, want Kees
Horsten was geblesseerd. We
hebben wel op hem proberen
in te praten, maar Rinus bleef
zitten. Tot het laatste fluitsig-
naal.” Je zou bijna denken: er is
meer aan de hand geweest.
,,Verkocht? Nee, joh”, zegt
Blume. ,,Rinus was over de
rooie, dat was het. Meer
speelde er niet mee.”

DESK & BERKDIJK

Leren jasjes werden
nooit overhandigd
Nooit had iemand kunnen be-
vroeden dat DESK en Berkdijk
elkaar in competitieverband
zouden treffen. DESK was im-
mers een topclub, terwijl Berk-
dijk veroordeeld was tot de
krochten van het amateurvoet-
bal. Maar met vier voetballers
van de familie Netten in de ge-
lederen, waaronder de veel
scorende ex-prof Theo, begon
de opmars. In zeven jaar tijd
was het gat gedicht. Berkdijk
tegen DESK: het was in het
seizoen 1977-1978 een gedenk-
waardig affiche. Maar dat
Berkdijk ook zou winnen van
DESK, dat werd onmogelijk ge-
acht. Sterker nog, DESK-voor-
zitter Wim Soeterboek had
leren jasjes laten maken. Die
zouden de spelers van DESK
na de zege op Berkdijk cadeau
krijgen. Het kwam er niet van.
Het was Theo Netten die Berk-
dijk in het hol van de leeuw
naar de overwinning schoot.
Op maandag ging Netten weer
aan het werk, in de stikkerij
van, jawel, Soeterboek. ,,Ik heb
de directeur de hele dag niet
gezien”, weet Netten nog.

Twee keer achter elkaar kampi-
oen worden: dit kunstje flikte
Piet Drijvers met Oirschot Voor-
uit. De trotse dorpsvereniging
mag nu voor de eerste keer in
de clubhistorie uitkomen in eer-
ste klasse.

Daan de Jong
Oirschot

T
ijdens zijn vakantie
kon Piet Drijvers het
niet laten: al genietend
in de zon, checkte de
trainer keer op keer de-

zelfde filmpjes op zijn smart-
phone. Het waren de beelden van
14 mei 2017, de dag van het recht-
streekse titelgevecht tussen Hel-
voirt en Oirschot Vooruit in de
tweede klasse F. Nu, inmiddels
drieënhalve maand later, begint
de trainer nog steeds te glunderen
als hij terugdenkt aan die speciale
dag. ,,Het was in een woord ge-
weldig”, zo blikt hij terug op de
met 0-1 gewonnen wedstrijd.
,,Om voor 2000 fans deze titelrace
te winnen, was ongelooflijk. Die
vreugde op de gezichten van staf-
leden, spelers en oude clubman-
nen zal ik niet snel vergeten.”
Het dienstverband van Piet

Drijvers bij Oirschot Vooruit
symboliseert een stijgende lijn. In
zijn eerste jaar werd Oirschot
vijfde in de derde klasse, het jaar
erop werden de groenwitten kam-
pioen en een niveau hoger be-
haalde de club dus wederom de ti-
tel. Er valt een patroon te ontdek-
ken. Hiervoor was Drijvers maar
liefst veertien jaar coach van Ne-
melaer en tijdens zijn langdurige
periode bracht de trainer de
hoofdmacht gestaag omhoog van
de vierde naar de eerste klasse.
Heeft Drijvers een geheim? ,,Nee”,
lacht de Haarenaar bescheiden.
,,Je bent als trainer afhankelijk van
je spelersmateriaal, de faciliteiten
binnen de club en de sfeer en am-
bities binnen de vereniging. Als
trainer heb je dan de taak om iets
moois te presteren binnen met
het eerste team. Dat is gelukkig

� Piet Drij-
vers (mid-
den) ziet dat
zijn aanpak
ook bij Oir-
schot Voor-
uit werkt.
FOTO JURRIAAN

BALKE/FOTO-

GRAAFMEULEN-
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De methode van Drijvers slaat
ook bij Oirschot Vooruit aan

14
� Liefst veertien jaar was Piet
Drijvers trainer van Nemelaer.
Met Oirschot Vooruit speelt hij
dit seizoen tégen die club.

wennen aan nieuwe vereniging
ten we geen raad mee. Ik zou de
coach (Werner Cools, red.) even
bellen.’ Na een telefoontje was
het gepiept en Sevriens mocht
meetrainen. Daarna volgde een
gesprek met coach Cools, die ge-
noeg had gezien en overtuigd was
van de kwaliteiten van de cen-
trale middenvelder. Sindsdien
mag de oud-jeugdspeler van For-
tuna Sittard, waar hij een half sei-
zoen op proef was, zich officieel
Sartonaar noemen. 

Verschillen
In die korte tijd dat Sevriens bij
de selectie zit valt hem een aantal
dingen op. ,,In Limburg spelen ze
verzorgder en behoudender voet-
bal. Hier worden soms overhaaste
beslissingen genomen die kun-

nen leiden tot mooie dingen of
onnodig balverlies. Dat zal je in
Limburg niet snel tegenkomen”,
legt hij uit op het terras in een
heerlijke zomerzon. ,,Hier zijn de
voetballers juist technisch begaaf-
der en ligt het tempo hoger.”

Kat uit de boom
Waar Sevriens doorgaans zijn
mond opentrekt als hij denkt dat
het anders kan of iets hem niet

zint, daar kijkt de middenvelder
nu de kat uit de boom. ,,Ik ben
nieuw, dan ga ik mijzelf niet met-
een opdringen”, zegt de sportdo-
cent, die voor zijn verjaardag wel
gebak en flesjes Desperados mee-
nam. Niet wetende of dat de nor-
male gang van zaken is. ,,Het
werd wel gewaardeerd. Gelukkig
maar”, lacht de 29-jarige midden-
velder.
Sevriens valt één ding op: ie-

dereen moet nog aan elkaar wen-
nen. Doorgaans bestaat de selec-
tie van Sarto uit eigen jeugd of
spelers met een Sarto-verleden,
maar nu viste de club ook buiten
de eigen vijver voor versterkin-
gen. Ook de middenvelder moet
nog acclimatiseren. ,,Ik ben zo
open mogelijk. Dan komt die klik
vanzelf.”
Ondanks de cultuuromslag is

één ding duidelijk: Sevriens kijkt
erg uit naar het nieuwe seizoen
en gaat het avontuur op sportpark
Westend graag aan. Hij moet ove-
rigens nog even wachten op een
competitieduel op eigen terrein.
Eerst moet Sarto zondag op be-
zoek bij Kruisland. Een week later
is het dan wel zover: Zeelandia-
Middelburg komt dan langs.

In Limburg spelen ze
verzorgder en behouder
voetbal dan in Brabant
Timo Sevriens (29), middenvelder Sarto
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‘Van sommigen had 
ik de opa kunnen zijn’

� Frans Vis-
sers (midden)
fluit ook dit
jaar weer zijn
wedstrijdjes.
De scheids-
rechter uit
Vught gaat zijn
42ste (!) sei-
zoen in. 
FOTO RICARDO

SMIT/BEELD WERKT

Frans Vissers is met zijn 74 jaar de oudste
scheidsrechter uit de regio die nog wedstrij-
den van eerste elftallen in het amateurvoet-
bal fluit. Als grensrechter had hij het prof-
voetbal kunnen halen, maar liever nam de
Vughtenaar de fluit in de hand. Dat doet hij
inmiddels alweer 42 jaar lang, en voorlopig
wil hij nog niet van stoppen weten. 

Kees van der Zandt
Vught

Met het leiden van de bekerwedstrijd Nieuw-
kuijk  – SC Elshout begon deze maand het voet-
balseizoen weer voor scheidsrechter Frans Vis-
sers uit Vught.. ,,Het was een fijne wedstrijd met
twee teams die veel respect voor elkaar hadden”,
blikt hij een dag later met hoorbaar plezier terug.
,,Een bestuurslid van Nieuwkuijk zei na de wed-
strijd het knap te vinden hoe ik op mijn 60ste
deze derby had gefloten.”

Die opmerking leidde tot de nodige hilariteit
bij Vissers. Want de Vughtenaar mag dan jonger
ogen, hij is toch echt al 74 jaar. Vissers is daarmee
de oudste scheidsrechter in deze regio die nog
wedstrijden van eerste elftallen in het amateur-
voetbal fluit.

Obsessie
42 jaar geleden begon Vissers als scheidsrechter.
,,Ik voetbalde bij Essche Boys”, vertelt hij. ,,Van-
wege een ernstige blessure moest ik daarmee
stoppen. Om toch bij het voetbal betrokken te
blijven, gaf ik me op voor de scheidsrechterscur-
sus.”

De eerste wedstrijd die Vissers floot was op 19
september 1975 Avanti’31 6 tegen WEC 4 in

Schijndel. Het fluiten bleek hem goed af te gaan.
Al na drie jaar promoveerde hij naar de stan-
daardklasse om wedstrijden van eerste elftallen
te fluiten. De eerste klasse was het hoogste ni-
veau dat hij haalde. Het betaald voetbal zat er
niet in. ,,Dan had ik op veel jongere leeftijd met
fluiten moeten beginnen. Want geen enkele
scheidsrechter die na zijn 30ste begint met flui-
ten, haalt het betaald voetbal”, beweert hij.

Maar via een omweg had Vissers het profvoet-
bal alsnog kunnen bereiken. ,,Ik kreeg destijds
wel de kans om assistent-scheidsrechter in het

betaald voetbal te worden, maar ik vond fluiten
toch leuker.”

Nee, een obsessie is het betaald voetbal voor
hem nooit geweest. Anno 2017 fluit hij nog
steeds ‘met heel veel plezier’ wekelijks zijn wed-
strijden in de derde en vierde klasse. ,,Als ik dat
plezier niet meer zou hebben, zou ik het niet zo
lang volhouden en er ook niet zoveel voor doen
om fit te blijven.”

Vissers houdt zijn conditie namelijk wekelijks

op peil met een training met collega-scheids-
rechters bij WEC in Schijndel en met een loop-
groepje van atleet Wim Akkermans in Vught.
,,In totaal loop ik 20 kilometer en dat is conditi-
oneel ook nodig om voetbalwedstrijden op dit
niveau te leiden.”

Grensrechters
Volgens Vissers is het voetbal de afgelopen veer-
tig jaar niet harder of gemener geworden. ,,Er
wordt wel wat meer commentaar gegeven op de
scheidsrechter dan vroeger”, constateert hij.
,,Volgens mij is dat een tijdsbeeld. Maar als
scheidsrechter word je tegenwoordig veel beter
ontvangen dan vroeger bij de clubs. Ook vind ik
het niveau van de clubgrensrechters tegenwoor-
dig veel beter. Vroeger waren dat soms suppor-
ters, die maar wat raak vlagden. Maar tegenwoor-
dig kiezen de verenigingen bewust voor een
goede grensrechter.”

Hoewel Vissers de afgelopen vier decennia
meer dan 1.500 wedstrijden floot bij de senioren,
jeugd en de zomeravondcompetitie is er bij de
Vughtenaar nog totaal geen sprake
van verzadiging. ,,Nee joh, ik
vind het nog steeds geweldig
om wedstrijden te fluiten.
Van sommige spelers had
ik de opa kunnen zijn.
Dat houdt me
jong. Zolang ik
fit en gezond
ben, wil ik
doorgaan
als
scheids-
rechter.”

1.500
� Frans Vissers floot de afgelopen 42 jaar
meer dan 1.500 wedstrijden, berekende hij.
De eerste? Dat was Avanti’31 6 tegen WEC 4
in Schijndel, op 19 september 1975.
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Op televisie zien we het elke keer
weer: topvoetballers die verhaal
halen bij de scheidsrechter. Bij de
amateurclubs in de regio is het niet
veel anders. Verbale agressie ver-
sus de tegenstander en ook de
scheidsrechter. En helaas is ook fy-
sieke agressie nog lang niet ver-
bannen van de voetbalvelden.
Waarom laten zoveel voetballers
zich toch telkens zo gaan?

Daan Daniëls
Eindhoven

Z
ondagmiddag kwart voor
drie. De scheidsrechter
fluit voor een overtreding.
Voor de ploeg die de vrije
trap tegen krijg hét sig-

naal om massaal de scheidsrechter te
bestormen. Ze omsingelen hem.
Schelden hem de huid vol. En alsof
dat nog niet genoeg is, bemoeit de
trainer zich er ook nog even mee en
stort hij zijn hele scheldvocabulaire
over de arme man in het zwart heen.
Kinderen langs de lijn kijken er niet

eens meer van op. Als de storm is ge-
luwd, gaat het spelletje vrolijk verder.
Totdat de scheidsrechter opnieuw
fluit... Dit komt gelukkig niet bij elke
amateurvoetbalwedstrijd op zaterdag
of zondag voor. Maar elk weekeinde
gebeurt het wel. Waarom toch?

Spanning
Sportpsychologe Lea Raemaekers
(30) vindt het raar dat spelers en trai-
ners zich tijdens de wedstrijd zo laten
gaan tegen de scheidsrechter. ,,Een
speler die reageert, haalt zichzelf weg
van zijn  taak op het veld. Toch gaat
hij of zij de discussie aan. Dat is erg
ineffectief, verhoogt de spanning bij
de speler en komt het spel zeker niet
ten goede”, vindt Raemaekers. ,,Het
fluitje trekt de aandacht naar de
scheidsrechter, maar een normale re-
actie zou zijn dat je dan terug gaat
naar je plek. Nu is het een automa-
tisme dat spelers ervoor kiezen om te
reageren. Dat is gek. Het kost tijd en
verlegt de aandacht van de speler naar
de verkeerde plek. Voor je taken is het
niet nodig om te weten waar de

scheidsrechter is, maar toch laten we
ons verleiden om te reageren” 
Volgens Raemaekers is het gedrag

wel deels te verklaren. ,,Iedere nieuwe
generatie ziet dat trainers en ouders
reageren op de scheidsrechter. Ook op
tv. Bij andere sporten zie je ander ge-
drag richting de scheidsrechter, maar
bij het voetbal ziet elke nieuwe gene-
ratie dat je de beslissing van de
scheidsrechter in twijfel mag trekken.
Ik heb zeker niet de illusie dat we snel
iets kunnen veranderen, maar als alle
scheidsrechters ter wereld een jaar
lang bijvoorbeeld het wegwerpgebaar
bestraffen, verandert er echt wel iets.”

Spelregelbewijs
Raemaekers, die zelf jarenlang op
hoog niveau heeft gevoetbald, denkt
dat het reageren van spelers en trai-
ners ook deels voortkomt uit onwe-
tendheid. ,,Bij de jeugd is sinds enkele
jaren het spelregelbewijs ingevoerd.
Dat is goed, want agressie op het veld
komt deels ook voort uit onwetend-
heid, waarmee de reactie wel te ver-
klaren is. De kennis over de spelregels

is er niet en ook het vertrouwen dat
de scheidsrechter het wel weet, is er
ook niet.”
Dat beslissingen van de arbiter zor-

gen voor een verhoogde irritatie bij
spelers is tot daar en toe. Maar dat dit
wordt geuit door middel van verbale
dan wel fysieke agressie richting de
scheidsrechter, dat moet volgens Rae-
maekers niet kunnen. ,,Voor voetbal-
lers is het goed te leren omgaan met
irritatielevels. Wat zijn andere manie-
ren om je te uiten behalve je verbaal
te laten gaan richting de scheidsrech-
ter? Stamp een paar keer op de grond.
Knijp in je vuisten.”
In het seizoen 2015-2016 vonden er

in heel Nederland 305 geweldsexces-
sen plaats op de voetbalvelden (zie
kader). Het aantal neemt gelukkig wel
af, maar het zijn er nog altijd veel.
Spelers die meer met de tegenstander
bezig zijn dan met het spelletje zelf,
Raemaekers snapt het niet. ,,Als je
vooral bezig bent met hoe je de enkel
van je tegenstander kunt raken, dan
brengt dat je echt niet dichter bij een
doelpunt. Daar gaat het uiteindelijk
om.” 
Volgens Raemaekers moeten voet-

ballers en trainers vooral terugden-
ken aan toen ze begonnen met voet-
ballen. ,,Waarom ben ik ook alweer
gaan voetballen? Toen je 7 was, ben je
het waarschijnlijk gaan doen omdat je
er plezier uithaalt. Ik kan me niet
voorstellen dat iemand ging voetbal-
len om een tegenstander uit de wed-
strijd te slaan. Ga terug naar de kern.”

Nieuwe generaties
zien trainers en
ouders reageren
op de arbiter
—Sportpsychologe Lea Raemaekers

Agressie op het
voetbalveld komt
deels voort uit
onwetendheid
—Sportpsychologe Lea Raemaekers
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Waarom ben je
ook alweer gaan

voetballen?
FOTO JIRI BÜLLER

GEWELDSEXCESSEN

Op 2 december
2012 werd grens-
rechter Richard
Nieuwenhuizen bij
een jeugdwedstrijd
dusdanig gemoles-
teerd dat hij over-
leed aan zijn ver-
wondingen. Na de
dood van Nieuwen-
huizen is de KNVB
nog meer bezig
met het uitbannen
van geweld op de
voetbalvelden. Vol-

gens recente cij-
fers daalt het aan-
tal geweldsexces-
sen sindsdien:
� 2011-2012: 485
� 2012-2013: 414
� 2013-2014: 363
� 2014-2015: 319
� 2015-2016: 305
Gegevens over het
seizoen 2016-2017
worden door de
KNVB in oktober
bekend gemaakt in
het jaarverslag.

,,Met deze daling
zijn we vanzelf-
sprekend blij, maar
we moeten ons blij-
ven beseffen dat
dit soort incidenten
nooit op een veld
mogen gebeuren
en ieder incident er
één te veel is. Wij
blijven er dus ook
aan werken om
deze cijfers omlaag
te krijgen”, aldus
de voetbalbond.

Richard Nieuwenhuizen

Stamp een
paar keer
op de
grond.
Knijp in je
vuisten
—Sportpsychologe
Lea Raemaekers
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De spelregelquiz
Niemand op het veld die zo veel naar
het hoofd krijgt geslingerd als de
scheidsrechter. We weten het
allemaal beter dan die vreemde
kwast met een fluit, nietwaar? Maar
is dat wel zo? Test je kennis van de
spelregels!

1 .  
In welke van de vol-
gende situaties dient
het spel te worden her-
vat met een indirecte
vrije schop?

a. Te hoog trappen op het
moment dat een tegen-
stander de bal wil kop-
pen en waarbij de te-
genstander wordt ge-
raakt.

b. Een tegenstander
duwen.

c. Een tegenstander pro-
beren te laten struike-
len.

d. Spelen op gevaarlijke
wijze.

4.  
De doelverdediger
heeft, op de grond lig-
gend, nog één vinger
op de bal. Mag de bal
nu worden gespeeld?

a. Alleen door een tegen-
stander.

b. Alleen door een mede-
speler.

c. De bal mag niet meer
worden gespeeld.

d. De bal mag door ieder-
een worden gespeeld.

2 .  
Op het moment dat de
bal de grond raakt bij
een scheidsrechtersbal,
trapt een speler de bal
rechtstreeks in eigen
doel. Hoe moet het spel
verder?

a. Doelpunt.
b. Scheidsrechtersbal op-

nieuw nemen.
c. Indirecte vrije trap voor

de aanvallende partij.
d. Hoekschop.

3 .  
Na het scoren van een
doelpunt zie je vaak dat
een speler zijn shirt om-
hoog trekt en op zijn
onderkleding iets laat
zien. Wat mag daar op
staan?

a. Een persoonlijke af-
beelding.

b. Een slogan.
c. Het logo van de fabri-

kant.
d. Een persoonlijke tekst.

5 .  
Na een beslissingswedstrijd moeten
er strafschoppen worden genomen.
De thuisspelende partij beëindigt de
wedstrijd door blessures en een
veldverwijdering met 9 spelers.
Hoeveel spelers in totaal moeten
zich nu tijdens het nemen van een
strafschop ten minste in de midden-
cirkel bevinden?

a. 15 spelers.
b. 17 spelers.
c. 18 spelers.
d. 19 spelers.

ook kiezen welk doel er wordt verdedigd.
Het team dat de toss verliest, trapt vervol-
gens af in de eerste helft.0
10. b. Met de eerste toss wordt door de
scheidsrechter het doel bepaald waarop

de strafschoppen genomen gaan worden.
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1. d. Spelen op gevaarlijke wijze.
2. d. Hoekschop.
3.c. Het logo van de fabrikant.
4. b. Alleen door een medespeler.
5. a.15 spelers. De uitspelende

ploeg moet het aantal spelers ook
terugbrengen tot negen. De kee-
pers en de speler die de strafschop
neemt, staan niet in de middencirc-
kel.

(Uitleg: Thuisspelende partij eindigt
de wedstrijd met negen spelers. De
uitspelende partij moet het aantal
spelers ook terugbrengen tot 9
spelers. De twee keepers bevinden

zich niet in de middencirkel en de
nemer ook niet tijdens het nemen
van de strafschop. 2x9 = 18 spelers
– 2 keepers – 1 nemer = 15 spelers)
6.b.Een strafschop en de doelver-

dediger wegzenden.
7. a. Altijd.
8.a. Doelschop.
9. a. Het team dat de toss heeft ge-
wonnen. Dat team mag namelijk

8 .  
Een speler gooit met een
correct uitgevoerde inworp
de bal rechtstreeks in het
doel van de tegenpartij. Wat
beslist de scheidsrechter?

a.Doelschop.
b. Aftrap na geldig doelpunt.
c. Inworp.
d. Hoekschop.

9 .  
Welk team mag na rust
de aftrap nemen?

a.Het team dat de toss
heeft gewonnen.

b. Het team dat de toss
heeft verloren.

c. Het team dat voor
staat.

d. Het team dat achter
staat.

7.  
Tijdens het nemen van
een strafschop lopen
spelers van beide teams
te vroeg toe. Wanneer
wordt deze strafschop
overgenomen?

a.Altijd.
b. Nooit.
c. Als de bal in het doel
wordt geschoten.

d. Naar het oordeel van
de scheidsrechter.

1 0 .  
Een wedstrijd moet worden verlengd
met een strafschoppenserie. Wat is er
bepaald omtrent de toss?

a.De winnaar van de eerste toss begint
met het nemen van de eerste straf-
schop.

b. Met de eerste toss wordt door de
scheidsrechter het doel bepaald
waarop de strafschoppen genomen
gaan worden.

c. De winnaar van de eerste toss mag
kiezen of zijn ploeg de eerste of
tweede strafschop neemt.

d. De winnaar van de eerste toss mag
kiezen op welk doel de strafschoppen
worden genomen

6 .  
Een aanvaller weet met de bal
onder controle de laatste verdedi-
ger te passeren en gaat recht op
het doel af. De doelverdediger
rent nu zijn doel uit en brengt de
aanvaller in het strafschopgebied
met een duw en op onreglemen-
taire wijze ten val. Wat beslist de
scheidsrechter?

a.Een strafschop en een waarschu-
wing voor de doelverdediger.

b. Een strafschop en de doelverdedi-
ger een rode kaart geven.

c. Een strafschop en een vermaning
voor de doelverdediger.

d. Een strafschop en geen kaart.



SPORT
HT

10 maandag 18 september 2017

A
M

A
T

E
U

R
V

O
E

T
B

A
L

SELECTIES 2017-2018

Wie speelt er
ZATERDAGVOETBAL
Derde klasse B
Olympia’60
Tim Antheunisse, Ruud van Beek,
Koen van Boxtel, Maarten van den
Broek, Raymond Damen, Wouter
Dirven, Patrick van Engelen, Kjeld
Huveneers, Gee Kiffe, Joey Kleij-
berg, Mathieu Kops, Pepijn Laurij-
sen, Gidy de Leeuw, Ivo Lokerse,
Mike Oerlemans, Davey de Ronde,
Jelle Stocks, Jochem Vogels, Mark
Vorthoren, Nick en Tim van Wan-
rooij en Bryan Weistra. 
Trainer/coach: Arne Koeman.

Willem II
Thijs Berkers, Metin Cevik, Bram
Drijvers, Dylan van der Elzen, Tho-
mas Ennik, Damien van den Hoef,
Tim Hoogenberk, Kevin Hooger-
heide, Thijs en Wouter Koster,
Lucas Lemmens, Laurens de Maat,
Dion van Meel, Niels van der Meu-
len, Lawrence van den Molengraft,
Tom van Onzenoord, Pepijn Rade-
makers, Yasar Seyitoglu, Jan-Wil-
lem Traas en Ruud Voermans. 
Trainer/coach: Mustafa Demirtas.

Vierde klasse E
TSVV Merlijn
Maxim van den Akker, Laurens van
den Akker, Tipo Chaudry, Philippe
Czajkowski, Lomme van Dam,
Robin Goense, Mick van Grinsven,
martin Ivanov, Micha Kroes, Juriaan
Lageweg, Sam Lee, Jorrik Malie-
paard, Jules Perry, Sjors Reute-
lingsperger, Jan Ruijven, Amin
Soual, Danny Sprik. Martijn Thijs en
Hans Warmoeskerken. 
Trainer/coach: Jeffrey Liem.

ZONDAGVOETBAL
Derde divisie zondag
Dongen
Jordy Zielschot, Mitchell van der
Stappen, Remon Koenen, Jaap van
der Waarden, Glenn Kools, Tom
Kolkert, Giovanni Henskens, Mart
van Bree, Jan Gerrits, Daan Poel-
mans, Luuk Hultermans, Paul van
Zon, Floris Wouters, Rob Roovers,
Nout Hendriks, Nick Smans, Valen-
tijn Hermans, Anwar Tuithof, Tho-
mas Schilders, Moustafa Moham-
mad en Sander de Bont.
Trainer/coach: Ron Timmers.

Eerste klasse C
Oirschot Vooruit
Menno Kuulkers, Dennie Banda,
Job van Gestel, Koos Gloudemans,
Daan Hagemeier, Joost Kemps,
Dorus Kemps, Max van Kollenburg,
Stijn Koolen, Kay Laenen, Bram
Meeuwis, Fons Meeuwis, Daan van
Nunen, Alex van Overdijk, Joris
Swaanen, Jasper van van Kollen-
burg, Dorus van de Wal en Sjoerd
van de Wal. 
Trainer/coach: Piet Drijvers.

FC Tilburg
Piet Adams, Soufiane Allach, Zak-
aria Boussihmad, Tim van Broek-
hoven, Milo Brown, Rick van Etten,
Fethullah Elevli, Teun van Gestel,
Mustapha Houba, Wilmar Jantji,

Gracia Kadima, Otis Lalihatu, Said
Makrani, Abderrahim Marouane,
Mohamed Marouane, Martijn
Moree, Roshendley Saez, Erwin
Sebregts, Julian Smolders, Aldrick
Suzanna en Martin Verschuren.
Trainer/coach: Sofus de Rooij.

Nemelaer
Kamile de Jong, Joris van Baast,
Tijmen Snellen, Jorg Schapendonk,
Maikel Diepens, Wouter Molenaar,
Michiel Verstijnen, Daan van den
Brand, Ruben Buvens, Mathijs de
Waal, Luuk Vermeer, Wesley Die-
pens, Mathijs Bertens, Wouter van
der Mee, Giel van de Ven, Joeri
Vugts, Nick Vugts, Gijs van Baast
en Bram Bergmans.
Trainer/coach: Theo van Geffen. 

sc ’t Zand
Wouter Kogels, Rick de Kok, Mic-
key van Hooft, Rico Geerooms,
Brian Koopman, Wilbert Hack, Gio-
vannie Andjole, Matthew Wanner,
Tresor M’Biavanga, Jefferson
Vegas, Danny van de Lisdonk,
Rudy Pelhan, Ruben Seebregs,
Armin Alibasic, Ali Kasrioui, Jordy
van de Minne, Yannick Burleson en
Michael Boelen. 
Trainer/coach: Sofus de Rooij.

Tweede klasse E
Rijen
Joep Dames, Jaap van Daal, Mer-
win de Jongh, Jens van der Steen,
Joep Roest, Jordi Doms, Robin Ou-
werling, Dirk Aben, Thomas Dols,
Thom Avontuur, Freek Trommelen,
Paul Andrik, Luc Heestermans,
Bram Aben, Joey Jacobs, Wessel
Frijters, Rutger van den Heuvel,
Yassin Ben Messaoud, Gijs Vro-
mans, Dave Voermans en Mehmet
Buyukdogan. 
Trainer/coach: Max Raeven.

Sarto
Thomas Haans, Daan Strijbosch,
Gijs Toemen, Max Toemen, Jean
Asukaniam, Tim Visser, Joost Blom,
Gregory Hieronimus, Daniël Mal-
lien, Tom van Beers, Remco Ter-
wint, Björn Elen, Timo Sevriens, Gi-
nuwine Abagi, Stijn van Catz,
Nando Villevoye, Gijs Quispel, Tim
van Bladel, Rens van Bladel, Jordy
Warnars, Jeffrey Smolders, Tim
Dominicus en Bram van Eijden.
Trainer/coach: Werner Cools. 

Uno Animo
Rens Mols, Bartek Buchalik, Joey
de Jong, Dennis Douadi, Renz van
Son, Mathijs Knaapen, Job Boons,
Nick de Raad, Andre Spajic, Sil de
Veer, Ruben van Loon, Rick van
Loon, Rick van Broekhoven, Daan
Panis, Kobus Boons, Bryan van der
Loo, Quentin van Wanrooij, Metin-
can Ozaslan, Joris van de Langen-
berg en Jeroen van de Langen-
berg.
Trainer/coach: Stefan Brok.

VOAB
Guus Baart, Joran Beerens, Cas-
per van Beers, Guus van Esch,
Luuk Evers, Jeffrey van Gestel-
Dusty van Gils, Mario Hashemian,
Pieter van der Heijden, Thomas
Horvers, Maarten Immink, Stijn van
Laarhoven, Gerben van Limpt, Wal-
ter Neeft, Dirk Peeters, Clemens
Rijnvos, Ricardo Temmerman, Xa-
vier van de Ven, Bob Vroom, Robin
Vugts, Job van der Weijden en Mit-
chell van Zelst.
Trainer/coach: William van Over-
beek.

Tweede klasse F
Beerse Boys
Twan Louwers, Ron van Korven,
Rob van Bijsterveldt, Ruud Willems,
Joost Schapendonk, Stijn van

Heerbeek, Jeroen van Krieken,
Bart den Otter, Dennis Schapen-
donk, Joop Willems, Koen Verha-
gen, Niels van Heerbeek, Luuk van
Gestel, Daan Mulders, Jannes Mil-
ders en Pim Vingerhoets.
Trainer/coach: Donny de Groot. 

Derde klasse B
Gilze
Jordi van Alphen, Noud van Alphen,
Robin van Bijnen, Tom Bosmans,
Niels Bosmans, Bob Clemens,
Daan Coppens, Ruben Cornelis-
sen, Ward Doorakkers, Stef Door-
akkers, Jesse Faes, Sem Faes,
Tieme Fischer, Paul van Gestel,
Dave Graafmans, Roel Hendrikson,
Rudy van Hoek, Remco van Hoek,
Finn Hoppenbrouwers, Thijs de
Jong, Stan de Kock, Jeffrey Ligten-
berg, Luc Martens, Vasco Oerle-
mans, Sander Oerlemans, Jens
Oprins, Dean Pelkmans, Ramon
Pelkmans, Tim Reinieren, Jasper
Schellekens, Thom Spitzen, Chris
Timmermans, Guido Verheijen en
Mirk van Zon. 
Trainer/coach: Jeremy Buchly.

DESK
Aron van Seeters, Carlo van den
Beukel, Daan van Loon, Djordi
Smout, Dylan Rovers, Jur Molen-
schot, Luuk Goenee, Marino Do-
menie, Mathijs Emmers, Mitchell
Bastianen, Niels Hamers, Rik Luij-
ten, Rob van Loon, Ronny de Bres-
ser, Roy Dekkers, Sander Dijst,
Stijn Bergmans, Django Hooymay-
ers , Walter Klijs, Yvo van Engelen,
Rick Vervaart en Steven Krikken. 
Trainer/coach: Harry Biemans.

GSBW
Dave van Berkel, Willem Vissers,
Jordi Vermeer, Rick Kuijpers, Dion
van Loon, Michael Tschmarke,
Reno Maas, Bradley Luiten, Bram

Verschuren, Igor van Loon, Luuk
Becker, Sander Schell, Dick Tam-
mer, Jasper van Nunen en Nermin
Husic.
Trainer/coach: Dennis de Bruijn.

SVSSS
Olaf van Berkel, Bram van den Bij-
gaart, Jelle van den Bijgaart, Bjorn
Boer, Stan van den Brand, Stijn van
den Brand, Sven van den Brand,
Lars Cornelissen, Ramon Dekkers,
Stefan Dekkers, Ruben Diederen,
Bodhi Eilander, Ronald Frijters,
Roel Heerkens, Sebastiaan Kuijs,
Jim de Laat, Sander Mallens, Ste-
fan Moes, Ralf van Oudheusden,
Bram van Remunt, Rutger Robben,
Dennis van Schijndel, Max Tjoa en
Stijn Vermeulen.
Trainer/coach: Pierre van Berkel.

VCB
Maarten Kuipers, Luca van Over-
veld, Rob Maas, Tijs Evers, Bas
Bertens, Stefan Nelissen, Lucas
Mallens, Rowan van Laarhoven,
John Verlouw, Teun Verlouw, Mark
Maas, Daan Mathijssen, Burak
Tosun, Cuma Karakurt, Koen Moe-
renhout en Berry Maas.
Trainer/coach: Ercument Metin.

Were Di
Nick Verzijl, Simon Marcelissen, Mi-
guel van Zwieten, Max Mulders,
Dennis van Mierlo, Cas Rosenberg,
Martijn Clijssen, Daan Oudheus-
den, Jaap van Meel, Casper Blouw,
Sybe Steiger, Thimon van Gool,
Bram van Hout, Lex Rosenberg,
Joep Kuijpers, Emiel Smids, Thijs
Schalken, Shabezz Abaggi, Marijn
Stenvert, Dick van de Sande, Gijs
Broerre, Emre Yuksel, Stijn Staps,
Koen van Oeveren en Quint de
Bruin.
Trainer/coach: Peter Burg.

ZIGO
Kasper Schapendonk, Rene Heer-
kens, Stijn Bredo, Paul Brok, San-
der Coehorst, Gabor de Brouwer,
Rik de Kok, Jason van Dongen,
Herjan Lamberink, Nicwell Land-
brug, Brian Roestenburg, Erik Spie-
rings, Jeroen Staps, Michele Ta-
funi, Dylan van de Ven, Mick van
Eersel, Thijs Prince, Tim de Bont,
Luc Coehorst, Pim de Grauw, Noah
Godefroy, Donny van Gulik, Jarno
Zeebregts en Ralph Ypelaar.
Trainer/coach: Jurgen van der
Elzen.

Derde klasse C
Taxandria
Ramon Doomen, Jur Haans, Paul
Spoormakers, Nicky Wolfs, Thom
Bertens, Job van Riel, Freek van
Venrooij, Dennis van Berkel, Peter
de Jong, Max van Dongen, Geert
van de Ven, Bart van Riel, Tim Rob-
ben, Chiem Liebeton, Maikel Wolfs,
Nikos Patty, Paul Peters, Niek Wim-
mers, Ruben Martin en Koen van
Vught. 
Trainer/coach: Edwin Verheijen.

Wie speelt er?

� Spoordonkse Boys mag het na het kampioenschap proberen in de derde klasse.  FOTO JEROEN VERHELST
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Derde klasse D
Hilvaria
Bram Abrahams, Joost van Door-
maal, Jeroen van Esch, Greg van
Gestel, Robin van Gijsel, Sem Hen-
driks, Ralf Huijbregts, Billy Kieme-
neij, Max de Kort, Sjors van Laar-
hoven, Coen van Oirschot, Joeri
van Rijswijk, Nick Spitters, Sander
Swaanen, Jisk van Teeffelen, Dorus
van Trier, Hidde Vlasblom, Wout
Vonk, Jesse van de Wal, Nick van
de Wal, Koen Wijten en Daan van
de Wiel. 
Trainer/coach: Henri van den
Braak. 

Spoordonkse Boys
Kevin van Agt, Rob Verouden,
Peter Vogels, Roy van Ham, Sjoerd
van Ham, Luuk Rijnen, Stijn Snel-
ders, Maikel van Agt, Joep Verha-
gen, Jasper van Agt, Thom van
Agt, Roel van Nunen, Sjors Verha-
gen, Luc Roefs, Dennis van Agt,
Dennis Witlox, Nick Neggers, Robin
Neggers, Mark van Straten. 
Trainer/coach: Jasper van Hoof.

Vierde klasse D
Aucadia
Alex Aarts, Jorn van de Aker, Lars
van Amelsfort, Jeroen van Daelen,
Gijs Doornenbal, Harm Embregts,
Joris van Gerwen, Jan van Gestel.
Stijn Heslenfeld, Joep Hoffmans,
Lars op ’t Hoog, Sjosh op ’t Hoog,
Stef op ’t Hoog, Erik Jans, Jur
Janssen, Dennis de Jong, Werner
Kastelijn, Tim van Kerkoerle, Harm
Ketelaars, Bob Stevens, Bram
Swinkels, Jur Swinkels, Luc Swin-
kels, Stan Timmermans en Youri
van Vechel. 
Trainer/coach: Henk Jansen.

Blauw Wit’81
Remon van Rijswijk, Sil Witlox, Bart
van Beek, Thomas de Bie, Tim Ki-
menai, Rob Claassen, Martijn
Claassen, Frank van Beek, Bart van
Laarhoven, Bas Jansen, Remco
Boerema, Mark Boerema, Thimo
Netten, Nick Jansen, Dennis Kokx
en Koen Loonen. 
Trainer/coach: Joey Verhoeven.

EDN’56
Joep van Bijsterveldt, Grard Blan-
kers, Harm van de Brand, Luc van
Breda, Thijs Claassen, Sander van
Dijck, Bram Donkers, Luuk van
Doormaal, Rick van Gils, Dick Hes-
selmans, Rob Hesselmans, Erik
Klaassen, Jeroen Kluijt, Stan Loo-
nen, Thijs van Oirschot, Mathijs
Schilders, Toon Verboven, Pietje
van Wanrooij, Aidan Welten, Jorg
van de Wiel.
Trainer/coach: Richard de Beer.

Jong Brabant
Thomas van Esch, Mattijs Janssen,
Jelle Jonkers, Tobias Klemans,
Jordy Kronier, Christian van der
Linden, Martijn Luijbregts, Marnick
Muskens, Lucas van Nieuwameron-
gen, Joep Ooms, Yannick Pagie,
Luuk Robben, Daan Roeffen, Levey
Ronowikromo, Marco Vugts, Paul
van de Wiel, Tijn van Zantvoort.
Trainer/coach: Boy van de Bo-
gaard.

Nevelo

Max Monkel, Floris Verdonkschot,
Stefan Schilders, Lukas Verdonk-
schot, Bismark Dwomo Owusu,
Rens van Lissum, Job Viellevoye,
Jurgen Damen, Laurens Seebregts,
Joris van de Meer, Marco van de
Meer, Brandon Middelhof, Willem
Derksen, Victor Marcelissen, Bas
van Vennoot, Victor Apeldoorn,
Thom van de Bijgaart, Khalid
Korch, René de Graaf, Maxim Wou-
ters en Mame Laitty Sar.
Trainer/coach: Rob van Grinsven.

OVC’26
Corne Akkermans, Niels van Bers,
Jordi Höppener, Justin van den
Hout, Mike van Huigevoort, Rande
de l’Or, Roy van Nunen, Jordy van
der Sande, Alla Eddin Shelga,
Kenny Staps, Nino Testin, Danny
van Tilburg, Jamo Vaes, Wesley
Verhagen, Niek van Weerdenburg
en Mitchell Zoontjes.
Trainer/coach: Rob van der Kaaij. 

Riel
Stijn Wouters, Rick Graafma, Guus
Linssen, Martijn Tulkens, Tom Tul-
kens, Dave Bastiaanse, Lucas van
der Bruggen, Jesse Corput, Joris
van der Bruggen, Rob Bok, Tho-
mas Broers, Nik van Casteren, Per
Timmermans, Peter de Weert, Cas
van Casteren, Bram Rutten, Bart
Rutten, Willem van Riel, Jhon van
Eijk, Lars Bokma, Rick van Berkel
en Joost Jonckers.
Trainer/coach:Mathieu van der
Steen.

RKDSV
Jan  Abrahams, Wiek Bijsterveld,
Rik van Luffelen, Mark de Brouwer,
Lars van Doormaal, Rieks Eshuis,
Dennis van Gils, Frank Hiemstra,
Raoul Iselin, Job Janssen, Tijn
Janssen, Berry Kolen, Frank Kolen,
Gijs Nergers, Nick Reijrink, Bram
Verhagen, Melvin Timmermans,
Rens Timmermans, Thom She-
pens, Mike van der Weert, Tom
Verhoeven en Martijn Rijnen.
Trainer/coach: Frans Verbeek.

SV Reeshof
Brian Boere, Lars Temminck, Stie-
vie Semil, Thomas Staats, Brent
Heier, Jim Smolders, Nick Vreven,
Niels Mutsaers, Mick van Schijndel,
Mitch Janssen, Koen van Otterlo,
Tom Siliakus, Tim Snijders en San-
der Schellen.  
Trainer/coach: Ronald Los.

Gudok
Mike van de Broek, Roy Timmers,
Joep Vermeulen, Stijn van Hal, Max
van Poppel, Joost Obbens, Cliff
Heier, Kevin van der Kaaij, Sjors
Egeraat, Thomas van Vugt, Dave
Hoezen, Lars de Kort, Rick van de
Meer, Norris Hennekam, Kevin
Kluijtmans, Robin van de Ven en
Koen Verstappen. 
Trainer/coach: Hans Staps. 

Viola
Cobus Leijten, Bas Severijns, Brent
van Tilborg, Bart Laurijssen, Dries
Govers, Gijs Broers, Ids Warmer-
dam, Jaap Caron, Jack van de
Vloet, Jasper Roovers, Jeffrey de
Jong, Jelle  Oomen, Jens Verhoe-
ven, Joris Willemse, Justin

Meeuwsen,  Martijn Stabel, Martijn
van Sas, Mathijs Brabers, Max
Graafmans, Michel van Os, Niek
van Hoek, Niels de Jong, Peter
Adriaansen, Remco Meeuwsen,
Sander van Hees, Sander Verschu-
eren, Michael de Jong, Sjors van
de Broek, Stijn Lauwers, Tijn Tim-
mermans, Tim de Jong, Tim Vis-
sers, Wesley Wouters, Stef de
Jong en Paul Jansen.
Trainer/coach: Frans Tekath.

Vierde klasse F
HMVV
Eric Voets, Willem van Gisbergen,
Roel Staal, Dirk Verstijnen, Hans
van Gompel, Joerie Adams, Mark
Verstijnen, Theun van de Borne,
Ron Jansen, Pieter Michelbrink,
Thomas Castelijns, Stan van Grins-
bergen, Rick Keustermans, Sven
Spooren, Einice Rodriques, Matt
Luijten, Joost de Koning, Mark van
de Borne, Joris van der Voort en
Dirk de Brouwer.
Trainer/coach: Angelo Timisela.

Vijfde klasse C
Broekhoven
Robert Czeberak, Slawek Fijalka,
Jakub Grzywaczewski, Tomasz
Kierepka, Lukasz Krzywda, Kacper
Lewicki, Piotr Rudnicki, Marcel
Walkiewicz, Artur Walkiewicz, Ma-
teusz Cybula, Kamil Gorczyca, Pa-
tryk Koko, Maciek Markiewicz,
Przemyslaw Skrzyniarz, Mateusz
Socha, Bartosz Strelczuk, Adrian
Wojtasik en Tomasz Schumann. 
Trainer/coach: Pawel Semik.

Berkdijk
Bas Smulders, Bastiaan Brabers,
Daryll-Lee Maasland, Jeroen van
Wanrooij, Jochem van Beek, Den-
nis Netten, Maaikel van Beek,
Matthy Laros, Melvin van Rijswijk,
Michael Bastiaanse, Jesper Schal-
ken, Mitchell Hesselberth, Rob
Staats, Niels de Waal, Okan, Pieter
Kliman, Richard van der Kolk, Roy
Rombouts, Sven Damen, Remco
Bleukens, Sander Vermeer en Luuk
Luijten. 
Trainer/coach: Erik van Esch.

DVVC
Geen selectie aangeleverd

Gloria UC
Mike Anthonissen, Roy Beerens, 
Roy Bernaerts, Enrico Bianconi, 
Leon Borburgh, Bas van de Broek
Koen van de Broek, Michel van de
Broek, Dennis van Elten, Dirk van
Hooydonk, Jorn de Kort, Niels
Lambregts, Jarne Moeskops, 
Bram Peters, Tom van der Veeken, 
Nick Versmissen, Bart Verhoeven,
Luc Vromans en Max van Wijnen.
Trainer/coach: Rens Peters

Oisterwijk
Joost Peijenburg, Ronald Robben,
Yakup Demirel, Frieke van de Wee-
reld, Gio Bosse, Daan van Dinther,
Joeri Kuulkers, Gio Louisa, Mo
Bouhoud, Johnson Paula, Jan van
de Weereld, Souhail Yajjou, Domi-
nik Pirron, Ronnie Reniers, Tonnie
Kerkhof, Raiclen Nepomuceno,
Bilel M'Rabet, Alban Raqi, Hadi
Malvona, Kovan Ayob, Simon van
Putten en Bastiaan van Gestel. 

Trainer/coach: Faisel Bouhoud.

SVG
Joey Wouters, Thijs Kunzel, Sander
Huijben, Maury Kros, Bram van
Gool, Silvano Kouwenberg, Luuk
Verheyden, Pierre van de Berg,
Mike van de Pas, Bart Schreurs,
Luc Wagner, Tim de Rooi, Brandon
Bruens, Ahad Al-Ogaili (keeper),
Koen Schreurs, Kevin van de
Bosch, Ugur Elmas, Erhan Gul,
Gokhan Gul, Maarten Schoutens,
Ivo de Wit en Bryan Verhoeven. 
Trainer/coach: Pieter Elias.

WSJ
Melvin Jolie, Jordy Heessels, Max
Kreemers, Ricardo Buster, Dylan
Haans, Bas Driessen, Marlon Ko-
nings, Houssam Gharmoui, Gijs
Roijers, Mike Benneweis, Mooad El
Bazzaz, Bram van de Aa, Appie Az-
zouag, Goksel Ugurlu, Omar Albaki,
Ricardo Sleegers, Vincent Heill-

man, Harrie Hesselberth, Johnny
Oerlemans, Serdar Gul, Andrew
van de Wouw en Reha Kalazj. 
Trainer/coach: Dennis van Ierland. 

Vijfde klasse E
Hulsel
Eric Corsten, Twan Sparidaens,
Niels Ansems, Ron van Gompel,
Bas van Herk, Stijn Jansen, Daan
Perry, Tom Schellekens, Twan Cor-
sten, Joris van der Heijden, Ruud
van der Heijden, René van der Heij-
den, Tom van der Heijden, Stein
van Rooy, Rob Jansen, Stef Roij-
mans, Ruud Maas en Tom Roest. 
Trainer/coach: Joris Tuns.

Tuldania
Rob van de Biggelaar, Gijs van Hel-
voirt, Harm van de Wouw, Niek
Snels, Kees de Beer, Jordi Damen,
Pieter Abrahams, Rien van de
Wouw, Ruud van de Wouw, Jens
Hesselmans, Sep Hesselmans,

Dennis Langenberg, Mees Bou-
man, Gijs Abrahams, Sven van de
Boom, Pieter Schellekens, Teun
van Dommelen, Jelle Verboven, Je-
roen van de Biggelaar, Sander Pau-
lissen, Bart Schellekens en Wiebe
Gerritsen. 
Trainer/coach: Kees Mollen.

SVSOS
Guus Abrahams, Wout Abrahams,
Dorus Boers, Nick Dieker, Ruud
van Dijck, Teun van Dijck, Bart
Grobbee, Sep Hesselmans, Willem
Holthausen, Jeffrey Meeus, Gijs
van Oort, Mathijs van Oort, Jesper
Priems, Lars Priems, Jelle Schil-
ders, Joep Smolders, Sander van
Trier, Tim Verhoeven, Sjors Vro-
mans en Willem Weijters.
Trainer/coach: Frank van Dongen.

SDO’39
Frans Berger, Geert Coolen, Mar-
tijn Dijkstra, Martijn Hellegers, Stijn

Hellegers, Jaap Huybregts, Chris-
tian Paridaans, Johan Paridaans,
Tijs Spieringhs, Frank Swanen,
Niels Heesakkers, Mike Gevers,
Dick Jansen, Kevin Kapteijns,
Simon Kruijssen, Teun van Woer-
kom, Marco van Rijn, Max Kokx, Mi-
chel Jansen, Claudemir van de
Heijden, Bart Kuijken, Menno San-
ders. 
Trainer/coach: Niels Gevers.

VROUWENVOETBAL
Hoofdklasse B
sc ’t Zand
Kayleigh van Schaijk, Femke van
Herpt, Kimberley Kuijpers, Kyara
Adriaansen, Lianne Lemmens, Lisa
van Lieshout, Marte van de Wouw,
Maud Simons, Minke de Jong,
Mirre van Dijk, Roos Havermans,
Nadia Cools, Sandra van Dorst,
Noortje de Baar, Maud Schuurkes,
Tamara Valentijn en Lisa Vervaart. 
Trainer/coach: Jack Hernandez.

� SVG degradeerde naar de vijfde klasse. FOTO JEROEN DE JONG/BEELD WERKT
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ballen in de kruising, hij at er bal-
len uit het vet. Zoals bekend
volgde daarna een alleraardigste
carrière in het betaald voetbal.
Koevermans speelde voor onder
meer AZ, PSV en FC Utrecht. En
hij haalde zelfs Oranje. ,,Maar om
het nou weer over dat verleden te
hebben? Ik ben er uiteraard trots
op, maar ik voel me nu een speler
in de vijfde klasse. Hoewel, vorig
seizoen zijn we natuurlijk gepro-
moveerd naar de vierde klasse”,
zegt Koevermans, niet zonder
trots. ,,En van dat elftal was ik echt
niet de belangrijkste schakel.”
De Schiedammer begint vervol-

gens zo’n beetje al zijn ploeggeno-
ten op te noemen. ,,Da’s een goede
speler hoor. En dan heb je ook
nog...”
De 38-jarige Koevermans staat

niet meer in de spits, maar lekker
in de verdediging. Geen gehijg van
mandekkers in zijn nek, geen vlie-
gende tackles op
zijn benen. Dat
bevalt wel. In-
middels heeft
hij er alweer
drie seizoenen

Bart Hoffman
Helmond

A
nderhalf uur met
Danny Koevermans
(38). En anderhalf uur
lang gaat het over zijn
liefde voor het ama-

teurvoetbal in Nederland. We
hoeven het gesprek met de voor-
malig profvoetballer amper te stu-
ren. Nadat het eerste kwartje erin
is gegaan, blijft Koevermans maar
uitbetalen. Het gaat over kantines,
kroketten en crosspasses die niet
meer aankomen. ,,Wat moet je an-
ders op een zondag doen?”, vraagt
de viervoudig international, te-
genwoordig speler van SV Brande-
voort, met een knipoog. ,,Ik kan
daar de hele week zó ontzettend
naar uitkijken. Héérlijk man, een
potje voetballen zonder druk.
Waarom ik zo kan genieten van
dat verenigingsleven? In feite ben
ik altijd een amateurvoetballer ge-
weest, eentje die per ongeluk ook
nog prof is geworden.”
Het is geen valse bescheiden-

heid. Koevermans voelt het echt
zo. De oud-prof werd niet opge-
leid bij Ajax, Feyenoord of PSV;
Koevermans werd
groot op het complex
van Excelsior’20 in
Schiedam. Een
groot deel van de
week bracht hij
door bij zijn jeugd-
liefde. Hij ramde er

‘Wat moet je anders 
op een zondag doen?’

� Danny Koevermans bij
zijn club SV Brandevoort.
,,Echt, ik hoef nooit meer
weg uit Helmond.”. 
FOTO JURRIAAN BALKE/FOTOMEULENHOF

Ik kan er de hele 
week zó ontzettend
naar uitkijken.
Héérlijk man
—Danny Koevermans

Ex-spits van PSV is nu verdediger in de vierde klasse

Danny Koevermans, tegenwoordig
actief in de vierde klasse, is tot over
zijn oren verliefd op het amateurvoetbal in
Nederland en de cultuur die daar bij hoort.

voor de club. Misschien wel leuk.”
En dan is er uiteraard ook nog de

derde helft. Koevermans was al fan
van het fenomeen toen hij nog bij
Excelsior’20 speelde. Dat is nu niet
anders. Zeker de uitwedstrijden
staan omcirkeld met rode stift.
,,We zijn gepromoveerd met Bran-
devoort, dus we komen weer te-
gen allemaal nieuwe clubs te spe-

len. En als we uit spelen, dan ga ik
altijd eerst even de sfeer proeven
in de kantine. Vaak denk ik dan:
dat kan hier straks wel gezellig
worden”, zegt Koevermans, die
zijn ploeggenoten de afgelopen ja-
ren wel over die drempel moest
krijgen. En dat lukte. Of het nou in
Elsendorp, Gerwen of Nederwet-
ten is: ze zien de gezelligheidsbri-
gade van Brandevoort tegenwoor-

opzitten in het Helmondse ama-
teurvoetbal. En ongeveer even zo
lang schrijft Koevermans de wed-
strijdverslagen, die worden gepu-
bliceerd op de website van Bran-
devoort. ,,Tijdens één van die eer-
ste wedstrijden, dacht ik: hier
moet ik iets mee doen. De aftrap
moest worden uitgesteld omdat
iemand zijn broodje frikandel
nog naar binnen moest wer-
ken”, herinnert Koevermans
zich. ,,Sindsdien schrijf ik die
stukjes. Ik ga daar een uur,
anderhalf uur voor zitten.
Kopje thee erbij. De meeste
ploeggenoten komen dan
wel aan de beurt. Maar ik
neem mezelf ook niet zo
serieus in die stukjes. Ik
word soms ook door m’n
benen gespeeld of eruit
gesprint. Die verhalen
worden dan ook, hup, de
groepsapp in geslingerd.
Ik zit eraan te denken om
de stukjes te bundelen

dig graag op bezoek komen. ,,Dan
gaan regelmatig de handjes de
lucht in, je tikt een keer tegen een
lampenkap aan. Later op de avond
een shoarmaatje of de Chinees
bellen. Zo gaat dat. Ik ga dan vaak
nog relatief vroeg naar huis. Maar
sommige jongens hangen dan om
half drie ’s ochtends nog ergens
ondersteboven in de kroeg.”

Wedstrijdspanning
Maar het mooiste? Dat blijft toch
het voetballen zelf. ,,Ik ga ermee
door, totdat ik niet meer kan. Weet
je dat ik nog steeds wedstrijdspan-
ning voel? Ik vind het prachtig als
er mensen langs de lijn staan bij
Brandevoort. Te lachen, te moppe-
ren, te juichen. Zo rond een uur of
vier komt de vrouw ook nog effe
kijken. De twee dochters voorop.
Ik vind het allemaal prachtig”, ver-
telt Koevermans, allemaal uit zich-
zelf.
,,Ik ga wellicht de jeugd trainen

en ik fluit al wedstrijdjes. Ja, Bran-
devoort wil ik ook na m’n carrière
blijven helpen. De afgelopen jaren
is die club onderdeel van m’n le-
ven geworden. Echt, ik hoef nooit
meer weg uit Helmond.”

Later op de avond 
een shoarmaatje of
de Chinees bellen. 
Zo gaat dat
—Danny Koevermans

� Geboren op 1 november
1978 in Schiedam.
� Begon met voetballen bij
Excelsior’20 in Schiedam en
debuteerde pas op zijn 21ste
als prof, bij Sparta Rotterdam.
� Kwam via Sparta (110 duels,
71 goals) en AZ (52 duels, 31
goals) in 2007 bij PSV terecht.
� Speelde tussen 2007 en
2011 81 duels voor PSV en
kwam daarin tot 34 goals.
� Speelde nadien nog bij To-
ronto FC (Canada) en FC
Utrecht.
� Ging in 2014 na het beëindi-
gen van zijn profcarrière bij
SV Brandevoort spelen. 
� Speelde vier interlands voor
het Nederlands elftal en
scoorde daarin één keer.

� Danny Koever-
mans in het shirt van
PSV, waarvoor hij 34

doelpunten maakte. FOTO PRO SHOTS
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