
PRESENTATIEGIDS 
2022-2023
RKVV Voerendaal





3

Voor u ligt alweer de 14e editie van onze presentatiegids. Het is 
weer aan mij de eer om hierin met het voorwoord te mogen openen.  
De presentatiegids staat weer vol met foto’s, leuke verhalen en 
praktische informatie over onze voetbalvereniging. De redactie 
heeft wederom geprobeerd om u een verrassende kijk te geven in de 
keuken van onze prachtige club. Daarin is ze alweer bijzonder goed 
geslaagd. Proficiat! Ik wens u alvast heel veel kijk- en leesplezier.

NIEUWE SEIZOEN
Het seizoen 2022/2023 is alweer begonnen. We gaan proberen er met z’n 
allen weer een mooi seizoen van te maken en we zullen er alles aan doen 
om samen met jullie vooral heel veel sportief plezier te hebben. Maar we 
realiseren ons ook dat we als vereniging weer voor uitdagingen komen 
te staan. Te denken aan de stijgende energieprijzen, hoe behouden we  
onze vrijwilligers en hoe werven we nieuwe vrijwilligers, hoe blijven 
we een vitale vereniging waar iedereen zich welkom blijft voelen. 
Aan uitdagingen dus geen gebrek! Laten we vooral ook hopen dat we 
een coronavrij jaar tegemoet gaan zodat we alle wedstrijden volgens  
het competitieschema kunnen gaan spelen. 

Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden en natuurlijk ook aan hun 
ouders. Hopelijk zullen jullie je snel thuis voelen in onze vereniging. Op 
bestuurlijk niveau hebben we de zaak redelijk goed onder controle. Het 
ledenaantal is, ondanks corona, nagenoeg gelijk gebleven en financieel 
zijn we gezond. We zitten met Huis van de Sport in de afrondende fase 
van het onderzoek met de vraag of we klaar zijn voor de toekomst met 
onze huidige organisatievorm. Voor het einde van dit jaar hopen we dit 
af te ronden. 

VRIJWILLIGERS
Wat me wel zorgen baart is het feit dat het steeds moeilijker is om 
genoeg vrijwilligers te vinden. In deze individuele wereld zijn er steeds 
minder mensen die een taak willen uitvoeren binnen een vereniging. 
Het is steeds meer een 'consumentenwereld' geworden. Ik ben lid, ik 
betaal contributie en jullie (bestuur) lossen het maar op. Dus dat is een 
groot probleem, want de leden zijn de vereniging en zonder vrijwilligers 
heb je dan ook geen bestaansrecht. Zeker bij het werven van voldoende 
leiders en trainers voor onze jeugdteams is het wederom een groot  
probleem. Onze jeugdcommissie heeft daar een hele zware taak aan. 

Ook het kantinebeheer baart ons zorgen. Zoals bij jullie bekend, is onze 
vorige kantinebeheerder gestopt en zijn we nu bezig met een groep  
vrijwilligers om onze kantine open te kunnen houden. We zijn gelukkig 
wel al open maar hier moet echter nog veel werk aan worden verricht 
alvorens we dit goed hebben ingevuld. We zullen er dus hard aan moeten 
blijven werken om vrijwilligers te werven en te houden. Onze commissie 
Vrijwilligerspunt speelt daarin een belangrijke rol en hopelijk kunnen we 
op jullie inzet rekenen.  

SPORTIEF
Op sportief gebied gaan we dit seizoen starten met 4 seniorenteams, 
een 35+ team en 22 jeugdteams. Deze teams draaien wekelijks hun 
trainingen en wedstrijden op ons sportcomplex. Vele familie, vrienden 
en overige voetballiefhebbers volgen deze teams dagelijks. Dit betekent 
dat ons complex zeer intensief wordt gebruikt en bezocht, wat natuurlijk 
vraagt om het in acht nemen van normen en waarden. We vertrouwen 
erop dat iedereen zich hieraan houdt. 

De selectie van ons 1e elftal is vrijwel geheel intact gebleven. Jammer 
is natuurlijk dat we een aantal spelers hebben met ernstige blessures 
waarvan het herstel vele maanden zal duren. Het voordeel is natuurlijk 
wel dat de nodige jonge getalenteerde jeugdspelers nu een vervroegde 
kans gaan krijgen om zich verder te ontwikkelen. Dat ze bijna allemaal 
uit onze eigen jeugdopleiding komen, maakt me trots. We blijven  
investeren in onze eigen jeugdopleiding. Ik zie het nieuwe seizoen dan 
ook met vertrouwen tegemoet en hopelijk kunnen we met onze teams, net 
zoals vorig seizoen, weer enkele kampioenschappen behalen. Ik wens 
dan ook alle spelers en speelsters heel veel succes in de competitie.

SPONSORS
Ook goed nieuws heb ik te melden uit onze sponsorhoek. Buiten het 
feit dat bijna al onze sponsors ons trouw zijn gebleven, hebben we een 
nieuwe hoofdsponsor gevonden: de PLUS-markt van Tim&Joyce Janssen 
in Voerendaal. Ook een woord van dank aan onze oude hoofdsponsor 
Ad en Petra de Bruijn voor hun jarenlange financiële steun aan onze 
vereniging. Ik heb al vaker aangegeven dat we zonder sponsors geen 
bestaansrecht hebben. Ik wil langs deze weg dan tevens ook alle  
sponsoren bedanken voor hun steun aan onze vereniging. >

DE AFTRAP
VOORWOORD VAN 
DE VOORZITTER
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RKVVVOERENDAAL MEER DAN EEN VOETBALVERENIGING
Wat me wel vrolijk stemt is het feit dat de sfeer en zeker ook de  
saamhorigheid in onze vereniging prima is. Ik vind die saamhorigheid 
mooi om te zien. Samen genieten van de sport, maar ook van alle sociale 
contacten. Aandacht voor elkaar. RKVVVoerendaal wil dan ook meer 
zijn dan alleen een voetbalvereniging. We willen generaties verbinden 
door voetbal en activiteiten te combineren. Dat alles vind ik minstens zo  
belangrijk als dat elftallen wel of geen kampioen worden. Jonge mensen 
en kinderen leren er veel. Samenspel, discipline, maar ook zelfvertrouwen 
en andere belangrijke waarden die je in het leven van alledag heel goed 
kunt gebruiken. En ik kan het dan ook enorm waarderen dat mensen 
hun capaciteiten en werklust vrijwillig inzetten voor allerlei activiteiten 
binnen de club.

SAMEN STAAN WE STERK!
Als bestuur willen we graag samen met onze leden ook dit seizoen weer 
tijd en energie steken in het verder bouwen aan een financieel gezonde 
vereniging die ook sportief meetelt. Ik reken dan ook op jullie steun en 
inzet voor het nieuwe seizoen! 

Ik wens iedereen die betrokken is bij deze prachtige vereniging weer een 
fantastisch voetbalseizoen toe!  

Met vriendelijke groet, 
Jo Consten, Voorzitter RKVV Voerendaal 

1.  Hoe heet je? 
 Ik ben Sara Vis, en ben 15 jaar. Ik voetbal in totaal al 
 ongeveer 7 jaar in Voerendaal.

2.  In welk team speel je?  
 MO20-1

3.  Wat is je favoriete positie in het veld?  
 Het liefste speel ik in het middenveld, aan de buitenkant. Links of  
 rechts maakt me niet uit. Verdediging kan ook, maar weer het liefste  
 aan de buitenkant.

4.  Heb je bepaalde rituelen in de voorbereiding op een wedstrijd?  
 Niet echt. Ik doe mee aan de warming-up en dan moet ik mezelf er  
 vaak aan herinneren om mijn sieraden nog af te doen.

5.  Hoe vier je een mooie overwinning?  
 Na afloop van een goede wedstrijd de overwinning vieren met iets  
 lekkers in de kantine.

6.  Welke club is de spannendste tegenstander waar je tegen 
 gespeeld hebt? 
 Dat weet ik niet, eerlijk gezegd vergeet ik altijd snel wie de 
 tegenstander was.

7.  Wie is de leukste trainer die je hebt gehad?  
 Kan ik niet zeggen.

8.  Wie is je favoriete speler van het 1e elftal en waarom?  
 Ik zou het niet weten. Ik ken ze niet allemaal en ik denk ook 
 niet dat het belangrijk is om een favoriet te kiezen.

9.  Wat zou je doen als je de voorzitter was van de club?  
 Goede vraag... Ik denk dat ik meer zou letten op de maten van 
 de wedstrijdshirts en misschien een 'alleen-meiden kleedlokaal' 
 reserveren.

10.  Wat is je leukste herinnering bij de club?  
 Mijn favoriete herinneringen zijn de afsluitdagen waar ik 
 bij mee heb gedaan. Het is altijd zo gezellig.

11.  Als je bij een profclub zou mogen voetballen, 
 welke club zou dit zijn?  
 Ik denk niet dat ik ooit bij een professionele club 
 zou willen spelen, ik voetbal voor de lol en ik denk 
 niet dat ik goed genoeg ben, haha.

EVEN VOORSTELLEN…
SARA VIS (MO20-1)
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Beste lezer, voor u ligt wederom een nieuwe presentatiegids  
van RKVV Voerendaal voor het seizoen 2022/2023. Het is wederom 
een uitgebreide en mooie gids geworden waarvoor ik mijn redactie-
genoten en onze vaste ontwerper Judith Eurlings weer van harte wil  
bedanken. 

Nadat de redactie vorig jaar al Tom Loozen was kwijtgeraakt als lid 
omdat hij penningmeester van de vereniging werd, moesten we het 
vanaf dit jaar ook zonder Freek Timmermans doen: ook hij werd door het 
bestuur ‘weggekaapt’ als secretaris. Ook Pepijn Linssen besloot helaas 
te stoppen wegens andere verplichtingen, maar gelukkig werd in Remco 
Vallinga een nieuw lid gevonden om de redactie te versterken. Dit heeft 
zoals altijd weer de nodige leuke artikelen opgeleverd. Zo gingen we in 
gesprek met Tim Janssen, de nieuwe eigenaar van de Plus en daarmee 
ook onze nieuwe hoofdsponsor. Ook spraken we met Ad Bindels over 
zijn lange carrière als supervrijwilliger binnen de vereniging waarvoor  
hij tot erelid werd benoemd. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij het 
afscheid van Hub Frusch als jarenlange leider van het 1e elftal en komen 
jeugdtrainers en vrienden Alvin Mouthaan en Bart Vodeb aan het woord 
over hun passie voor het trainersvak en hun persoonlijke connectie. 

Ook viel er weer een kampioenschap te vieren bij de senioren, het vijfde 
elftal werd namelijk kampioen! Tijd voor een verklaring van de succes-
trainer en de aanvoerder natuurlijk. Goede resultaten beginnen bij een 
goede fysieke basis en we zijn als club dan ook blij met het aantrekken 
van verzorger Mayron Simons. Hij vertelt over zijn eerste jaar op de club 
en zijn ideeën op het gebied van fitheid en gezondheid. Ook stellen we 
weer enkele korte vragen aan een paar jeugdspelers en Bjorn Souren 
neemt ons mee in de eerste jaren van ons 35+ team. Tot slot maar zeker 
niet de minste aandacht voor twee scheidsrechters op de zaterdag: Bert 
Vrinzen en Cor Neven. Wat houdt dat nu in en welke voldoening halen ze 
eruit. Vaste prik is tevens de terug- en vooruitblik van onze hoofdtrainer 
Ramón Meessen en de nieuwe trainer van het tweede elftal John  
Temmink stelt zichzelf voor. En uiteraard is de gids niet compleet zonder 
de teamfoto’s en onze sponsoren. Namens Rick, Remco, Marco en  
mijzelf: veel leesplezier!  

Michel van Dinther
Voorzitter PR & Communicatie commissie

VOORWOORD REDACTIE Boven: Remco Vallinga en Marco Consten. 
Onder: Michel van Dinther en Rick Vos.



DE ORGANISATIE
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Boven: Hub Hermans, Kirsten Boumans, 
Marco Consten, Michel van Dinther.
Beneden: Freek Timmermans, Jo Consten, 
Tom Loozen.

HET BESTUUR
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Bestuur 

Voorzitter Jo Consten 06 50225459 045 5753569 familie.consten@ziggo.nl

Secretaris Freek Timmermans 06 25319721   secretaris@rkvvvoerendaal.nl

Penningmeester Tom Loozen 06 15068915   tomloozenaz@hotmail.com

Technische commissie Henny Crutzen 06 10562687   henny-crutzen@hotmail.com

Accommodatiecommissie Piet Schulteis a.i.      

Sponsorcommissie Marco Consten 06 12839221    

Jeugdcommissie Hub Hermans 06 10094579 045 5752583 hub.hermans@home.nl

Vrijwilligerspunt/activiteiten Kirsten Boumans 06 12666189   vrijwilligers.rkvvvoerendaal@gmail.com

Communicatie en PR Michel van Dinther 06 23278137   info@rkvvvoerendaal.nl

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat (senioren) Nico Veltrop 06 44021771   zorrolotte@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat (junioren) Aggie Hermans-Errens   045 5752583 aggie.hermans@home.nl

Ledenadministratie

Ledenadministratie Leo Bressers   045 5620630 leo.bressers@planet.nl

Trainers

1ste elftal Ramón Meessen 06 20641483    

2de elftal John Temmink 06 48348355    

3de elftal Roy Gerner      

4de elftal Ron Custers 06 54304551    

Keepers Stef Bindels 06 11445851   sbindels1@hotmail.com

Verzorger

Selectie Mayron Simons 

Veteranen

Voorzitter Ivo Gommans 

Secr. / penningmeester Mike van der Heijden 

Kantine

Beheerder   045 5752081  

Website / E-mail / Facebook www.rkvvvoerendaal.nl   info@rkvvvoerendaal.nl   www.facebook.com/RKVVVoerendaal 

Factuuradres RKVVV RK Voetbalvereniging Voerendaal, t.a.v. Marcel Linssen, Valkenburgerweg 57,

 6367 GT Voerendaal, linssenmct1972@gmail.com

Fotografie coverfoto + foto eerste elftal: Stan Keulen
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Sinds dit seizoen heeft ons tweede elftal een nieuwe trainer in de 
persoon van John Temmink. Voor menigeen wellicht een bekend 
gezicht op de Limburgse amateurvelden. John heeft jarenlang op  
verdienstelijk niveau gevoetbald en wilt zich nu meer en meer richten 
op het trainersvak. Aan hem het woord om zich voor te stellen.

Met plezier wil ik mij in deze mooie presentatiegids kort voorstellen 
aan de leden, supporters en vrijwilligers als de nieuwe hoofdtrainer 
van RKVV Voerendaal 2. Ik ben John Temmink, 48 jaar jong, geboren in  
Heerlen en woon al 23 jaar samen met mijn steun en toeverlaat Esther 
Lemmens in Hoensbroek. Samen zijn wij twee trotse ouders van twee 
zonen Sten (16 jaar) en Dean (13 jaar) die ook twee voetballiefhebbers 
zijn; ze spelen beiden bij Groene Ster, Sten in de JO19-1 en Dean in  
de JO15-1.

Ik ben al 23 jaar werkzaam in de Logistiek als allround medewerker 
in het distributiecentrum van Saint-Gobain in Born, waarin ik  
verschillende functies heb ingevuld, en team work hoog in het vaandel  
staat. Ik denk in alle eerlijkheid te kunnen zeggen dat ik uit een echt 
voetbalgezin kom. Mijn vader Johan Temmink heeft op hoog niveau  
gevoetbald in zijn top jaren en is daarna tot zijn 70ste actief gebleven 
bij de veteranen van EHC dus ik kan wel zeggen dat ik op het  
voetbalveld ben opgegroeid. Op 8-jarige leeftijd ben ik begonnen bij 
EHC, op 13-jarige leeftijd werd ik gescout door Roda JC en ik heb daar 
van de C1 tot en met het tweede elftal de jeugdopleiding genoten.  
Uiteindelijk was ik mentaal niet sterk genoeg en ben ik op 18-jarige 
leeftijd terug gegaan naar EHC in de hoofdklasse. Daar heb ik  
3 jaar gespeeld, vervolgens moest ik in dienst en heb ik 1 jaar bij het  
toenmalige NEC’92 gevoetbald, om vervolgens weer hoger te gaan  
spelen en bij Groene Ster terecht kwam. Daar kende ik vijf mooie jaren 
met als hoogtepunt het kampioenschap en promotie naar de eerste 
klasse. Vervolgens kwam SV Heerlen waar ik ook vijf mooie jaren heb 
meegemaakt met twee kampioenschappen en één degradatie. Daarna 
trok ik richting Stein bij De Ster waar ik één jaar gespeeld heb wat 
sportief geen succes was maar qua gezelligheid was het zeker ook een 
mooi jaar. Toen ben ik gaan afbouwen i.v.m. de geboorte van mijn zoon 
en het werken in twee diensten en kwam ik bij Heksenberg terecht waar 
voetbal vrienden Lancho Ernste en Leon Coolen al speelden. Ook daar 
hebben we vijf té gezellige jaren gehad waar het sportieve aspect niet 
de hoogste prioriteit had, maar waar het familie gevoel met vele feestjes 
voorrang had. 

Vervolgens heb ik nog 2 jaar bij Eikenderveld gespeeld en ben daarna bij 
Sporting Heerlen (5 jaar) en bij Passart (4 jaar) op een lager (vrienden)
team gaan ballen. Daarbij speel ik nog bij Groene Ster 35+ dus ik kan 
wel gerust zeggen dat voetbal mijn passie is.

Toen mijn oudste zoon Sten op 7-jarige leeftijd wilde gaan voetballen, 
werd me gevraagd om de toenmalige F-jes te gaan begeleiden. In het 
begin vond ik dit wel lastig en spannend maar die gastjes gaven me 
zoveel lol, enthousiasme en plezier dat ik het ben blijven doen. Ik heb 
altijd het vertrouwen en de waardering van de ouders genoten waarbij 
mij vaker werd gezegd dat ik mijn diploma’s moest gaan halen zodat ik 
me verder zou kunnen ontwikkelen in het coachen. In de corona periode 
heb ik dan ook besloten om de cursus UEFA C te gaan volgen en heb dit 
positief afgesloten begin dit jaar. Uiteindelijk ben ik van de F-jes tot en 
met de B1(O17-1) bij Groene Ster als coach gebleven en hebben de boys 
zich doorontwikkeld tot op divisie niveau.

Plots belde Voerendaal hoe het met mijn cursus verliep, en of ik eventueel 
interesse had om trainer van Voerendaal 2 te worden. Na het eerste 
gesprek was ik al heel enthousiast; de ambitie van de club spreekt me 
heel erg aan, vooral jongens uit eigen dorp en deze vanuit de eigen jeugd 
klaarstomen om op het vlaggenschip te kunnen spelen.

Voor mij is het ook een flinke uitdaging om vanuit de jeugd de overstap 
naar de senioren als coach te maken, mijzelf te kunnen doorontwikkelen 
en vooral te leren, waarbij ik me verheug op de samenwerking met de 
hoofdcoach van het eerste Ramón Meessen. Ik hoop dat ik veel kan gaan 
leren en ik verheug me erop om lekker aan de slag te gaan met het 
team en samen met elftalleider Ron Boumans een mooi seizoen ervan 
te maken.

Mijn doelstelling zal dan ook zijn om samen met de groep een goede, 
positieve, enthousiaste en leuke voetbalsfeer te creëren en degenen die 
de ambitie hebben om op het eerste team terecht te komen, daarbij te 
helpen in hun ontwikkeling, en zo de afstand tussen 1 en 2 kleiner te 
krijgen.  

Sportieve groet 
John Temmink

JOHN TEMMINK 
TRAINER 2e ELFTAL
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Ook bij de start van mijn zesde jaar als hoofdtrainer van onze 
prachtige voetbalclub heeft de redactie mij verzocht om in deze 
presentatiegids mijn licht te laten schijnen op afgelopen seizoen. Ik 
deel graag een aantal ervaringen met jullie en zal ook een vooruitblik 
werpen op de nieuwe voetbaljaargang 2022-2023.

Maar laat ik beginnen met een korte terugblik op seizoen 2021-2022. 
Een seizoen dat bij mij diverse emoties oproept. Te beginnen het seizoen  
van vier ernstige blessures. Vier sterkhouders, spelers die enorm  
gemotiveerd zijn, zo lang weg te zien vallen deed pijn. In de eerste plaats 
natuurlijk voor de spelers zelf maar ook op onze ploeg trok het een zware 
wissel. Kwalitatief moesten we bovendien een flinke veer laten. Tot ons 
aller verdriet is in de eerste fase van de voorbereiding ook Jurre getroffen 
door een ernstige blessure. Vanaf deze plek in elk geval een goed herstel 
gewenst voor Kjell, Kai, Cas, Melle en Jurre! Houd moed mannen en ik 
kijk ernaar uit om jullie weer op het veld te verwelkomen. Bewonderens-
waardig daarom des te meer dat we zo lang mee hebben gestreden voor 
de titel, een periodekampioenschap wonnen en net te kort zijn gekomen 
voor de titel met een sterke tweede plaats als eindresultaat.

De nacompetitie viel ons derhalve ten deel. En wat waren we er  
dichtbij in de halve finale van de nacompetitie tegen FC Maasgouw. 
Na een geweldige en intensieve wedstrijd in een prachtige ambiance  
moesten we helaas diep in de verlenging het hoofd buigen voor de 
ploeg uit Thorn. Een wedstrijd die geen verliezer verdiende maar die  
uiteindelijk toch kreeg. Zelden zijn we met zijn allen zo teleurgesteld 
geweest. Het mocht voor ons helaas niet zo zijn. Maar als trainer voel je 
als je ploeg alles heeft gegeven en het goed zit in de groep. En dat zat 
het in onze ploeg. Iedereen heeft tot de laatste seconde van het seizoen 
het beste uit zichzelf naar boven gehaald. Het heeft tijd nodig gehad 
maar langzaam is de teleurstelling dan ook getransformeerd in trots. 
Trots op mijn ploeg die zoveel tegenwind had en toch overeind bleef. 
We hadden op de ranglijst zomaar kunnen wegzakken maar hebben dit 
niet gedaan. Van de 26 competitiewedstrijden hebben we er negentien  
gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en vier keer werd er verloren. We 
hadden het als ploeg verdiend om komend seizoen een trapje hoger  
actief te zijn. Wat rest is de intrinsieke motivatie van de spelers,  
de veerkracht en het spelplezier in talloze wedstrijden en de vast-
beradenheid en eensgezindheid in de ploeg. Als trainer kan ik alleen 
maar benadrukken hoe belangrijk het is dat we deze eigenschappen 
meenemen naar het nieuwe seizoen.

SEIZOEN 2022-2023
Ik schrijf dit stuk bij de start van de derde trainingsweek in de  
voorbereiding. Met grote interesse en veel plezier kijk ik uit naar het 
komende seizoen. We beginnen weer allemaal opnieuw en kijken vooral 
vooruit. We krijgen te maken met een fors veranderde klasse-indeling 
met vijf nieuwe tegenstanders, te weten SV Simpelveld, VV De Leeuw,  
SV Brunssum, RKVV Vijlen en SV Abdissenboch. Er wacht ons dan ook 
een grote uitdaging.

Als trainer vind ik de voorbereiding een zeer uitdagende periode. De 
voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen is namelijk bij uitstek de 
periode waarin een voetbaltrainer met zijn selectie aan de slag gaat. 
De teamontwikkeling speelt hierin een centrale rol. Het is de kunst om 
de voetbalconditionele periodisering zo goed mogelijk af te stemmen 
op de teamtactische periodisering. En dat vervolgens een heel seizoen 
lang. Hierbij horen vragen als: welke spelprincipes vinden we leidend? 
Hoe willen we spelen als team? Op welk deel van het veld willen we 
verdedigen en hoe doen we dat? Hoe verzorgen we de opbouw? Zijn hier 
variaties in mogelijk en welke zijn dat dan? 

Wat is leidend bij het omschakelen van balbezit naar balverlies  
en omgekeerd? Hoe presenteren de nieuwe spelers zich? Welke speel-
wijze past het beste bij de individuele kwaliteiten van de spelers?  
En, cruciaal: hoe gaan we dit vervolgens trainbaar maken?

TERUGBLIK EN 
VOORBESCHOUWING 
VAN DE HOOFDTRAINER
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1. Hoe heet je? 
 Jarne Heuts

2.  In welk team speel je? 
 O17-2 en ik ben trainer van de O16-1

3.  Wat is je favoriete positie in het veld? 
 Rechtsbuiten 

4.  Heb je bepaalde rituelen in de voorbereiding op een wedstrijd?  
 Nee

5.  Hoe vier je een mooie overwinning? 
 Met het hele team in de kantine wat drinken

6.  Welke club is de spannendste tegenstander waar je tegen 
 gespeeld hebt? 
 Geleen-zuid 

7.  Wie is de leukste trainer die je hebt gehad?  
 Marvin en Dian Nan

8.  Wie is je favoriete speler van het 1e elftal en waarom?  
 Cas Vermeulen omdat hij mijn eigen trainer ooit is geweest

9.  Wat zou je doen als je de voorzitter was van de club?  
 Een tribune laten bouwen bij het kunstgras 

10.  Wat is je leukste herinnering bij de club?  
 De afsluitdagen

11.  Als je bij een profclub zou mogen voetballen, 
 welke club zou dit zijn? 
 Ajax 

EVEN VOORSTELLEN…
JARNE HEUTS (O17-2)
 

Bij de start van mijn 17e seizoen als hoofdtrainer heb ik door de jaren 
geleerd dat de wisselwerking met de spelers van cruciaal belang is. 
Zonder relatie geen prestatie. Als trainer moet je een duidelijke visie 
hebben, standvastig zijn en je visie kunnen overbrengen op je elftal. Het 
voetbalinhoudelijke verhaal moet kloppen. Weet waar je mee bezig bent. 
Minstens zo belangrijk bovendien is het commitment van de spelers. Zo 
lang de spirit in het team goed is, en iedereen bereid is om elkaar te 
helpen in het veld zal je ook altijd door moeilijke momenten heenkomen. 
Ik hoop dat de spelersgroep de honger naar succes die ons afgelopen 
seizoen zo heeft gekenmerkt meeneemt naar het nieuwe seizoen. Dat 
klinkt vaak makkelijker dan het in de praktijk is. Dat we een goede, 
enthousiaste ploeg kunnen smeden die samen ernaar streeft om zoveel 
mogelijk wedstrijden te winnen. Maar ook een team dat bij tegenslag 
hecht blijft en elkaar blijft steunen in moeilijke momenten op het veld.

We weten dat we aan het begin staan van een nieuw en uitdagend 
seizoen. De blik is naar voren gericht en vanzelf gaat niets. Ik zie de 
competitie met vertrouwen tegemoet om ook dit seizoen opnieuw  
samen iets moois neer te zetten. Ik vertrouw hierbij op de steun van ons 
bestuur, leden, supporters en iedereen die RKVV Voerendaal een warm 
hart toedraagt!

Blijf allemaal gezond en ik wens zowel de jeugdploegen als de senioren-
teams allen een sportief succesvol seizoen 2022-2023 toe!  

Met sportieve groet,
Ramón Meessen
Hoofdtrainer RKVV Voerendaal
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Na jaren van droogte sinds het kampioenschap van het derde efltal, 
viel er afgelopen seizoen eindelijk weer wat te vieren bij de senioren-
teams. Nadat corona het haast onvermijdelijke nog twee jaar wist uit 
te stellen, was het uiteindelijk toch raak. Succescoach Ron Custers 
leidde samen met teamcaptain Jordy Hendriks de mannen van RKVV 
Voerendaal 5 naar de langgehoopte titel. 

Ron, het heeft een aantal jaar geduurd. Eindelijk is RKVV Voerendaal 
5 kampioen geworden. Wat is je succesverhaal?
Een jaartje of 5 geleden werd de eerste bijeenkomst gehouden voor 
(toen) RKVV Voerendaal 4 omdat er op dat moment te weinig spelers 
waren voor het team. Er was toen besloten om toch met zijn allen door 
te gaan waarbij het seizoen uiteindelijk volledig is uitgespeeld. Hierbij 
werden we vaker uitgeholpen door spelers van het 3de en toenmalig 
5de. Hierna hebben we een aantal spelers gecontracteerd. Door hard 
werken door de jaren heen zijn wij steeds beter gaan spelen, mede door 
de inbreng van ex-selectiespelers. 

Een aantal jaar geleden was tevens de trainings-app groep ontstaan 
door Rik Linden waarbij de training op de vrijdagavond is begonnen. 

Daarnaast werd bij de voorbespreking van de wedstrijd de opstelling 
doorgenomen waarna Jordy het team op sleeptouw nam en een serieuze 
warming-up uitvoerde. 

Het laatste seizoen zijn we qua selectie redelijk compleet geweest 
(minder afmeldingen vanwege blessures dan voorheen) waardoor ik over 
een volledig team beschikte en iedereen zijn taak kon laten uitvoeren. 
Dit heeft ons het welverdiende kampioenschap opgeleverd.

Jordy, aan het begin van dit jaar is je zoon Jeppe geboren! 
Hoe heb je dit kunnen combineren met het voetbal?
Eigenlijk niet. De combinatie was vooral mogelijk door mijn lieftallige 
vriendin Auke, die vele malen op de zondagochtend er alleen voor stond. 
Daarbij had ze, bij thuiswedstrijden, ook nog voldoende energie om naar 
ons te komen kijken. Ik doe het haar niet na.

Slaaptekort was niet het probleem. Er was vanwege de zinderende 
kampioensrace voldoende adrenaline die mij op de been hield.  
Uiteindelijk geeft de geboorte van een zoon (na Moos de tweede binnen 
ons gezin) ook zoveel levensvreugde en energie. Zeker als ze ook nog 
eens komen kijken en ikzelf af en toe een doelpuntje mee pik. >

HET KAMPIOENSJAAR VAN VOERENDAAL 5
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Wat zijn de ambities voor het komend seizoen en hoe gaan jullie 
deze behalen? Worden er bijvoorbeeld nog nieuwe spelers 
aangetrokken om deze ambities waar te maken?

Ron & Jordy: De ambitie van dit voetbaljaar is om het bekertoernooi 
te winnen. Afgelopen jaar is het bekertoernooi helaas geannuleerd  
vanwege de Corona maatregelen. Daarom willen we dit jaar voor de 
beker gaan! Binnen de competitie hebben we de ambitie om met de top 
mee te draaien.

Door het verlies van een viertal personen waren we tevens genoodzaakt 
om een aantal nieuwe spelers aan te trekken. We hebben hierdoor drie 
nieuwe spelers aangetrokken die qua inzicht en kwaliteit makkelijk mee 
kunnen draaien binnen het team. 

Daarnaast hopen we dit seizoen ook een goede basis te behouden voor 
de komende jaren. We zien dat het steeds lastiger gaat worden om een 
mooie groep bij elkaar te houden. Iedereen is druk en de aandacht moet 
worden verdeeld. Door nieuwe spelers aan te trekken in ons team lukt 
ons dit nog elk jaar. In het seizoen zelf is het een doel om hier weer een 
mooie gemixte groep van te maken.

Jullie hebben afgelopen seizoen vast veel mooie momenten 
meegemaakt! Wat is hét hoogtepunt van het afgelopen seizoen?

Ron: De kampioenswedstrijd op 12 juni is voor mij sowieso het hoogte-
punt van het seizoen. Het was een leuke en vooral spannende wedstrijd. 
Langs de lijn was er veel publiek en er werd zelfs vuurwerk afgestoken 
in de Voerendaal arena. 

Jordy: Ik sluit me hierbij aan. Al was de thuiswedstrijd tegen de 
Leeuw wel een schoolvoorbeeld en een ijkpunt voor ons als team.  
Spelopvatting, focus, de wil om te winnen en plezier stonden toen voor 
mij voorop. We gaven de Leeuw (op papier de beste tegenstander van de 
competitie) geen kans. We kregen ook de credits van meerdere spelers 
van de Leeuw achteraf. Met een mooie 3-0 overwinning hebben we dit 
gevierd! Een basis voor het latere kampioenschap in juni.

Er zal zeker weten ook wat grappigs zijn gebeurd wat je is 
bijgebleven. Vertel eens de grappigste opmerking of gebeurtenis 
in het kampioensjaar?
Ron: De wedstrijd tegen Groene Ster blijft me zeker bij. Het was de  
nummer 1 (wij) tegen de hekkensluiter en wij verloren met 5-4. We  
kregen toen in de laatste vijf minuten twee tegengoals. Op dat moment 
zeker niet leuk maar nu kunnen we er zeker om lachen.
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Ook de bekerwedstrijd tegen RKSV Leonidas is mij bij blijven staan.  
Tijdens de rust stonden we met 3-1 achter waarbij iemand tegen  
Ron Caumans zei: “Hoe kunnen jullie zo slecht zijn, jullie staan toch 
bovenaan?” 

Ik heb toen in de rust aangegeven bij de mannen dat als we 4 goals 
maken... we gewoon door zijn. Uiteindelijk hebben we deze beker- 
wedstrijd met 3-5 gewonnen!

Jordy: Goeie vraag! Ik denk toch de lapdance op een statafel van  
Raf Custers op het kampioensfeest. Deze was memorabel en zeer soepel 
uitgevoerd.

Het kampioenschap hebben jullie natuurlijk niet cadeau gekregen. 
Er speelden nog een aantal teams mee in de strijd voor de eerste 
plaats. Wie was volgens jullie de lastigste tegenstander binnen 
de competitie?

Ron & Jordy: Vaesrade was qua competitie sowieso de meest geduchte 
tegenstander. Ze hebben alles uit de kast gehaald. Wij kunnen ons nog 
heel goed de thuiswedstrijd tegen Vaesrade herinneren waarin zij, op 
een door de weekse avond, met 100+ supporters en bengaalse fakkels 
ons hebben bestreden. Ook de uitwedstrijd (3-4 winst voor ons) was 
memorabel. Een slechte scheids, veel geschop en een gestopte penalty 
door Jorg Hansen in de dying seconds waren achteraf gezien episch. 

Daarnaast hield Vaesrade onze verrichtingen buiten de clashes om ook 
goed in de gaten, ze zaten er bovenop! Gelukkig lieten ze tegen mindere 
tegenstanders gek genoeg wat punten liggen waardoor wij aan het einde 
van de competitie toch het kampioenschap binnen haalden en verdiend 
mochten vieren!

Dank heren voor jullie tijd. Dat klonk inderdaad als een memorabel 
seizoen. Veel succes in het nieuwe seizoen met jullie ambities!  

Graag zou ik nog kort afsluiten met jullie meest memorabele 
momenten van afgelopen seizoen.

De beste speler
Ron: Robert Kurvers
Jordy: Kay Smeets

Grootste blunder
Ron: Tegengoal Groene Ster door uitmuntende communicatie tussen 
laatste man en keeper.
Jordy: Verlies Vaesrade thuis.

Mooiste doelpunt
Ron: De 2-0 in kampioenswedstrijd van Marco Consten die  
noodgedwongen in de spits was gaan voetballen. Vrijetrap van Raf 
Custers richting de 11 meter en Marco kopt de bal snoeihard in het net.  
Jordy: De chip van Ron Caumans thuis tegen De Leeuw. Als goede 
tweede de knal van Martijn Platzbeecker uit tegen Minor.

Tactische meesterzet
Ron: Op advies van Robert Kurvers de wissel Robert Kurvers en Kay 
Smeets achterin tijdens de kampioenswedstrijd.
Jordy: Het aanstellen van E. Pierluigi van de Kuit als KNVB-scheids-
rechter in de kampioenswedstrijd.

Dieptepunt 
Ron: Minor uit. Ik heb zelf 20 minuten meegevoetbald en ben  
uitgevallen.
Jordy: Dat de fakkels van Vaesrade van slechte kwaliteit waren.

Welk eindcijfer geef je het seizoen
Ron: 8.5. Er is altijd plek voor verbetering. Dit jaar gaan we de lat nog 
hoger leggen!
Jordy: 9! Eindelijk weer eens een kampioenschap binnen de club met af 
en toe goed voetbal, veel plezier en saamhorigheid. 
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Sinds kort kent de Plus in Voerendaal een nieuwe eigenaar en voor 
velen zal het geen onbekende zijn. Tim Janssen, schoonzoon van Ad 
de Bruijn en vroeger al langere tijd werkzaam geweest in de winkel, 
heeft samen met zijn partner Joyce de supermarkt van Ad en Petra 
overgenomen. Naast de Plus op de Heerlerbaan is dit nu hun tweede 
Plus supermarkt. Deze ‘wisseling van de wacht’ betekent voor ons als 
club ook dat we een nieuwe hoofdsponsor krijgen. Gelukkig voor ons 
hebben Tim en Joyce het hoofdsponsorschap ook op zich genomen 
en blijft de Plus in Voerendaal pronken op onze tenues. Tijd voor een 
gesprek met de nieuwe man achter de Plus: Tim Janssen.

Tim, allereerst van harte gefeliciteerd, je zult vast en zeker erg blij 
en trots zijn op jullie tweede winkel. Het zat er natuurlijk wel aan te 
komen, althans zo was de verwachting in het dorp.
Ja uiteraard zijn we hartstikke blij. We wisten sinds vorig jaar dat het 
er een keer aan zat te komen, we hebben daar uitvoerig met elkaar 
over gesproken. Drie jaar geleden hebben we gekozen om eerder onze  
vleugels uit te slaan toen de winkel op de Heerlerbaan vrij kwam. Dat 
was een fantastische uitdaging om mee aan de slag te gaan en om van 
‘niets’ weer ‘iets’ te maken. Die winkel stond er een stuk minder goed op 
dan de zaak in Voerendaal. Maar nu zijn we dus eigenaar van beiden en 
kunnen we flink aan de slag! 

Goed om te horen. Een overname in roerige tijden mogen we ook 
wel stellen. Eerst de corona crisis waardoor de rol van de 
supermarkt veranderde. Nu de oorlog in Oekraïne waardoor 
de boodschappen duurder worden en mensen andere keuzes 
maken wellicht. Wat merk je daarvan? 
Het valt de consument natuurlijk ook op dat de prijzen zijn gestegen en 
wij verkeren daarmee ook in een spanningsveld. We verhogen de prijzen 
uiteraard ook niet met plezier en proberen zo goed als mogelijk markt-
conform te blijven. We willen de boodschappen betaalbaar houden en 
zeker niet de duurste zijn. Het is wel zeker een andere wereld dan de 
stabiele situatie van een paar jaar terug. Sinds corona is het wereldje 
inderdaad heel bewogen en nu komt de inflatie er nog bovenop. Dat 
maakt het beweeglijk, maar daardoor ook heel mooi en divers.

In coronatijd hebben jullie het assortiment ook wat gewijzigd,  
mede doordat de horeca grotendeels dicht was en men bij 
de supermarkt op zoek ging naar genotsproducten en lekkernijen. 
Merk je nu ook dat mensen dingen laten liggen of andere producten 
kopen door de inflatie?
Ja je merkt nu wel een verandering in het aanschafpatroon. Tijdens 
de coronaperiode hebben we op de Heerlerbaan innovatief ingezet 
op bepaalde zaken en producten, waarbij de consument ook is gaan 
merken dat in de supermarkt hele lekkere dingen te vinden zijn. Men 
komt ook terug in de winkel voor deze producten, je kunt die klanten  
binden en mensen waarderen het. Maar de reden hoe dat indirect  
ontstaan is, corona, was natuurlijk verschrikkelijk. In Voerendaal hebben 
we daaropvolgend nu ook de ‘Oetblinkers’ gelanceerd als kenmerk 
voor fijne geselecteerde producten van lokale leveranciers. Daarmee  
stimuleren we lokaal ondernemerschap en de lokale ondernemer en 
werken we op kleine schaal samen. 

De rol van de supermarkt in de lokale gemeenschap vinden jullie 
ook belangrijk. Zo hebben jullie nu de verenigingszegels waarmee  
men voor legio verenigingen geld kan sparen en hebben wij als  
voetbalclub zegels kunnen sparen in de afgelopen jaren voor nieuwe 
jeugdtenues waar de Plus aan heeft bijgedragen. Hoe belangrijk  
zie je jullie rol richting de verenigingen en de gemeenschap?
Ja die rol is heel belangrijk binnen de Plus formule. We zorgen voor 
goed eten, maar ook voor een goede buurt. Zeker in een tijd waarin  
verenigingen het zwaar hebben en de vraag naar sponsoring toeneemt, 
vullen wij die rol graag in. >

IN GESPREK MET 
DE HOOFDSPONSOR
TIM JANSSEN
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1.  Hoe heten jullie? 
 Yves en Daan Kerckhoffs

2.  In welk team spelen jullie?  
 Yves: O15-1 
 Daan: O13-1

3.  Wat is jullie favoriete positie in het veld?  
 Yves: middenveld 
 Daan: linksvoor  

4.  Hebben jullie bepaalde rituelen in de voorbereiding op 
 een wedstrijd?  
 Beiden: Nee

5.  Hoe vieren jullie een mooie overwinning?  
 Beiden: Het publiek bedanken en verder feestvieren in de kantine

6.  Welke club is de spannendste tegenstander waar 
 jullie tegen gespeeld hebben? 
 Yves: Alfa Sport. Kampioenswedstrijd van een aantal jaar geleden
 Daan: Sporting Heerlen. Kampioenswedstrijd eerste fase vorig  
 seizoen

7.  Wie is de leukste trainer die jullie hebben gehad?  
 Yves: Marcel Zimny
 Daan: Pascal Sullot

8.  Wie is jullie favoriete speler van het 1e elftal en waarom?  
 Yves: Paul Consten want hij verdeelt het spel goed
 Daan: Alain Crutzen want hij kan de bal goed onderscheppen

9.  Wat zouden jullie doen als je de voorzitter was van de club?  
 Beiden: Op het derde veld kunstgras leggen en langere trainingen

10.  Wat is jullie leukste herinnering bij de club?  
 Yves: Kampioenschap 3 jaar geleden
 Daan: Kampioenschap vorig jaar

11.  Als jullie bij een profclub zouden mogen voetballen, 
 welke club zou dit zijn?  
 Beiden: Ajax

EVEN VOORSTELLEN…
YVES & DAAN KERCKHOFFS 
(O15-1 EN O13-1)
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De oudste konden we niet van de bal afhouden dus dat zit wel goed, bij 
de jongste is het nog even aftasten of hij het wat vindt. Bij de oudste 
ben ik ook actief als vrijwilliger in de vorm van jeugdleider van de JO-8 
en dat vind ik erg leuk. En daarbij doen we als Plus ook diverse zaken 
met Roda JC, waar we ook seizoenskaarten hebben. Al moet ik zeggen 
dat mijn vrouw Joyce een stuk vaker gaat dan ik. 

Goed om te horen dat je ook een persoonlijke band hebt met het  
voetbal. En ja, je haalt het zelf al indirect aan; jullie hebben een  
winkel op de Heerlerbaan en je traint zelf bij RKHBS de jeugd. De  
onvermijdelijke en grote vraag is dan natuurlijk: ‘Als Voerendaal-
RKHBS op de agenda staat, voor wie ga je dan juichen?’
Haha! Ja dan kan ik niet juichen en dat ga ik ook niet doen. Ik heb het 
beste met beiden voor, maar wel een leuke vraag en ik snap dat die 
gesteld wordt! Ik vind het spelletje vooral leuk en wie dan wint vind ik 
zelf minder belangrijk. Ik vind het wel leuk dat beide teams meestal 
bovenin meedraaien in de vierde klasse en concurrerend zijn, dus het 
zal ongetwijfeld weer een spannende pot worden. 

We gaan het zien en gaan uiteraard ons best doen! Tot slot: 
de supermarkt heeft van oudscher een centrale plek in elk dorp, 
op maandag spreekt men er ook vaak de voetbalresultaten 
van het weekend door. Wat zie je graag terugkomen vanuit 
de samenwerking en welke tips heb je voor ons?
Als sponsor reken je vooral op een stukje betrokkenheid. We zijn er graag 
voor de vereniging en zien deze dan ook graag terug komen. Zo denken 
we nu ook samen met de voetbalvereniging goed na over de kantine en 
wat daarin voor ons mogelijk is. Dat is dan een fijne samenwerking waar 
beiden profijt van hebben. En we adviseren ook om te kijken naar andere 
verenigingen die we sponsoren, het bundelen van krachten om elkaar 
te helpen is altijd goed en uiteraard is een stukje waardering vanuit de 
club altijd fijn om te krijgen, dan zijn we ook al heel content. 

Tim, leuk je gesproken te hebben en goed om te merken dat je ook 
nog altijd dezelfde Tim bent als voorheen. Een fijne gesprekspartner, 
voetbalfan en vooral ook een goed persoon voor de lokale  
verenigingen. We hopen dan ook nog lang met jullie als sponsor  
te mogen optrekken!  

Je krijgt van allerlei kanten verzoekjes voor steun en sponsoring, 
waarna we op zoek zijn gegaan naar uniformiteit waarbij iedereen kan  
profiteren. Daaruit is de Local Deal ontstaan zodat je het voor elke 
vereniging goed kunt doen en de leden/sympathisanten hun bijdrage 
voor de vereniging kunnen leveren. En natuurlijk doe je links of rechts 
wat meer, zoals bijvoorbeeld het hoofdsponsorschap van de voetbal-
vereniging en dat dragen we ook uit. En uiteraard is het ook fijn als  
er dan weer wat voor terugkomt. 

We zien het Plus logo niet alleen in Voerendaal maar ook bij andere 
verenigingen op de shirts pronken, is dat een lokale of landelijke  
afspraak die gemaakt is of puur toeval?
Het is denk ik uit de lokaliteit gegroeid, de lokale ondernemers zijn  
daarin toch wat actiever en het voordeel van de Plus is dat we een 
coöperatieve organisatie zijn waardoor het vervolgens landelijk wordt 
opgepakt. We zijn als ondernemers allemaal samen en delen daarom 
ook alle ideeën en het werkt dan ook beter dan een franchise formule. 
Dat heeft de groei van de Plus formule in de afgelopen jaren ook wel  
bewezen. Lokaal ontstaat een initiatief, vervolgens wordt er  
uitgewisseld en wordt zoiets soms landelijk opgepakt. En dat gebeurt 
alleen als men het daar zelf mee eens is, dan weet je ook dat er draag- 
vlak is.

Buiten jullie sponsoring en actuele acties voor de verenigingen  
hebben we dik tien jaar geleden de ‘voetbalplaatjesactie’ gehad, 
waarbij men druk kon sparen om de hele vereniging in een 
boekwerk te verzamelen. Inmiddels speelt de D-jeugd van toen 
op het eerste en vullen ze op zaterdag de vakken in jullie winkel. 
Kunnen we binnenkort weer een nieuwe versie van deze leuke actie 
verwachten?
Ja wie weet, ik heb er wel over na zitten denken en ik heb de vraag op 
de Heerlerbaan ook gehad. En als je merkt dat het leeft dan moet je er 
misschien toch iets mee doen ja. De AVG maakt zaken wellicht lastiger, 
maar ik denk dat de meeste mensen het toch wel heel leuk vinden om te 
sparen en hun kinderen in het boekje te zien. Dus het is zeker iets waar 
we over gaan nadenken en wat wellicht in de pijplijn komt. 

Dat zou mooi zijn, we zijn razend benieuwd alvast! We hebben je 
ook wel eens bij een wedstrijd van het eerste langs de lijn 
mogen begroeten. Welke rol speelt voetbal in je leven? Speel je 
het spelletje bijvoorbeeld zelf, kijk je veel voetbal, ben je groot 
fan van een club?
Ik heb zelf gevoetbald bij KVC Oranje maar mijn knie liet me helaas al 
vroeg in de steek en na enkele operaties heb ik besloten te stoppen, 
mede ook ingegeven door mijn vroege carrièrebouw binnen het super-
marktwereldje die op 15/16 jarige leeftijd al begon. Maar voetbal speelt 
zeker nog een rol binnen mijn leven. We hebben twee zoontjes, waarbij de 
oudste van 7 nu al 3 jaar bij RKHBS speelt en de jongste is twee weken 
geleden begonnen. 





23

Zonder arbitrage geen wedstrijden. Bij de KNVB merkt men al enkele 
jaren een stevige terugloop van het aantal beschikbare scheids-
rechters. De gemiddelde leeftijd van de arbiters neemt toe en  
doordat men steeds meer naar het hoofd geslingerd krijgt  
tegenwoordig, is de animo voor nieuwe scheidsrechters beperkt. 
Naast de KNVB arbiters, leunt een club ook heel erg op vrijwillige 
clubscheidsrechters die vooral de reserveteams en de jeugdteams 
fluiten op zaterdag en zondag. Een belangrijke taak, dus zeker  
eens tijd om hen aan de tand te voelen. We spraken met Cor Neven 
en Bert Vrinzen.

Vertel eens wat over jezelf
Cor Neven – 65 jaar Zelf ben ik afkomstig van Ubachsberg. Ik heb bij 
de jeugd van RKSVB gevoetbald tot en met mijn 20ste. Eindelijk was ik 
welkom in het eerste elftal, maar ik kreeg helaas een flinke blessure 
(gebroken enkel). Op dat moment had ik een vriendin in Maastricht en 
was ik ook nog bezig met mijn studie, waardoor voetbal een beetje op 
een laag pitje terecht kwam. Tussen mijn 20ste en 30ste heb ik vrijwel niks 
meer gedaan met voetbal. 

Inmiddels was ik verhuisd naar Kunrade. Toen mijn zoon 6 jaar oud was, 
heeft hij zijn start gemaakt bij RKVV Voerendaal bij de F-jeugd. Ik ben 
toen weer begonnen met het betrokken zijn bij het amateurvoetbal als 
toeschouwer. Na het 2de jaar kreeg ik de vlag in mijn handen gestopt om 
als grensrechter mee te helpen en uiteindelijk heb ik de gehele jeugd 
van mijn zoontje meegelopen als coach en/of grensrechter. 

Grensrechter zijn beviel mij wel en ik kreeg vaker te horen dat ik het  
niet verkeerd deed. Bij het 2de elftal van RKVV Voerendaal hadden ze 
behoefte aan een grensrechter en mijn zoon ging tevens ook naar het  
2de elftal toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb toen 8 jaar lang gefungeerd als grensrechter op het 2de elftal 
van RKVV Voerendaal. In 2015 heb ik mijn accountantskantoor verkocht 
waardoor ik ruimer in de tijd kwam te zitten. Het leek mij leuk om voor 
de jeugd wedstrijden te fluiten. Ik ben toen ook begonnen met de KNVB 
Scheidsrechtercursus. Een leuke sportieve oplossing waarbij ik toch bij 
de club betrokken blijf. Vanaf 2016 tot heden fluit ik inmiddels de jeugd 
(tot de C / JO14), veteranen en door gebrek aan scheidsrechters ook 
soms de senioren (3de/4de/5de elftal). Ik probeer me echter nu meer 
bezig te houden met het fluiten van de jeugd. Dit heeft er met name mee 
te maken dat ik conditioneel minder sterk wordt, waardoor ik het spel 
niet meer kort kan volgen. Ik verlaag dan liever het niveau zodat ik toch 
door kan blijven gaan.

Bert Vrinzen – 55 jaar Ik ben al heel wat jaren betrokken bij de 
club! Vanaf de D (11 jaar) ben ik begonnen met voetballen bij RKVV  
Voerendaal en heb ik de gehele jeugd doorgelopen. Uiteindelijk ben ik 
beland bij het 2de elftal waarbij ik soms met het 1ste elftal meeging. 
Daarna heb ik gekozen om naar het 3de elftal te gaan.

Toen ik 25 jaar was, ben ik ook jeugdleider geworden van het F-team. 
Een paar jaar later ben ik samen met Paul Pieters overgegaan naar het 
D-team. Hier gingen we voor het eerst ook trainen waarbij het wel eens 
voorkwam dat de leiders een wedstrijd moesten fluiten. Hierna ben ik 
weer verdergegaan als voetbalspeler en gestopt als coach, maar bleef ik 
incidenteel wel eens wedstrijden fluiten. Het moment dat mijn zoon ging 
beginnen met voetballen bij de F-jeugd, heb ik besloten om ook weer de 
start te maken als coach/scheidsrechter. Tot en met de D-jeugd ben ik 
bij hem gebleven. Hierna ben ik gestopt als zijn trainer en ben ik trainer 
geworden van de E/JO12 elftal. >

JEUGDSCHEIDSRECHTERS AAN HET WOORD
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Toen mijn zoon naar de senioren is gegaan, heb ik besloten om te  
stoppen als coach. Het fluiten van wedstrijden voor de jeugd vond ik wel 
nog leuk en dat ben ik tot op heden nog steeds blijven doen!

Kunnen jullie vertellen wat het inhoudt om 
een jeugdscheidsrechter te zijn?
Cor: Voordat je de wedstrijd gaat fluiten moet je al geconcentreerd 
zijn. Je weet dat je actief moet zijn en alles moet kunnen waarnemen. 
Vanaf minuut 1 moet je erop zitten. Soms heb je wedstrijden waarbij 
er netjes wordt gespeeld en alles soepeltjes verloopt. Er zijn echter ook  
wedstrijden waarbij alles veel feller gaat. Het is dan ook van belang om 
direct aan te geven dat we allemaal hier zijn voor ons plezier en om te 
voetballen. De intentie is om het voor iedereen leuk te maken. Je bent in 
principe de leider van de gehele wedstrijd!

Bert: Ik ga met de fiets naar de voetbalclub en start eerst met een 
lekkere cappuccino. Thuis heb ik al het digitale wedstrijdformulier 
nagekeken om te controleren of alles al ingevuld is. Tevens controleer 
ik welke teams tegen elkaar voetballen zodat ik al een impressie heb 
hoe de wedstrijd kan gaan verlopen. Een wedstrijd tussen de nummer 
1 en nummer 8 verloopt over het algemeen namelijk soepeler dan een 
wedstrijd tussen de nummer 1 en 2. Voordat de spelers elkaar een  
hand geven op het voetbalveld houd ik een praatje met de spelers en 
coaches om ervoor te zorgen dat de organisatie vanaf het begin goed 
staat. Zo veranderen de spelregels ook geregeld en teams zijn daar niet 
altijd van op de hoogte. Dit wordt voornamelijk bij de tegenstander goed 
gewaardeerd. Een aantal jaar terug heb ik een leuk boek gelezen wat 
gemaakt was door een amateurscheidsrechter. Het was leuk om zijn  
ervaringen te lezen en gelijkenissen te zien. Hier heb ik ook nog veel van 
geleerd en meegenomen in de wedstrijden die ik fluit.

Welke voldoening halen jullie uit het fluiten van een jeugdwedstrijd?
Bert: Ik had vaak het gevoel ‘dat kan ik beter!’. Tijdens mijn eigen  
voetbalcarrière bij de jeugd heb ik vaak wedstrijden gevoetbald met 
waardeloze scheidsrechters. In de huidige tijd zouden deze scheids-
rechters niet eens meer geaccepteerd worden op het veld. Daarnaast 
hebben we bij de vereniging gewoon meer vrijwilligers nodig. Hiermee 
kan ik toch mijn steentje bijdragen. Het is gewoon leuk om te doen en 
tevens nog sportief!

Cor: Voor mij is het vooral de betrokkenheid bij het spel. Dit is toch een 
leuke manier om actief met het voetbal door te gaan. Als ik vroeger meer 
tijd had gehad, was ik eerder begonnen met het fluiten van wedstrijden. 
Het is sportief en het geeft een betrokkenheid bij de vereniging.

Heb je wellicht wat leuke ervaringen meegemaakt 
als jeugdscheidsrechter?
Bert: Het is altijd leuk om na de wedstrijd, van wie dan ook  
(toeschouwers, tegenstanders, ouders) een compliment te krijgen.  

Ik probeer altijd objectief te fluiten, maar fluit waarschijnlijk vaker ten 
nadele van Voerendaal omdat ik de spelers ken. Een mooie ervaring was 
toen ik nog leider was van het D-elftal. We moesten een wedstrijd spelen 
tegen VV Scharn (Maastricht). Wij deden nog mee met het kampioen-
schap en zij hadden geen scheidsrechter. De leider van de tegenstander 
kwam naar mij toe en zei: “U gaat fluiten. Ik ken u van een aantal weken 
geleden van een wedstrijd bij het B-elftal waar ik grensrechter was en u 
scheidsrechter.” Dit was natuurlijk geweldig om te horen en ik heb deze 
wedstrijd ook met alle plezier gefloten.

Cor: Het leukste wat kan gebeuren is dat je een compliment van de 
tegenstander krijgt, ongeacht de uitslag. Er wordt toch altijd gedacht 
dat je als thuis scheidsrechter een beetje partijdig fluit. Een compliment 
van de tegenstander bevestigt dat ik een goede wedstrijd heb gefloten.

Hoeveel tijd kost het om jeugdscheidsrechter te zijn?
Een enkele jeugdwedstrijd met voorbereidingen kost je ongeveer zo’n  
2,5 uur. Je vertrekt op tijd naar de wedstrijd (ongeveer een 15 tot  
30 minuten van de voren). Na afloop van de wedstrijd gaan we meestal 
nog even de kantine in om een drankje te doen. Hoe jonger de teams,  
hoe korter de wedstrijden zijn.

Op dit moment is er een gebrek aan jeugdscheidsrechters. 
Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Met name voetballers die de schoenen op de kapstokken hebben  
gehangen, zouden het eens moeten proberen om op deze manier om bij 
het spel betrokken te zijn. Als je thuis niks te zeggen hebt, en als je  
op werk niets te zeggen hebt, dan heb je op de zaterdag even de  
gelegenheid om een uurtje de baas te spelen!

Kan iedereen zomaar van start gaan als jeugdscheidsrechter 
bij RKVV Voerendaal?
Het enige wat officieel nodig is, is dat je lid bent van de KNVB. Bij  
Voerendaal wordt bij voldoende belangstelling ook nog een scheids-
rechters cursus gegeven waarbij coaching plaats vindt, zodat je een 
mooie start kan maken. Vooral door ervaringen kan en zal je veel leren. 

Waar kan men zich melden als zij zich ook willen aanmelden 
als jeugd scheidsrechter?
Momenteel bestaat de groep jeugdscheidsrechters uit een enthousiaste  
groep mannen, te weten Cor Neven, Bert Vrinzen, Harald Caubo, Louis 
Pasmans, Rik Hermans, Robert Vluggen en Hub Hermans. Nico Veltrop 
helpt naast zijn werkzaamheden als seniorenscheidsrechter af en  
toe uit. Meer aanmeldingen zijn zeker welkom, waarbij uiteraard ook  
jeugdigen en zeker ook vrouwen welkom zijn! Men kan zich hiertoe 
melden bij Hub Hermans (hub.hermans@home.nl) waarna samen 
gekeken wordt welke stappen gezet moeten worden om te kunnen  
starten.  



Wie is Mayron Simons en hoe is hij bij RKVV Voerendaal 
terecht gekomen? 
Mijn naam is Mayron Simons. Ik ben 28 jaar en woon in Landgraaf. Ik 
ben getrouwd en heb twee kinderen. Sinds 2018 ben ik werkzaam als 
fysiotherapeut in een eerste lijn praktijk. Naast het werk in de praktijk 
ben ik ook werkzaam als fysiotherapeut/performance trainer binnen de 
jeugdacademie van Roda JC Kerkrade. 

Afgelopen jaar zag ik de vacature van RKVV Voerendaal op de website 
staan voor een club fysiotherapeut. Op deze vacature heb ik gereageerd 
omdat het me leuk leek om er nog een voetbalclub bij te pakken. Dit om 
mij zelf nog verder in de sport te ontwikkelen en omdat ik graag met 
voetballers werk. 

Het vorige seizoen was mijn eerste jaar binnen de club, het was een 
heel leuk en leerzaam jaar waarin we met het eerste bijna waren  
gepromoveerd. Het is een hele leuke club die wordt gestuurd door hele 
fijne mensen om mee samen te werken.
 
Heb je wellicht vroeger zelf ook gevoetbald?
Voor hoelang en waar allemaal.  
Vanaf mijn zesde levensjaar ben ik begonnen met voetballen. Ik ben 
begonnen bij de plaatselijke voetbalclub in Landgraaf SVN. Hier heb ik 
gespeeld tot de toen nog E'tjes. Daarna werd ik gescout door Roda JC 
waar ik vervolgens tot de B heb gespeeld.
 
Helaas raakte ik geblesseerd aan mijn voorste kruisband. Na anderhalf 
jaar revalideren werd mijn knie nooit meer goed genoeg om op niveau 
te voetballen. In deze vervelende tijd heb ik wel een andere passie in 
mijn leven ontdekt en dat is fysiotherapie. Door mijn eigen revalidatie 
bij de fysiotherapeut raakte ik verliefd op het vak en besloot ik dat dit 
het beroep was dat ik later wou uitvoeren. Nu houd ik mij zelf fit door te 
fietsen, fitnessen en af en toe een potje te voetballen met wat vrienden.
 
Inmiddels ben je al één jaar aan de slag bij RKVV Voerendaal 
als verzorger. Hoe is het eerste jaar bevallen? 
Mijn eerste jaar bij RKVV Voerendaal is super bevallen! Ik heb zelden een 
club gezien met zoveel prettige mensen om mee samen te werken en die 
allemaal met hetzelfde doel bezig zijn. Wat ik vooral mooi vind is dat het 
plezier boven alles staat. Door deze sfeer ontstaat dan ook meteen een 
betere prestatie op het veld. 

Naast de leuke spelersgroep hebben we ook een leuke technische staf 
waarin we vaak overleggen en elkaar beter proberen te maken door onze 
specialisatie optimaal te benutten. Helaas hebben we het afgelopen  
seizoen wel veel zware blessures meegemaakt. We gaan er alles aan 
doen om dat dit seizoen te voorkomen.

We zien je wel eens op het veld lopen met een waterzak, 
maar volgens mij doe jij veel meer dan alleen dit. Kan je ons 
eens vertellen wat je allemaal doet tijdens een wedstrijd. 
Op de zondag zet ik al mijn materialen klaar. Soms komen er spelers voor 
de wedstrijd die bijvoorbeeld getapet moeten worden. Ik help de spelers 
met de voorbereiding op die wedstrijd. Tijdens de warming up ben ik 
ondersteunend op het veld om met de spelers te praten. Hierbij maak ik 
dan kleine praatjes om te kijken hoe het fysiek er voorstaat.  

Tijdens de wedstrijd volg ik eigenlijk fanatiek de wedstrijd. Indien er een 
blessure is ben ik er om onderzoek te doen en indien nodig eerste hulp 
te verlenen.  
 
Als de wedstrijd eenmaal is afgelopen controleer ik bij alle spelers of zij 
ergens fysieke klachten hebben, zodat we direct een afspraak kunnen 
maken om dit verder te onderzoeken. 
 
Het voetbalseizoen is alweer van start gegaan. 
Hoe ziet zo’n voorbereiding eruit voor jou? 
Om ervoor te zorgen dat de spelers van de selectie optimaal  
functioneren bij RKVV Voerendaal, starten we het seizoen met een  
aantal fysieke testen en metingen. Dit doen we om te kijken waar spelers 
kunnen verbeteren op het veld en om een inschatting te maken welke 
spelers een vergoot risico lopen op blessures. Hierin testen we hoe een 
speler functioneert en hoe een speler presteert. 

EVEN VOORSTELLEN
VERZORGER 
MAYRON SIMONS  
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In deze testbatterij zit een functional movement screening, (sprong) 
kracht testen, mobiliteitstesten, wendbaarheidstesten en testen die  
het uithoudingsvermogen testen van een speler. Er wordt gekeken hoe 
spelers presteren op deze testen maar ook hoe ze dat doen, bijvoorbeeld 
hoe sprint, springt of landt een speler.
 
Na het uitvoeren van deze testen en metingen verzamelen we alle data. 
Vervolgens gaan we deze data analyseren en gaan we kijken waar de 
verbeter punten zitten per speler. Na dit proces krijgt iedere speler een 
individueel oefenprogramma om te werken aan zijn verbeter punten. Dit 
doen we om zijn prestaties op het veld te verbeteren en om de kans op 
blessures te verkleinen.
 
Het mooie van deze testen is dat deze evaluatief zijn. Na enkele  
maanden herhalen we de testbatterij en kijken we welke verschillen er 
zijn opgetreden in vergelijking met de vorige meting. 
  
Wat zijn veel voorkomende blessures op het voetbal, 
en wat kan je ertegen doen? 
Wat je veel tegenkomt in de voetbalwereld zijn pees gerelateerde 
klachten, bandletsel en spierblessures. Om dit te voorkomen dien je 
buiten de gezonde leefstijl (voeding/slaap etc.) te zorgen dat je voor 
de training en wedstrijd een goede (!) voetbal specifieke warming up 
doet. Daarnaast is het belangrijk dat je lichaam optimaal functioneert 
zoals eerder aangegeven; zorgen voor voldoende bewegelijkheid in je 
gewrichten, voldoende stabiliteit en controle in je bewegingsketens en 
voldoende kracht productie van beide benen zijn hierbij erg belangrijk. 
Bij een voetbal specifieke warming-up is het belangrijk dat je het  
lichaam en je hersenen optimaal voorbereid op de wedstrijd die gaat 
komen. In zo'n warming up moet je dus dingen doen die je ook tijdens 
de wedstrijd gaat doen. Springen, landen, draaien en keren op hoge  
intensiteit en basiskracht en mobiliteit zijn factoren die hierin wel eens 
overgeslagen worden.

Ik speel zelf niet bij de selectie. Kan ik ook bij jou langs komen 
indien ik last heb van een blessure? 
Ondanks dat ik mij vooral bezighoud met de selectie van RKVV  
Voerendaal, ben ik beschikbaar voor iedereen die hier lid is of binding 
heeft met de club. Voor alle klachten aan het bewegingsapparaat kun je 
langskomen (op afspraak) om dit te laten onderzoeken.  
 
Normaal gesproken ben ik aanwezig op dinsdagen van 19.00 tot  
20.00 uur en bij de thuiswedstrijden van het eerste van 12.00 tot  
17.00 uur. 
 
Om met mij in contact te komen, kun je mensen van de club benaderen 
of mij direct een mail sturen: mayron-simons@live.nl 
 

En wat als jij deze blessure niet kan verhelpen? 
Op het moment dat er herstel belemmerende factoren optreden, vind ik 
dat een indicatie om verder onderzoek te doen naar de klacht. We hebben 
veel directe lijnen met andere professionals, denk hierbij aan andere 
gespecialiseerde fysiotherapeuten, huisartsen en orthopeden. 

Dankjewel voor je tijd Mayron, we hopen je nog lange tijd te mogen  
verwelkomen op de club maar hopelijk niet teveel binnen de lijnen, 
dan weten we dat de spelers zich goed hebben voorbereid en we met 
minder blessures te maken hebben. ;) Hopelijk weten onze leden je te 
vinden en gebruik te maken van je uitgebreide expertise. 

Naast Mayron heeft onze vereniging ook een samenwerking met onze 
sponsor fysiotherapie Jetten & co waar alle leden welkom zijn. Dus 
mocht je een keer klachten hebben, dan helpen zij je er graag snel 
vanaf!  

ENKELE TIPS VAN MAYRON

• Zorg ervoor dat je een goed voedingspatroon hebt. Hierbij kun je  
 denken aan gevarieerd eten. Eet voldoende fruit en groente en zorg  
 dat je de benodigde dagelijkse eiwitten binnen krijgt. Probeer  
 (excessief) roken en alcohol drinken te vermijden.
• Een goede nachtrust is belangrijk! Je hebt voldoende slaapuren  
 nodig om ervoor te zorgen dat je lichaam uitrust en voldoende  
 herstelt tijdens de nacht.  
• Probeer zo min mogelijk overmatige stress te ervaren voor zowel  
 privé- als werksituaties. Stress zorgt ervoor dat bepaalde hormonen  
 aangemaakt worden waardoor wij uit balans kunnen raken en  
 minder goed kunnen functioneren.  
• Doe een functionele voetbal specifieke warming up als voorbereiding  
 op een training of wedstrijd. Hierdoor zal je lichaam optimaal  
 voorbereid zijn op de prestaties die het moet gaan leveren. 
• Als je bepaalde restricties hebt in het fysiek functioneren laat dit  
 dan tijdig controleren bij een fysiotherapeut.



28

Boven vlnr: Coen Schlösser, Jim Mijnes, Cas Vermeulen, Alain Crutzen, Jesper Senden, Lucas Hutschemaekers, Jeron Ernste en 
Rick Habets. Midden vlnr: Jo Consten (voorzitter), Mayron Simons (fysio), Kai Ruitenbeek (leider), Ramón Meessen (hoofdtrainer), 
Stef Bindels (keeperstrainer), Giel Eggen (materiaalman), Freek Timmermans (leider) en Tim Janssen (hoofdsponsor Plus Tim en 
Joyce Janssen). Onder vlnr: Ron Starmans, Luc Loozen, Youri Gijzen, Paul Consten, Sander Smeets, Jessin Coolen, Ties Dullens, 
Jeroen Klinkenberg, Justin Mullenders en Michel van Dinther.

1e ELFTAL

Boven vlnr: Youri Gijzen, Ruud Hamers, Cas Starmans, Brian Wolters, Jarno Wolters en Jochum Hamers. Midden vlnr: Pepijn Linssen, 
Thimo Boumans, Ron Boumans (leider), John Temmink (trainer), Ferry Admiraal (grensrechter), Gino Admiraal en Pedro Boumans.
Onder vlnr: Pieter Vluggen, Sven Baars, Jasper Vluggen, Stijn Gouvere, Jessin Coolen, Daan Linssen, Ruud Conjaerts en Tim Sormani.

2e ELFTAL



29

3e ELFTAL

4e ELFTAL

Boven vlnr: Hub Dijkstra, Don Tijssen, Rick Leuven en Roy Gerner. Midden vlnr: Armand van Loo, Bart Hamers, Felix Senden, 
Ralph Crutzen (leider), Mick Kicken, Knud Meessen en Marvin Viervijzer. Onder vlnr: Marvin Jaeqx, Wesley Krautscheid, Sven Hoenjet, 
Leon Crutzen, Glenn Kicken, Kevin Bodelier en Stefan Peskens.

Boven vlnr: Rick Vos, Jordy Hendriks, Jorg Hansen en Remco Vallinga. Midden vlnr: Koen Wingen, Ron Caumans, Richard Leunissen 
(leider), Ron Custers (trainer), Sjoerd Habets en Marco Consten. Onder vlnr: Ivo Hoogervorst, Ralph Habets, Maurice Muitjens, 
Jorian Jegers en Raf Custers.
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35+

Boven vlnr: Bjorn Souren (leider), Jeroen Hollewijn, Dave Muijs, Ron Starmans, Rick Jetten (sponsor). Onder vlnr: Tom van Houtem, 
Bram Stelten en Roel Pluijmen.

Sinds enkele jaren is de KNVB druk aan het experimenteren met 
nieuwe voetbalvormen. Kleinere veldjes, andere leeftijdsindelingen, 
kortere competities, etc. Onderdeel daarvan is het opstarten van 
het 35+ 7x7 voetbal, waar ook Voerendaal al enkele jaren aan  
deelneemt. Eens tijd om te kijken hoe het ervoor staat bij de mannen! 
We spraken met leider Bjorn Souren.

Hoe lang bestaat het huidige 35+ team van Voerendaal? 
In de zomer van 2019 zijn we het Voerendaal 35+ team gestart. 
  
Jullie spelen al lang met een hechte groep samen, hoe zijn jullie  
samengekomen, konden jullie elkaar al van tevoren en hoe? 
Het 35+ voetbalteam is ontstaan uit het vroegere Voerendaal 4, wat 
weer ontstaan is uit de vriendengroep vanuit de middelbare school en 
hangjeugd bij ‘het Plein’. De groep kent elkaar minimaal al een jaar of 
25 en ieder jaar gaan we ook nog steeds gezamenlijk een weekend weg. 

Dit jaar, editie nummer 18, gingen we naar Alicante op reis en zoals 
altijd met gemiddeld 20 personen, ondanks dat verschillende mensen 
niet in de buurt wonen. Het mooie is dat éénieder een groot voetbalhart 
heeft en het leuk vindt om samen met elkaar een potje te voetballen.  
  
Er is een goede mix tussen toppers voor de eerste/tweede helft en de 
derde helft in het team. De een piekt dus wat eerder dan de ander. 
Kunnen we stellen dat de taken goed verdeeld zijn in het team? 
Het klopt inderdaad dat er in de vriendengroep diversiteit zit. Tijdens de 
wedstrijd weten we ons ook te onderscheiden, door mooie doelpunten 
en goed verdedigend werk. Ondanks dat niet iedereen hetzelfde niveau 
heeft, weten we vooral goed van elkaar wat de sterke punten zijn, zodat 
we deze ook weten te benutten. De gezelligheid staat voorop en uiteraard 
piekt een groot gedeelte na de wedstrijd, met bitterballen en een biertje 
erbij. Doordat we met Voerendaal 35+ gemiddeld 8 á 10x per jaar  
wedstrijden spelen, is het ook nog steeds goed te combineren. >

KENNIS MAKEN MET HET 35+ TEAM
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In de huidige competitie opzet spelen jullie kleine toernooitjes,  
waarbij elke speelronde een ander team de organisator is. Hierbij is 
ook aandacht voor een goede samenkomst na afloop op de vrijdag-
avond. Een fijn concept wat jullie betreft? 
Helemaal eens. De KNVB deelt ons elk half jaar in een poule, waarbij elke 
club 1x als gast de andere teams mag ontvangen. We spelen hierdoor 
4 á 5 keer tegen elkaar in een kort tijdspad, waarbij er een winter- en 
zomerkampioen is. Je speelt tegen clubs uit de buurt en tegen  
voetballers die je vroeger al tegenkwam. En de gastvereniging 
probeert na de wedstrijden altijd een gezellige avond in de kantine te  
organiseren. Hierdoor blijft ook elk team altijd even hangen en kletsen. 
Dit maakt het concept zowel op het veld als in de kantine sportief,  
afwisselend en plezierig.  
  
Trainen staat bij jullie niet op de kalender. Is dat vanwege een gebrek 
aan tijd, motivatie of trekt men het fysiek niet meer zo goed? 
Het mooie aan het 35+ concept is dat het een recreatieve sport is. 
Meedoen is belangrijker dan winnen. De meeste teamleden hebben een 
gezinsleven, drukke banen en ook veel andere interesses/ verplichtingen. 
En omdat 35+ voetbal wat laagdrempeliger is, kunnen we toch samen 
sporten. De wedstrijden zijn 7x7 en we spelen op een half veld, wat in 
de praktijk toch pittig is. De meeste spelers houden zich dan ook fit 
naast voetbal met andere sporten; denk aan hardlopen, tennis, padel,  
zwemmen, fitness etc.  

  

Hoe ziet de toekomst van het team eruit, kunnen we de komende 
jaren nog van jullie aanwezigheid genieten? 
Een aantal spelers in ons team woont niet direct in de buurt van  
Voerendaal en doordat we niet voetbal specifiek trainen, zijn er ook 
meer blessures. Daardoor hebben we de laatste tijd al een aantal gast- 
spelers gehad van andere teams bij Voerendaal, die ons graag  
uithelpen. Daarnaast is er veel interesse om deel te nemen in ons team 
en dit is vaak ook voor de gezelligheid van de 3de helft. We mogen  
dan ook vermelden dat we per dit seizoen drie nieuwe vaste  
versterkingen hebben. Tom van Houtem, René Schuurmans en 
Marvin Breemer maken de transfer naar Voerendaal 35+. Dus 
ook komend jaar zullen wij weer aanwezig met ons team op  
het voetbalveld.  

Top heren, dat klinkt als ‘een goed stel’. We hopen jullie nog  
vele malen te mogen bewonderen en op de vrijdagavonden dat  
de toernooitjes in Voerendaal zijn, zullen de supporters ongetwijfeld 
ook acte de presence geven langs het veld en daarna gezellig in  
de kantine!  
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JO19-1 Djew Aalders, Brent van den Berg, Ruben Blezer, Gunnar 
Bruins, Niels Buitenkamp, Cas Hamers, Bojan Hamwijk, Jules Hengst, 
Scott Janssen, Joris Jeremia, Julien Moureau, Alain Petit, Freek 
Pieters, Jesper Schlechtriem, Jari Sormani, Jelle Vinken, Julian Vis. 
Trainers: Rik Hermans, Rob Janssen, Harald Caubo.

JO17-2 Quinn Admiraal, Thijs Dormans, Lars Haemers, 
Timo Hellenbrand, Jarne Heuts, Jesper Heuts, Ties Hogervorst, 
Lino Odekerken, Jaymie Peters, Yves Pommé, Kai Prins, 
Tjeu Schins, Bryce van der Spoel, Imre van Straten, Iyad Tini, 
Milo Verhoef. Trainers: Rob Loozen, Coen Gieben, Brian Paas. 

JO16-1 Yazan Almoalem, Thijs van Bentum, Marijn Borghans, 
Sem Bosten, Iris Bruins, Sven Direcks, Juul Gregoire, Tygo van Kalsbeek, 
Joesef Kasrin, Fenna Lamers, Sander Linssen, Niek Reinders, Thomas 
Stultjens, Lars Tjittes, Marianne van der Vorm, Xihang Xu, Niek van 
den Berg. Trainers: Marvin Vierveijzer, Jarne Heuts, Geert Gregoire. 

JO15-1 Keanu Bleijlevens, Kynan Bootz, Delano Eussen, 
Raf Gerardu, Luuk Herben, Yves Kerckhoffs, Nino Kleijnen, 
Ebbe Meessen, Casper Oostveen, Mohamed Rachid, Tigo Rameckers, 
Milan Remans, Luc Ritzen, Justin Saget. Trainers: Ramon Meessen, 
Mark Eussen, Leon Kleijnen.    

JO14-1 Andy Baenen, Alexander Bemelmans, Vincent Denekamp, 
Jonas Heuts, Bram Krutzen, Paulo Lantin, Tijn Leunissen, Jelle Molijn, 
Jorn Muitjens, Lucas Muitjens, Joep Notten, Noud Pieters, Sjoerd Reinders, 
Lucas Vorage. Trainers: Maurice Baenen, Harold Leunissen. 
 

JO17-1 Sam Caubo, Milan Dirks, Wessel Janssen, Tim Lemmens, 
Chakir Louhoudi, Wouter Molijn, Timo Muitjens, Tristan Nix, 
Elias Offermans, Mart Pieters, Bas Reisinger, Pepijn Severens, 
Jason Steins, Cas Vaessen, Jelle Zweers.Trainers: Alvin Mouthaan, 
Dian Nan Frings. 

PRESENTATIE JEUGDTEAMS RKVV VOERENDAAL 



JO14-2 Mats van de Berg, Senna Bijsmans, Nick Boskma, 
Raoul Boskma, Beau Crasborn, Loek Dormans, Caspar Geelen,
Jesse van Luxzenburg, Mike Moens, Mitch Moens, Falco Moonen, 
David Offermans, Thor Schaapkens, Babet Sweers, Tijs Vaessen, 
Zihan Xu. Trainers: Leon Cremers, Ebbe Damoiseaux. 
 
   

JO13-1 Dymas Bootz, Edward Denekamp, Zen Dullens, Bas Gossens, 
Tieme Hermans, Job Keijbets, Daan Kerckhoffs, Ties Leunissen, 
Zef Notten, Liam Ritzen, Quintin Rutten, Divano Schobben, Thijs Simeth, 
Luc Sullot, Robin Vis, Gertjan van der Vorm, Adam Zukowski. Trainers: 
Paul van Kessel, Niels Buitenkamp, Harald Caubo, Guus Rutten. 

JO12-1 Jonas Bosten, Finn Brouwers, Sian van Bussel, 
Dean Gubbels, Naomie Koch, Job Krutzen, Peike Lebon, 
Mette Meessen, Aimy Saget, Schaapkens, Jur Leunissen. 
Trainers: Rick Gubbels, Mark Koch, Freek Pieters, Sjef Lebon. 

J012-2 Saleem Alomar, Ubaydullah Bouali, Youp Crasborn, 
Bas Deguelle, Rayhan van Dongen, Liam Gulpen, Dax Meessen, 
Mick Poelsma, Lukas Quanjel, Varo Senczuk, Stijn Theunissen, 
Sam Trags. Trainers: Bram Senczuk, Yvo Crasborn. 
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JO11-1 Jayden Fintelman, Levi Grassere, Gijs Graus, 
Mathijs van Grinsven, Guus Hensen, Jur Leunissen, Noud Meyer, 
Liza Pieters, Raf Prevoo, Jules Smeets, Lissy Snoeren, Daan Vliegen. 
Trainers: Janko Grassere, Rob Meyer. .

J010-1 Pepijn Borghans, Xavi van Dam, Mikai Demas, Ties Heuts, 
Daan Keijbets, Maes van der Molen, Lucas Rouschop, Jimi Vankan. 
Trainers: Han van Leeuwen, Marcel Zimny, Marcel Linssen, 
Anouk Heuts, Susan Borghans.
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JO10-2 Maxime Adema, Pepijn Dautzenberg, Ian Linck, Morris 
Meessen, Stan Meijs, Ravi Rutten, Donna Senczuk, Pepijn Senden, 
Dylano Stroucken, Jerome van Leeuwen, Roderique van Leeuwen, 
Daan Vijgen. Trainers: Han van Leeuwen, Marcel Zimny, 
Marcel Linssen, Anouk Heuts, Susan Borghans.

PRESENTATIE JEUGDTEAMS RKVV VOERENDAAL 

JO9-2 Senn Heerings, Denn Landman, Siem Meessen, 
Gianluca Meier, Tijs Riemersma, Jim Schrooten, Naut Sijben, 
David Van Kan, Luc Vinken. Trainers: Luke Landman,
George Schrooten.

JO9-3 Levi Geelen, Vince Gommans, Sep Leunissen, 
Yfke Reinaerts, Yannick Schoonbrood, Tess Simons, Indy Stollman, 
Thijs Voncken. Trainer: Michiel Franssen. 

JO8-1 Luca van Boven, Dante De Leon, Max Huveneers, 
Daan Jaspar, Timo L'Ortye, Sten Moonen, Tijn Ortmans, 
Alec Pizlo, Matvey Zinzen. Trainers: Tom Huveneers,
Frank L'Ortije. 

JO8-2 Mats Cox, Tom Franssen, Maxim Koehn, Daan Leclair, 
Sam Luybregts, Stef Pinckaers, Jaimy Rinkens, Stijn Ritzen, 
Tygo van Vugt. Trainers: Dennis Koehn, Marco Rinkens, Marc Leclair. 
  

JO9-1 Christophe Bemelmans, Sepp Brouwers, Declan Dassen, 
Stan Huijten, Tygo Peters, Niek Prevoo, Tijn Starmans, 
Cas Vrouenraets, Bram Willemsen. Trainers: Maurice Dassen, 
Ralf Huijten, Ron Starmans, Pascal Vrouwenraets. 
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JO7-1 Toby Gommans, Dex Hermkens, Finn Nijboer, 
Jeana Plantijn, Thijs Smeets, Ties van Dinther. Trainers: 
Hub Hermans, Paul Smeets, Niels Hermkens, 
Dave van Dinther. 
  

JO7-2 Mats Hansen, Menne Kamycki, Siem Reijnders, 
Ties Reijnders, Vinnie Senczuk, Riv Heerings, Ilay van Houtem.
Trainers: Hub Hermans, Paul Smeets, Niels Hermkens, 
Dave van Dinther. 

JO7-3 Bram Conjaerts, Thijme Haenen, Luuk van de Kerkhof, 
Naud Peters, Youri Rinkens, Quinn Smeets.Trainers: Luke Haenen, 
Rick van de Kerkhof, Tom Peters,Tim Smeets. 

MO20 Arwin van Berlo, Danae Franssen, Nikki Goffin, Fleur Hector, 
Kiki Houkes, Jolijn Jacobs, Ilse Keulers, Joyce Knops, Fleur Lückers, 
Clarine Lantin, Imke Linssen, Sabrina Pelzer, Minke Possen, 
Myrthe Spijkers, Sara Vis, Hanneke van der Vorm, Evi Wintjens. 
Trainers: Dian Nan Frings, Dennis Linssen. 
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Hub Frusch heeft maar liefst 16 jaar de functie van leider bij het 
eerste elftal vervuld. Helaas, voor zowel spelers als staf, heeft hij 
met ingang van dit seizoen de leiderstaken naast zich neergelegd. 
Hub heeft deze rol altijd met veel plezier, overgave en naar ieders  
tevredenheid ingevuld. Voor zijn opvolger heeft hij de lat in ieder 
geval hoog gelegd. Wij zijn benieuwd naar de band die Hub door de 
jaren heen heeft opgebouwd met verschillende spelers en trainers 
en naar zijn herinneringen zowel binnen als buiten de lijnen. Reden 
genoeg om met Hub in gesprek te gaan.

Hub, je bent voor velen een bekend gezicht binnen de voetbalclub, 
maar woont in Hoensbroek. Wil je ons meenemen in de periode  
vóórdat je bent gestart als leider bij RKVV Voerendaal?

Ik ben een jongen van Winthagen en heb op de B en de A bij Voerendaal  
gevoetbald. Rechts-midden was mijn positie, ik was vooral een loper. 
Het was in mijn tijd niet vanzelfsprekend om de overstap naar de  
senioren te maken, toen ben ik gestopt omdat er niet echt proactief naar 
mijn diensten werd gevraagd. Eerlijk gezegd heb ik van deze keuze wel 
spijt. Nadat ik ben gestopt heb ik wel nog een aantal jaar café voetbal 
met wat vrienden uit Winthagen gespeeld. Daarbij speelde je gewoon 
vrijblijvend een potje voetbal tegen allerlei andere verenigingen. We 
hebben in die periode regelmatig op het Voerendaal terrein gespeeld. 
Ik regelde dan met Sjo Gubbels – destijds uitbater kantine – dat de 
3e helft goed georganiseerd werd.

Via een omweg ben ik bij de Huls terecht gekomen. Eigenlijk ‘voor de fun', 
maar na 1 wedstrijd op het tweede te hebben gespeeld werd ik gevraagd 
voor het eerste. Dit heb ik een drietal jaar gedaan, totdat ik op mijn 28e 
een ernstige heupblessure kreeg. Hier heb ik 7 maanden van moeten 
herstellen. Ik heb daarna wel nog allerlei andere taken gedaan; zo ben ik 
elftalleider geweest en heb ik een functie in het bestuur bekleed, maar 
was ik ook grensrechter van het tweede. Een mannetje van alles! Ik ben 
overigens (als leider) nog kampioen geworden met de Huls en het feest 
was net zo groot als een kampioensfeest in Voerendaal!

Voordat ik in 1994 naar Hoensbroek ben verhuisd heb ik nog diverse 
taken bij KVC Oranje vervuld. In Hoensbroek hebben we een ontzettend 
leuke buurtvereniging. Daar ben ik penningmeester van geweest en wij 
organiseerden vanalles, met als hoogtepunt de weekendfeesten.

Je hebt flink wat betekend voor het verenigingsleven. Hieruit maak 
ik op dat je graag in contact bent met andere mensen. Wat ik mij 
wel afvraag, op welke manier ben je eigenlijk weer teruggekomen 
op het oude nest?

Marcel Krijnen destijds trainer van Voerendaal, ook woonachtig in 
Hoensbroek, kende ik vanuit de carnaval en per toeval kwam ik hem 
tegen tijdens een voetbalwedstrijd in Nuth. Hij gaf aan dat hij nog een 
leider zocht en ik voelde mij wel gevleid. Voerendaal zat immers in mijn 
hart en was toch wel mijn cluppie, ik ben Voerendaal namelijk altijd op 
de voet blijven volgen. In de periode dat RKVV Voerendaal hoofdklasse 
speelde heb ik veel van de wedstrijden bezocht. Ik kwam thuis en  
vertelde over de ontmoeting met Marcel aan mijn vrouw Maria. Haar 
reactie zal ik nooit vergeten: ‘ich zien ’t al aan dien gezich, dus doan 
moar...”. Zodoende ben ik dus in 2006 gestart als leider van het eerste. 

Het staat mij nog goed bij dat ik toentertijd wel schrok van de status van 
Voerendaal en me afvroeg wat het bestaansrecht nog was. Er was in al 
die jaren totaal niets veranderd, de tijd leek te hebben stilgestaan. In 
de jaren daarna heeft de club het professioneler aangepakt. Naar mijn 
idee is het afschaffen van het betalen van de spelers de redding voor 
de club geweest. Ik vind het dan ook goed dat we inzetten op jongens 
van het dorp.

Kun je ons wat voorbeelden geven van welke taken een leider  
uitvoert? Ik ben vooral op zoek naar wat de functie op sociaal vlak 
inhoudt en de wijze waarop je dit aanpakt.

Er zijn heel veel operationele zaken, zoals het invullen van het  
wedstrijdformulier, kleding klaar leggen, zorgen voor de materialen, 
scheidsrechters ontvangen, etc. 

AFSCHEID 
HUB FRUSCH 
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Door de jaren heen is er wel het een en ander veranderd, zoals  
bijvoorbeeld de digitalisering van de wedstrijdformulieren. Ik kan me 
nog het hard-copy tijdperk herinneren waarbij het soms een tijdrovend 
klusje was, vooral als sommige clubs dit niet op orde hadden. Verder 
vind ik het ook belangrijk om mij in de bestuurskamer van een  
vereniging te laten zien. De wedstrijd wordt dan geëvalueerd en er 
wordt besproken hoe de vereniging ervoor staat. Ook heb ik er altijd voor 
gezorgd dat ik tijdens en na een bespreking beschikbaar ben.

In de beginjaren was ik ook bij elke training te vinden. Daar kun je heel 
goed zien wat er speelt en hoe de verhoudingen binnen de groep zijn. 
Voor de spelers probeer ik een vertrouwenspersoon te zijn, voor de trainer 
het klankbord waar ik de spelersgroep vertegenwoordig. Tevens spreek ik 
de wensen van de trainer richting het bestuur uit.

Als leider kun je niet zomaar alles delegeren, soms moet je ook gewoon 
zaken naar je toe trekken. Ik voel me nergens te goed voor en ben altijd 
bereid om te luisteren en jongens te ontlasten. Als iemand zijn sokken 
is vergeten, ben ik de eerste die in de bres springt om dit te regelen. 
Wanneer een jongen van het tweede daarna bij het eerste aanschuift 
stel ik mij dienstbaar op en regel ik een tosti als lunch. Het zijn de kleine 
dingetjes die het fijn maken voor de spelers.

Volgens onze administratie – in hoeverre die klopt – ben je de  
langstzittende leider. Hoe heb je het zolang kunnen volhouden? 
En de spelers met jou?

De spelers met mij weet ik niet, dat moet je de jongens vragen. Ik denk 
dat ik goed benaderbaar ben en probeer te allen tijde aandacht in de 
persoon te steken. En als je wat belooft, dan moet je het ook nakomen. 
Je krijgt er een stukje waardering voor terug en het is fijn als het de 
spelers vertrouwen geeft. Het is belangrijk om je discreet op te stellen 
en dus niet alles door te kleppen wat je in vertrouwen wordt verteld.  
Dat doe ik dan ook niet.

Ik vind het geweldig om met de jonge gasten om te gaan. Vooral de  
jongens die net de overstap maken, daar kun je namelijk veel voor 
betekenen. Sommige jonge spelers kijken bijvoorbeeld tegen de ouderen 
op, ik vind het belangrijk dat iedereen deel uitmaakt van de groep. 
Je merkt overigens wel dat het door de jaren positief veranderd is. 
Als ik bijvoorbeeld hoor dat de ‘oude garde’ de namen van de nieuwe  
jongens al kent voor de eerste training, dan doet me dat deugd. Het moet  
overigens niet ten koste gaan van het elkaar (op een respectvolle  
manier!) aanspreken, want dat gebeurt naar mijn idee soms nog wel 
wat weinig.

De taken zijn door de jaren heen wel wat anders geworden. De focus 
ligt nu meer op de groep/spelers en dat vind ik wel een fijne  
ontwikkeling. 

Ik vond de samenwerking met Giel echt top, hij neemt namelijk het hele 
kleding gebeuren voor zijn rekening. Daarnaast hielp Freek goed bij 
het gedigitaliseerde gedeelte. Ik denk dat alles bij elkaar ervoor heeft 
gezorgd dat ik het zolang heb gedaan.

Met welke trainers heb je samengewerkt? 
Hoe verliep een dergelijke samenwerking?

Dat zijn Marcel Krijnen, Bert Starmans, Ger Vroomen, Wim Zagar, Michel 
Broeders, nogmaals Bert Starmans en Ramón Meessen. Over geen enkele 
van deze heren een slecht woord, ik heb echt altijd leuk samengewerkt 
met al deze trainers. Wel had elke trainer een ander karakter en dus ook 
een andere benadering richting de groep. Daar moet je ook als leider op 
inspelen. Verder zag ik het ook als mijn taak om de trainer te vertellen 
hoe de hazen binnen de vereniging huppen.

Niet alleen met de trainers, maar ook met de spelers, de rest van de 
staf en het bestuur heb ik een goede band. Altijd goed, nooit problemen.  
Ik hoop voor de club dat Jo nog lang ‘mee gaat’ als voorzitter.

Verder volgen nog leuke anekdotes over trainers en spelers. Zo 
vindt Hub het bijvoorbeeld bewonderingswaardig wat voor een 
voetbaldier Ramón is en prijst hij de manier van communiceren van 
Wim. En public ingrijpen richting de trainer heeft Hub dan ook maar  
sporadisch gedaan in al die jaren, hij kent de etiketten. Omdat hij 
de geloofwaardigheid van de trainer niet in het geding wil brengen 
houdt hij zich op de achtergrond tijdens groepsbesprekingen en 
geeft er de voorkeur aan de trainer 1-op-1 aan te spreken wanneer 
hij een andere mening is toegedicht.

Het is bijna niet te missen dat Hub sfeer heel belangrijk vindt. We 
spraken op neutraal terrein af, maar Hub had - attent dat hij is - een 
koud pilsje van thuis meegenomen. Toch wordt de vraag gesteld hoe 
belangrijk gezelligheid is. Óók is er een gezegde: Waar je mee om 
gaat, word je mee besmet. Waar heeft de jeugd jou mee besmet? 
Ben je al aan de TikTok?

Lol is heel belangrijk, maar niet op zondag voor 16.30u. Ik houd van 
gezelligheid, maar ben ook fanatiek. Na verloop van tijd heb ik wel 
geleerd om ook negatieve uitslagen (sneller) naast mij neer te leggen. 
Uitzondering daarop is bijvoorbeeld wel de, in mijn ogen onterecht niet 
gewonnen wedstrijd tegen RKHBS afgelopen jaar. De enige tegengoal 
van die wedstrijd had namelijk nooit goedgekeurd mogen worden.

Contact met de jeugd houdt mij jong van geest en dat gevoel vind ik 
heerlijk. Als ik in gesprek ga met de jongens dan pas ik mij aan en kan ik 
mij zomaar weer 20 voelen. Ik probeer dezelfde 'taal' te spreken en dan 
kan het zijn dat ze mij in het begin nog niet helemaal snappen, maar 
dat vind ik wel grappig. >
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Dan neem ik dezelfde soort grappen over en soms denk ik dan achteraf;  
kan dat wel wat ik heb gezegd? Ach, eigenlijk maakt het mij ook niet 
zoveel uit. Ik steek mijn mening niet onder stoelen of banken. Zo 
heb ik ook een uitgesproken mening over de politiek en volg ik veel  
actualiteitenprogramma's. Wij hebben het niet slecht en ik klaag dan 
ook zeker niet.

Het is te merken dat Hub slecht tegen onrecht kan, zeker geen  
egoïstische gedachtegang. Dat brengt ons bij het volgende  
onderwerp; boetes. Regelmatig lekken er namelijk wel boetelijstjes 
van professionele clubs met de meest ludieke boetes en/of redenen 
om een boete te krijgen. Moet er bij Voerendaal bijvoorbeeld ook 
een liedje gezongen worden als je te laat komt? En klopt het dat 
jij als leider ook de potjes hebt beheerd? 'Klopt, en jij moet nog 
betalen' is direct zijn antwoord.

Zonder gekkigheid, we hebben inderdaad een tijdje een boetepot gehad. 
Gaat de telefoon af, gaat er geld in het potje. Net zoals bij een gele kaart. 
En krijg je een rode kaart dan mag je de schoenen voor de hele selectie 
poetsen. Bij de intreding van het kunstgras ging daar de lol eigenlijk 
wel vanaf.

Laatste jaren is deze boetepot vervangen door een doelpuntenpot met 
een positieve benadering. Dit betekent dat door iedere wedstrijdspeler  
1 euro wordt gepot per tegengoal en dat de staf betaalt bij elke goal voor. 
Met het geld in de pot worden presentjes bekostigd, maar het is vooral 
bestemd voor leuke uitstapjes. Een van de redenen dat de boetepot is 
afgeschaft, is omdat het niet prettig is als je moet gaan discussiëren 
over het feit of iemand een kaart voor het team heeft gepakt of niet. 
Soms zitten er namelijk ook slimme overtredingen tussen, die helaas 
met een kaart worden bestraft. Verder hebben we op enig moment ook 
‘de speler van de week’ geïntroduceerd en die roepen we nog iedere week 
uit. De staf beoordeelt dit en daarbij zitten we vrijwel altijd op een lijn.

Welke wedstrijd en of voetbaljaar is je altijd bijgebleven en waarom? 
Ook zijn we nieuwsgierig naar de mooiste momenten buiten het  
voetbalveld!

Het mooiste seizoen is het kampioenschapsjaar in 2010/2011. De  
laatste wedstrijden, wat een beleving ernaartoe en dan zo’n beloning! 
Ik weet nog goed dat Jo zei; als we winnen tegen Weltania dan worden 
we kampioen. Gelukkig hebben we die wedstrijd gewonnen, maar  
uiteindelijk hebben we het kampioenschap pas in de laatste wedstrijd 
tegen Sylvia (4-1 winst) kunnen beslissen.

Die promotiewedstrijd tegen Weltania is zonder twijfel de mooiste  
wedstrijd geweest, dankzij 2 goals van ‘ozze’ Koen (Wingen) wonnen we 
met 2-0. De wedstrijden tegen WDZ waren altijd leuk en een spannende 
uitwedstrijd tegen Willem I staat nog goed op mijn netvlies, maar dan 
vanwege de ambiance ;-)

Ik kon altijd heel erg genieten van de ‘normale’/drukke zondagen  
waarbij de vaste supporters altijd bij elkaar zaten. Het was dan  
supergezellig in de kantine en als afsluiter gingen we om 19.00 uur  
samen ergens in het dorp eten.

Met de jongens waren de weekendjes weg altijd leuk. Het eerste jaar 
daar in Spanje, dat is echt onbetaalbaar en kan nooit meer overtroffen 
worden. Het leukste specifieke moment dat ik mij daarvan herinner is 
dat (destijds en momenteel nog steeds) onze aanvoerder vliegende keep 
speelde op het strand. Daar moet, geloof ik, ook nog een filmpje van in 
omloop zijn. Niemand heeft mij dat ooit kunnen aanleveren. Ik hoop dat 
moment ooit nog eens te zien! Zelf heb ik toen na een aantal halve liters 
het terras gek gemaakt met het lied L'Italia. Mallorca was ongekend... 
alleen maar gezopen! Ook niet zo vreemd dat we zo gek deden. Emmers 
mixdrank werden gehaald, 15 rietjes erin... Ik ben wel blij dat alles goed 
gegaan is. Trainer Wim had zomaar het vliegtuig kunnen missen, die is 
in slaap gevallen en werd maar net op tijd wakker.
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Ook München was prachtig. In de kelder heb ik mij laten op jennen 
opnieuw L'Italia te zingen. Ik ben toen in een volle kroeg, onder in een 
kelder, waar iedereen aan lange biertafels zat, op een tafel gesprongen 
en heb dit lied luidkeels ingezet. Ik werd toen door een vrouw van de tafel 
getrokken en achteraf hoorde ik van Ramón dat hij zijn hart vasthield bij 
mijn actie en reactie. Op zo'n momenten leef ik in het moment en krijg 
ik alles klaar.

Heerlijk die onbezonnenheid! Als we naar de minder leuke 
momenten vragen blijft het lang stil. Hub haalt het jaar 2015 aan, 
waar door ziekte een vijftal leden ons zijn ontvallen. Verder geeft hij 
aan dat hij de euforie na een overwinning het leukste vond en dan 
liever zo snel mogelijk bij de groep wilde staan. Verder was Hub snel 
tevreden, vooral als er een biertje voor hem was overgebleven.

Hub, wat ga je eigenlijk na jouw ‘leiderspensioen’ doen en wat ga je 
het meeste missen?

Een andere invulling past beter bij mijn prioriteiten. Dan ben ik niet 
elke zondag van 12.00 tot 20.00 uur weg. Ik wil mijn tijd (op de club) 
anders indelen. Het thuisfront is namelijk ook belangrijk voor mij. Ik heb 
hele leuke jaren gehad en wil ook zeker blijven komen kijken. Ook blijf 
ik deel uitmaken van de technische commissie om de 'feeling' niet te 
verliezen. Vanuit die rol ben ik aanspreekpunt voor het eerste en tweede 
en zal zodoende ook eens een wedstrijd van de A gaan bekijken. Ik geef 
advies vanuit de groep. Werving gebeurt altijd in afstemming met staf 
en bestuur waarbij we ons richten op jongens van het dorp. Buiten dat, 
zijn uiteraard ook jongens van ‘buitenaf’ die zichzelf aanmelden altijd 
welkom.

Wat ik het meest ga missen is de wedstrijdspanning. Vooral bij de  
wedstrijden dat het om de worst gaat. Verder vind ik het lekker om bezig 
te zijn en ben ik niet gemaakt om op de bank te ploffen, ik moet wat om 
handen hebben. Mijn sociale contacten ga ik ook weer wat aanhalen. 

Die zijn misschien wat blijven liggen door de gekkigheid in de afgelopen 
jaren. Zo ging ik bijvoorbeeld eerst ook nog alle wedstrijden van het 
tweede kijken. Wat er ook gebeurt, ik blijf zeker fan van Voerendaal, 
zoals de meesten weten kan ik dan ook echt wel juichen als Voerendaal 
scoort. Dat heb ik overigens ook bij Ajax.

Mooi om te horen dat je toch voor de club behouden blijft en dat 
we je niet uit het oog gaan verliezen. Zijn er vanuit jouw kant nog 
aanvullingen?

Ik hoop van harte dat de selectie fikse blessures bespaard blijft. Het  
afgelopen jaar hebben we te maken gehad met drie spelers die een 
kruisbandblessure hebben opgelopen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt 
en wens ik niemand toe. Verder alle succes voor selectie, staf en – met 
een knipoog – met name Freek, met het overnemen van mijn taken.

Het werd een gezellige avond waarbij we regelmatig afdwaalden 
door de vele herinneringen aan de afgelopen jaren. Dankjewel Hub! 
Niet alleen voor dit interview, maar vooral voor je inzet de afgelopen  
16 jaar. Je hebt het hart op de juiste plaats! We wensen jou alle goeds 
voor de toekomst en hopen je nog vaak als toeschouwer te mogen 
begroeten!  
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Niet iedereen zal weten wat hij allemaal voor de voetbalclub heeft 
betekend en waar hij bij betrokken is geweest, maar de naam  
Ad Bindels zal bij iedereen binnen de voetbalclub een belletje doen 
rinkelen. Misschien niet zo vreemd voor iemand die al 61(!) jaar lid 
is van de vereniging en een imposante staat van dienst heeft als we 
kijken naar de manier waarop hij zijn lidmaatschap vervult. Ondanks 
deze indrukwekkende 'waslijst' is Ad niet iemand die nadrukkelijk 
op de voorgrond treedt. Ad is vriendelijk, goedlachs en spraakzaam 
waardoor we het gesprek met hem vol plezier aangaan.

Ad, je bent sinds 1961 lid van RKVV Voerendaal, kun je ons 
meenemen naar het begin van je lidmaatschap en hoe de 
voetbalclub er toen uit zag? Heb je zelf gevoetbald?
De locatie van de velden heb ik in de loop der jaren wel zien veranderen. 
Zo ben ik als klein jongetje nog gaan kijken op de Tenelenweg, achterom 
bij bakkerij Cloodt. Ook weet ik nog dat het voetbalveld op ’t Veldje heeft 
gelegen en heb ik nog getraind op ‘het complex’ in de Teggert. Verder zijn 
sowieso wat dingetjes anders, maar dat hoort dan ook bij de tijd. Vroeger 
lag er wel eens een koeienflat op het veld of moest er gedoucht worden 
in een plastic kuip naast het kleedlokaal.

Zelf heb ik ook gevoetbald. Ik zal een jaar of 13 / 14 zijn geweest toen 
ik ben gestart op de C, daarna heb ik nog op de B en de A gespeeld en 
toen de overstap naar de senioren gemaakt. Bij de senioren heb ik met 
name op het 3e en 4e gespeeld, maar 2 seizoenen heb ik op het tweede 
gespeeld, dit was in de onderhoofdklasse. Mijn positie was linksachter 
of laatste man.

Leuk om te horen! En wat heb je na je actieve carrière gedaan?
Ik ben gestopt nadat ik zwaar geblesseerd ben geraakt. Ik kon niet meer 
voetballen, maar wilde toch graag bij de groep blijven. Zodoende ben ik 
in 1980 leider van het 3e geworden. Reinhard Rothkranz stopte en toen 
heb ik dit samen met Jef Rooyen en Hub Smidsman opgepakt. Met de 
meeste jongens van het 3e heb ik nog samengespeeld. Later werd Wiel 
de Esch trainer/leider van het 3e en ben ik naar het 4e gegaan. In totaal 
heb ik dit 10 jaar met heel veel plezier gedaan.

Het 3e had best een aardig niveau en het werd best wel serieus  
opgepakt. Ook op het 4e werd altijd voor de winst gespeeld, maar 
toch lag de focus net iets meer op de 3e helft. Ik kan me nog goed  
herinneren dat onze keeper destijds een wedstrijd behoorlijk wat goals 
tegen kreeg. 

In de rust heb ik toen een blaadje op de paal geplakt met daarop de 
tekst: “Indien mogelijk, bal in handen pakken, anders wegtrappen.” 
Dit soort wedstrijdhumor hadden we vaker en gaf enorm veel plezier. 
Nogmaals, we speelden wel altijd voor de winst, want ik kan mij de 
wedstrijden tegen Hulsberg en FC Gracht herinneren waarbij we het 
kampioenschap van deze twee concurrenten van elkaar aardig in de 
weg hebben gezeten.

Volgens onze administratie ben je ook nog een periode van 12 jaar 
bestuurslid geweest? Wat heb je precies gedaan en hoe ben je daar 
ingerold?
Ja, een aantal bestuursleden stopten en ze kwamen toen bij mij uit. Zo 
simpel is het, zo ben ik erin gerold. Ik was bestuurslid hoofdbestuur 
en daardoor was ik verantwoordelijk voor de sponsoring, reclameborden 
en advertenties. Verder ben ik bestuurslid en penningmeester geweest  
binnen het jeugdbestuur. Qua indeling was de jeugd toen nog  
gescheiden van de senioren. De jeugd had een eigen kas die ook beheerd 
moest worden. Er moest dan met name gekeken worden naar wat er uit 
en in ging en naar het overleggen van de rekeningen. Later zijn deze 
taken door Patrick Leunissen overgenomen.

De meeste mensen zullen je kennen als keeperstrainer. Van huis uit 
ben je geen keeper. Kun je ons vertellen waarom je dan toch keepers-
trainer bent geworden en hoe je jezelf dit eigen hebt gemaakt?
Ik was eigenlijk al leider van de F-jes en de E-tjes vanaf 1982, toen heb 
ik samengewerkt met Harrie Boosten en later pas ben ik daar de keepers 
bij gaan doen. Mijn zoon Roel wilde vroeger per se gaan keepen, maar 
daar waren geen speciale trainingen voor ingericht. Toen ben ik daar 
eigenlijk op eigen initiatief mee begonnen, want ik vond namelijk dat 
hij toch wat balgevoel moest krijgen. Later is Stef, mijn andere zoon, 
hier ook bij aangesloten. In 1986 had ik vier keepers onder mijn hoede; 
mijn zonen Roel en Stef, Ivo Wijnen en Bram de Wever. Na twee jaar sloot  
Jesse Scheffer bij dit viertal aan en het jaar daarna had ik ineens  
13 man. >

GEWAARDEERD LID
AD BINDELS
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Toen het aantal zo snel opliep heb ik een cursus gevolgd, zodat ik ook 
gediplomeerd was en beter wist waar ik het over had. Ik heb wel altijd 
vanuit een bepaalde methode proberen te trainen. Ook ben ik wel eens 
naar een voetbalkamp gaan kijken om mezelf daar oefenstof eigen te 
maken. Ik vind het een goede ontwikkeling als (oud-)keepers andere 
keepers enthousiasmeren en training geven.

Ik zie dat je een boekje hebt meegenomen met daarin alle  
keepers die je van 1986 t/m 2017 hebt getraind. Samen bekijken 
we het boekje en ons oog valt op enkele namen, zoals Simon Jaeqx, 
Jelle Knippenberg, Cas Vermeulen, Levi Aalders, Ivo Gulpen, Chento 
Didden en Mel van der Heijden. Een heel divers gezelschap en 
zeker interessant om te zien, vooral omdat enkele van eerder-
genoemden later zijn gaan voetballen en het ook op dat gebied 
niet onverdienstelijk hebben gedaan... We zijn wel nog benieuwd 
naar wat voor een trainer je was.
Ik heb de jongens ook altijd tijdens de wedstrijden proberen te coachen, 
iedere zaterdagochtend was ik dan op de voetbalclub. Mijn vrouw Ine zei 
wel eens gekscherend dat ik daar beter een bed kon neerzetten. Tijdens 
de wedstrijden stond ik dan achter de goal en probeerde ze te  
stimuleren. Mijn aanpak is altijd opbouwend en positief geweest. Er  
mogen ook echt fouten gemaakt worden, dat vind ik nooit erg en daar 
zal ik dan ook nooit om gaan schelden. Een keeper heeft nu eenmaal een 
cruciale rol op het veld en ik heb die jongens altijd meegegeven dat ze 
er niet te veel mee moeten zitten als er een fout gemaakt wordt. Fouten 
maken hoort er nu eenmaal bij en ik zag ten slotte echt wel groei. Na de 
wedstrijden werden er afsluitend altijd penalty’s getrapt. Ik probeerde 
ze dan te stimuleren door ze te belonen met een flesje frisdrank als 
ze er een aantal zouden pakken. Het competitieve element vind ik wel  
belangrijk, terwijl er ook ruimte moet zijn voor wat luchtigheid. Er is 
bij mij altijd tijd voor een mop. Zo ben ik nooit een dag met tegenzin 
gekomen.

Door een blessure ben ik tussendoor wel even gestopt. In het donker ben 
ik in een net blijven hangen en scheurde zo mijn enkelbanden af. Verder 
heeft Stef ook de keeperstraining van de oudere teams overgenomen.  
De F t/m C waren de teams die ik heb gehad. De keepers van 6 t/m  
14 jaar oud hebben toch wel tegen mijn kop aan moeten kijken.

Respect, een periode van 30 jaar training geven. Dat zullen 
niet velen hem nadoen. Wanneer Ad gevraagd wordt hoe 
vanzelfsprekend het is om een jeugdkeeperstrainer te hebben 
dan haalt hij zijn schouders op. Hij heeft geen idee, want hij vond 
het gewoon leuk om plezier te hebben en ze beter te maken. 
Verder zit je ook nog in het klusteam en ben je trouwe supporter 
van het 1e elftal. Hoe komt het dat je zo betrokken bent?
Ik ben nou eenmaal een Voerendaal man. Ik ben altijd naar het eerste 
gaan kijken en dat ga ik nog steeds, behalve in de periodes dat Roel in 
Klimmen en Stef bij Schimmert op het 1e keepten. 
Verder hoop ik altijd dat Voerendaal wint, maar ga ik niet te keer als 
Voerendaal verliest. Ook niet als een scheidsrechter een fout maakt, 
ook dat mag en dat verandert de zaak toch niet. Als ik bijvoorbeeld  
terugblik op afgelopen jaar, dan baal ik zeker van de onterechte penalty 
voor Vaesrade en onterechte tegengoal van RKHBS. Krakelen heeft in 
die situaties geen enkel nut. Afgelopen jaar had ik in ieder geval op een 
betere afloop gehoopt, maar jammer genoeg hebben we pech gehad met 
die blessures.

Ik vind het fijn om wat om handen te hebben en met leuk gezelschap 
vind ik het dus ook leuk om onderdeel te zijn van het klusteam. Dit 
bestaat uit taken zoals netten ophangen, een en ander opruimen en 
doen wat verder nodig is. >





We snappen dat het lastig is om in vogelvlucht de mooiste  
herinneringen op te noemen, toch wagen we een poging. 
Ook willen we graag weten wat je het leukst vond om te doen?
Uiteraard de kampioenschappen. Verder waren het mooie wedstrijden 
tegen clubs als TOP en Halsteren, maar de meeste sjpass heb ik gehad 
met het 3e met Reinhard.

Verder staat me ook het zeskamp in 1983 bij. We wonnen, maar  
hadden geen enkel idee waar het schip gestrand was. Bij de prijs- 
uitreiking dachten we dat we laatste waren geworden van de 27. Telkens 
als onze naam niet viel, waren we aan het grappen dat we nu wel echt 
aan de beurt moesten zijn. Niet te geloven dat we eerste zijn geworden. 
Of ze hebben ons laten winnen, haha. Uiteraard werd het gewonnen  
prijzengeld tijdens de 3e helft direct weer geïnvesteerd.

Jeugdtrainer, leider en zeker ook keeperstrainer heb ik allemaal altijd 
met veel plezier gedaan. Geen enkele dag ben ik met tegenzin gegaan. 
Zolang je met een leuke groep bent is het voor mij prima. Ook al lag ik, 
vanwege mijn zwakke knie, na een lange dag thuis soms met mijn been 
hoog.

Dankjewel Ad. Leuk om een ervaringsdeskundige en, door het vele 
vrijwilligerswerk, een voorbeeld als jou te spreken. Een aantal punten 
is echter nog niet benoemd, zoals dat Ad al 31 jaar in de organisatie 
van de schoolsportolympiade zit en dat hij ook de velden voor de 
jeugd gekeurd heeft. Ook heeft Ad, zeer terecht, een zilveren 
speld van de NKS ontvangen waarover hij zelf zegt: ‘Vind ik niet zo  
belangrijk, hebben ze eens aangevraagd’. Ad blijft dus bescheiden, 
naar ons idee siert dat hem juist en wordt hij daarom door  
iedereen binnen de club – als vrijwilliger én persoon – gewaardeerd. 
Het bestuur vond het mede daardoor ook gepast om Ad op  
16 september j.l. te benoemen tot Erelid van de vereniging, een grote 
eer voor een groot persoon!  
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Wie de voetbaltrainers Bart Vodeb en Alvin Mouthaan voor het  
eerst langs de lijn ziet staan, ziet direct hun passie en veel plezier. 
De spelers van hun team lopen dan ook met hun trainers weg. Bart 
en Alvin zijn gewaardeerde jeugdtrainers binnen de club. Inmiddels 
hebben ze al 4 jaar achter elkaar als duo de honneurs waargenomen 
bij verschillende jeugdteams en we zijn benieuwd naar wat hen zo 
geliefd maakt bij de spelers en waarom ze juist als koppel in hun 
kracht staan.

Bart en Alvin, fijn dat ik jullie kan spreken. Volgens mij zouden  
jullie nu eigenlijk voor het 5e jaar op rij als duo een jeugdelftal onder 
jullie hoede nemen, maar heb jij, Bart, er vanwege gezinsuitbreiding 
voor gekozen een jaartje een sabbatical in te lassen. Deze mooie 
tijd wordt je uiteraard gegund... Misschien is het goed om jullie 
even kort voor te stellen. Wie zijn jullie en hoe zijn jullie bij 
RKVV Voerendaal terecht gekomen?

Alvin: We zijn beide jongens uit het dorp. Ik voetbal zelf al een poosje 
niet meer, enkel op zondagmiddag voor de buis. Ik heb van de F t/m de B 
bij RKVV Voerendaal gevoetbald en bij Weltania heb ik op de A gespeeld.  
De stap naar de senioren heb ik nooit gemaakt.

Bart: Ik ben pas laat begonnen, namelijk op de C en op mijn 19e ben ik 
gestopt. De overstap naar de senioren heb ik dus wel gemaakt. 

Ik heb zelfs mijn debuut op 1 gemaakt, maar bij die ene wedstrijd is het 
gebleven, daarna heb ik er een tijdje uit gelegen omdat ik de ziekte van 
Pfeiffer kreeg. Ik heb wel nog een jaar op het tweede gevoetbald en een 
aantal jaar later nog een seizoen op het ‘oude vierde’ onder Hub Colleije.

Wanneer zijn jullie gestart met het geven van training en hoe zijn 
jullie het trainersvak ingerold? Bart, klopt het dat je ook trainer 
van Alvin bent geweest?

Bart: Van mijn 17e t/m 21e ben ik trainer geweest en inderdaad, toen 
Alvin op de B jeugd speelde, ben ik ook zijn trainer geweest. Nu zijn we 
al sinds 2018 een trainersduo, de JO15-3 was ons eerste gezamenlijke 
team. Daarna hebben we een seizoen de JO15-2 onder onze hoede gehad 
en na dat jaar nog twee jaar diverse JO17 teams.

Alvin: In 2018 ben ik gestart als trainer, direct als duo met Bart.  
Als C-pupil zei ik al tegen hem; “Wij gaan samen een teampje trainen”. 
Zo zijn we er ingerold, maar het was eigenlijk gewoon een zwak excuus 
om elkaar vaker te zien, zodat we wat vaker bij elkaar zouden zijn en 
wat meer erop uit konden. Al van kleins af aan ben ik altijd graag bezig 
geweest met voetbal. Ik volg veel voetbal op tv en het trainersvak heeft 
mij altijd getrokken. Komend jaar zal ik met Dian Nan de JO17-1 trainen 
en Rik Hermans voor het 3e jaar op rij assisteren op JO19-1.

SUPERDUO LANGS DE LIJN
BART VODEB EN ALVIN MOUTHAAN
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Bart en Alvin, ik ben ook wel benieuwd naar jullie onderlinge  
taakverdeling. Is er iemand hoofdtrainer of zorgt bijvoorbeeld  
iemand alleen voor de trainingen zoals we dat wel eens in 
Engeland zien?

Bart: Er is geen strakke verdeling, we doen in principe alles samen, 
maar proberen elkaars krachten wel optimaal te benutten. Alvin is ons 
tactisch wonder en is van alles op de hoogte! Zo leest hij boeken over 
trainers, mist geen artikel van de KNVB, kijkt filmpjes op Youtube over 
de oefenstof en geeft ook zijn eigen draai aan bestaande oefeningen.

Alvin: Bart is heel duidelijk in zijn communicatie en kan de groep 
ontzettend goed motiveren. Het zegt eigenlijk genoeg dat hij nog steeds 
contact heeft met gasten die hij in het verleden getraind heeft. We  
hebben allebei als doel dat we een team willen smeden met spelers die 
voor elkaar door het vuur gaan.

Jullie komen over als trainers met veel passie. In hoeverre klopt  
dit en hoe proberen jullie dit – en met welke boodschap – over 
te brengen?

Alvin: Aan passie nooit gebrek! Op een avond met z’n tweeën kunnen we 
zo vijf uur vol lullen en het schiet dan alle kanten op, maar gaat wel om 
het spelletje voetbal. Wanneer anderen erbij zijn, kan ik me voorstellen 
dat het niet gezellig is als we de hele tijd over voetbal praten.

Bart: Buiten dat proberen we zeker plezier bij ons team erin te brengen. 
We houden echter wel van winnen en proberen daar ook alles voor te 
doen. Zo hebben we twee stelregels; coach (positief) & ga door tot de 
laatste minuut, stroop de mouwen op! Deze laatste regel reflecteert ons 
allebei wel als voetballer, we zijn beiden karaktervoetballers.

De afgelopen 2 jaar hebben we veel gewonnen, dat is wel eens wat  
anders geweest. Die gasten zijn zo fanatiek. Soms is een nabespreking 
niet mogelijk, omdat ze bijvoorbeeld niet meer aanspreekbaar zijn na 
een verliespartij. Die mentaliteit bevalt ons wel. Ook de trainings- 
opkomst vinden we belangrijk. Wie op de training is geweest heeft  
invloed, omdat dit een gevoel van eerlijkheid geeft en zo weten ze waar 
ze aan toe zijn: als ik kom trainen, dan heb ik ook een reële kans om te 
voetballen. Dit heeft ervoor gezorgd dat we altijd een stabiele trainings-
opkomst hebben, iets waar we trots op zijn.

Alvin: Ik heb een zwak voor jongens die er alles voor doen, ondanks dat 
ze wellicht wat minder kwaliteit hebben. Die geven niet op. De passie die 
we zelf hebben, zien we ook graag terug bij de spelers.

Bart: We geven ze echt veel instructies mee. Bijvoorbeeld hoe je moet 
kantelen, op lijn voetballen en wat we verwachten bij zonedekking. Zo 
knap, de meeste indruk maakt op mij de hoge leercurve die de spelers 
laten zien. Voetballend steekt het goed in elkaar en de meesten hebben 
een goede basistechniek. Samen met de kids maken we een plannetje 
en als het dan uitpakt zoals bedacht is dat echt heel mooi om te zien.

Alvin: Het is niet zo dat alleen wij er serieus mee bezig zijn, je ziet het 
ook bij andere verenigingen. Je ziet dan echt bepaalde patronen, zoals 
het bewust druk zetten vanuit de spits. Het kan niet anders dan dat dit 
getraind wordt.

Leuk om te horen dat jullie het serieus oppakken met deze 
gasten, want het lijkt me niet altijd even makkelijk om met pubers 
te werken. Heeft het jullie voorkeur om met deze leeftijdscategorie 
te werken?

Bart: Dit is wel echt een leuke leeftijd. Vanaf 15 worden ze wat mondiger 
en vanaf dan kun je ook wat slimmigheden aan ze overbrengen.

Alvin: Het trainen van een iets ouder jeugdteam vind ik erg prettig. Het 
is een prachtig proces, om met JO17 zo nauw samen te werken met JO19 
en op die manier die jongens klaar te stomen voor het eerste elftal. Ik 
bekijk het ook echt als een proces en het is leuk als er vanuit de groep 
ideeën zijn en de spelers zelfstandig keuzes maken. Het eerste doel is 
de spelers goed afleveren bij Rik (JO19), zodat ze daarna de stap naar 
de senioren kunnen maken. Het doet goed als spelers het goed doen bij 
JO19. De stap naar de senioren is namelijk best groot. Dat dit niet zonder 
slag of stoot gaat, ze zich in de puberteit bevinden en daardoor soms 
een keuze maken die wij liever niet zien, snap ik ook wel. Je bent maar 
1 keer 17 of 18.

Bart: Communicatie is belangrijk, maar op die leeftijd vaak nog zo 
basaal. Het zijn kids die puberen, maar desondanks hebben ze een 
bepaalde gedrevenheid en is het vermogen om te leren ontzettend groot. 
Daarnaast moet er ook tijd voor een feestje zijn!

Alvin: Soms heb je te maken met bepaalde karaktertrekjes, dat is iets 
wat nog moet groeien op deze leeftijd. Ze nemen complexe instructies 
goed op en zijn daar verder in dan wij waren op die leeftijd.

Bart: Na een overwinning komen ze naar je toe met; ‘dat waren toch 
geen tegenstanders’ en na een verloren wedstrijd is er geen land met 
ze bezeilen. Drie dagen niet aanspreekbaar zijn omdat ze een penalty 
hebben gemist, dat soort winnaars moet je soms aan de ketting leggen. 
Je ziet karakters vormen en soms is er een enorm verschil in reacties en 
relativeringsvermogen, maar dat vind ik juist mooi. >
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Los van het voetbal hoop ik dat we ze iets meegeven dat ze in het  
dagelijks leven kunnen gebruiken, al is het maar 2 procent. Karakter en 
doorzetten geldt voor alles, net zoals dat je geleerd moet krijgen hoe je 
met een tegenslag moet omgaan.

Alvin: Als we het veld aflopen, dan zeggen we wel eens tegen elkaar: 
“Ach, die redt het wel in het echte grote leven”, ook al zit even iets 
tegen of heeft iemand een grote mond. Wat ik ook leuk vind, is dat als ik  
jongens spreek die Bart heeft getraind, ze ook altijd naar hem vragen en 
de periode van toen aanhalen. We hebben een hoge trainingsopkomst, 
dus ergens zullen we wel iets goeds doen. Mede daardoor hebben we dan 
ook vrijwel nooit een training hoeven afgelasten.

Bart: Nou, het afgelopen jaar - net na de coronaperiode - hebben we 
er wel een training uitgegooid. Soms komt er een afmelding binnen bij 
Alvin, soms bij mij. Wij hebben dan onderling contact over hoeveel we er 
nog over hebben. Op een gegeven moment liep het aantal afmeldingen 
snel op. Na even te hebben nagedacht realiseerden we ons dat Roda 
thuis speelde. Toen heb ik 1 van de jongens geappt en inderdaad, ze 
gingen met z’n allen naar de wedstrijd. Even later volgt dan een foto in 
de groepsapp. “Nu corona voorbij is, kunnen we eindelijk weer gaan” 
zeggen ze dan en dat begrijpen we dan ook wel weer. 

Soms wordt er ook wel eens een hele gênante foto geappt die ze de  
volgende dag snel verwijderen. “Te laat, we hebben het al gezien” sturen 
we dan terug. Uiteraard met een knipoog, want dat vinden wij leuk.

De groepsapp wordt even snel geopend en ik zie enkele foto’s. 
Leuk om te zien! Ik ben dan ook benieuwd of en in hoeverre kleed-
kamerhumor in de jeugd al een rol speelt? En wat doet dat met je?

Bart: Ja, kleedkamerhumor zit er zeker in. Wij als trainers krijgen dit 
mee, maar geven ze ook genoeg eigen ruimte. Soms ben je wel eens 
zoekende naar dat ene batje, want die reuring maakt het leuk. De  
groepen zijn meestal heel leergierig en toch wordt er genoeg gelachen.

Alvin: In vergelijking met Bart sta ik misschien wat dichter bij de jeugd 
en begrijp ik daardoor de taal van de jeugd wat beter. Of dat aan Bart of 
mij ligt is even de vraag. Soms moet de jeugd zichzelf wat meer ruimte 
gunnen. Eigenlijk wil ik als grap zeggen dat er een generatiekloof is, 
maar het is waarschijnlijk ook nog zo en dat terwijl ik pas 33 ben. Ach, 
voordeel is dat het jezelf jong houdt. 
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Aan jeugdtrainers is vrijwel altijd een tekort, ook bij Voerendaal.  
Goede jeugdtrainers kunnen we altijd gebruiken. Hebben jullie tips 
om talent te spotten voor het trainersvak en ze daarnaast ook 
nog te laten deelnemen?

Alvin: Die gasten die veel met voetbal bezig zijn en waarvan  
medespelers zeggen; dat is een slimme speler, die ziet het. Die zijn 
interessant, maar meestal zijn dat ook de gasten die zich al hebben 
aangemeld. Ook zal de stap sneller gemaakt worden door studenten op 
het CIOS, want zij kiezen bewust voor de sport.

Bart: Het is wel een sprong in het diepe en mede daarom doen wij het 
ook met z’n tweeën, dan kun je op elkaar terugvallen. Iemand vinden die 
je kan aanvullen is een optie, een andere optie is om de club om hulp te 
vragen, zij faciliteren namelijk ook intro cursussen.

Alvin: Jongens die zich openstellen om voor het eerst een teampje te 
trainen, die moeten bij de start wel even bij de hand genomen worden. 
Die stap is aanzienlijk en ik kan me voorstellen dat dit even wennen is.

Bart: Het is van belang dat iedereen dezelfde basis krijgt. Mocht echt 
het doel zijn om meer jeugdtrainers te werven, dan is beleidsmatig 
misschien nog wel wat te winnen. Er zijn veel mensen met passie, maar 
daarbij heerst de twijfel of ze het wel kunnen of niet precies weten wat 
het inhoudt. Als je iemand hebt om even mee te sparren, dan geeft dat 
duidelijkheid.

Hopelijk motiveert jullie enthousiasme ook andere leden! 
Kunnen we ook nog even kort vooruitblikken op komend seizoen 
en jullie ambities?

Alvin: Door Covid was het allemaal wat rustiger. Ik hoop op wat meer 
wedstrijden en minder afgelastingen. We trachten de 1e klasse in te 
gaan, dat is een mooie voetbal-uitdaging voor ons team. We staan 
aan de start van het seizoen en ik heb er enorm veel zin in. Ik sta echt  
te trappelen om te beginnen en om samen met die jongens mooie  
resultaten te halen.

Persoonlijke ambitie heb ik ook, ik ben van plan om de papieren te halen 
als daar tijd en ruimte voor is. Alles moet op z’n plek vallen. Links en 
rechts heb ik al mogen meekijken bij andere trainers/trainingen en dat 
geeft mij veel energie.

Bart: Het kriebelt wel weer - vooral als we het er zo over hebben - en  
zoals ik het nu ervaar sta ik over een jaar weer voor de groep.

Dankjewel Alvin en Bart. Het was een boeiend gesprek en ik snap dat 
de groep wegloopt met deze heren. Ze zijn namelijk benaderbaar, 
jong (van geest) en hun verhaal klinkt voor een leek meer dan  
logisch. Ze spreken beiden uit dat ze in de toekomst, als de tijd rijp 
is, ook de ambitie hebben om ooit een seniorenteam te gaan trainen. 
Dit jaar traint Alvin JO17-1 samen met Dian Nan Frings. We wensen dit 
gelegenheidsduo veel succes en danken Bart en Alvin voor hun tijd. 
Verder wensen we Bart een gelukkige tijd met zijn gezin en hopen 
hem weer snel langs de lijn te mogen begroeten.  
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Het nieuwe seizoen 2022-2023 staat weer voor de deur. Ook in het  
afgelopen seizoen werden de competities verdeeld in vier fasen. Het  
afgelopen seizoen was ook nog eens niet zo een geweldig seizoen, mede 
door de vele wedstrijden die werden afgelast. Vaker 6-7 wedstrijden op 
één zaterdag. Soms door Corona-gevallen, maar vaak ook om andere 
redenen. En dan ook nog vaak op het allerlaatste moment. Er zijn 
teams geweest die daardoor maar 3-4 wedstrijden in een fase gespeeld  
hebben. Veel verenigingen en teams hebben hier veel last van gehad om 
het programma op het laatste nog uit te kunnen spelen.

Maar er waren ook wel leuke dingen te melden. We mochten afgelopen 
jaar weer een aantal kampioenen huldigen, en sinds langere tijd weer 
eens jongere teams. De JO11-1 en de JO11-2 werden als kampioen  
gehuldigd in de laatste fase van de competitie. De JO11-1 werd gedeeld 
eerste en de JO11-2 werd alleen kampioen door op de laatste wedstrijd-
dag hun tegenstander te verslaan. Een hele mooie prestatie van beide 
teams. Beide teams zijn gehuldigd door de vereniging.

Bij aanvang van het seizoen 2021-2022 hebben we een Hoofd Jeugd-
opleiding gepresenteerd. Zijn voornaamste taak was het ondersteunen 
van de beginnende trainers van de teams tot aan de JO13. Een  
omvangrijke taak gezien de vele jeugdteams van deze leeftijd. De  
doelstelling was om dit einde seizoen 2021-2022 gerealiseerd te hebben. 
Door de vele teams en de grotere begeleiding is deze doelstelling niet 
volledig behaald. Daarom is besloten in de Jeugdcommissie om dit in 
het seizoen 2022-2023 weer opnieuw te doen voor deze teams.

Een 10-tal, beginnende, jeugdtrainers hebben in het voorjaar 2022 de 
module Jeugdvoetbaltrainer van de KNVB met goed gevolg afgesloten en 
hun certificaat hierin behaald. Een mooie ervaring voor nieuwe trainers, 
waaruit ook een aantal verbeterpunten zijn bepaald. Met een paar van 
deze trainers gaat de Jeugdcommissie in het najaar 2022 in gesprek om 
deze verbeterpunten op te pakken. >

VERSLAG VAN DE JEUGDCOMMISSIE
RKVV VOERENDAAL / RKSVB

Boven Rik Hermans, Pascal Borghans en Louis Pasmans. 
Onder Angie Conjaerts-Haan, Hub Hermans, Aggie Hermans.
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In het voorjaar, medio maart-april, is weer gestart met de indelingen 
voor het nieuwe seizoen. Dit jaar waren Pascal Borghans en Angie  
Conjaerts (RKSVB) vanuit de Jeugdcommissie verantwoordelijk hiervoor. 
Mark Koch is hieraan toegevoegd vanuit de jeugdtrainers. Ook nu weer 
een heel tijdrovend proces; 250 kinderen indelen is en blijft een 
grote uitdaging. Waar we veel last van hebben zijn de zogenaamde  
'dispensatie-spelers', spelers die in een lager (en heel soms hoger) team 
spelen dan hun leeftijd. Als je eenmaal begint met dispensatie dan blijft 
dispensatie altijd in het vizier en daar moeten we vanaf. Vooral omdat 
we de jeugdspelers, en vaak ouders, hiermee wel een plezier doen maar 
voor de voetbaltechnische ontwikkeling van de speler zelf is het niet 
bevorderlijk. Heel soms is dispensatie nodig, maar zeker niet altijd.

Verder blijft het een grote uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden 
om alle teams goed en volledig te bemannen met voldoende leiders/
trainers. Ook dit seizoen zijn er 3-4 teams waar we tot in augustus 
aan de slag zijn geweest om mensen te vinden voor het team. Het is 
nog steeds niet helemaal gelukt, er zijn nog 2 teams waar we slechts  
1 leider/trainer hebben. Dit kan niet zo door blijven gaan, het wordt 
steeds lastiger. Soms lijkt het wel eens of we een opvang voor de  
kinderen zijn. Ouders moeten zich bewust worden dat wij een vereniging 
zijn die mede geleid wordt door vrijwilligers, vrijwilligers die nodig zijn 
om hun kinderen te laten voetballen. Zonder vrijwilligers kunnen we niet 
alle teams wedstrijden laten spelen en trainen.

Vanaf het seizoen 2022-2023 hebben we een nieuw gezicht binnen onze 
vereniging. Een persoon die de nieuwe aanmeldingen gaat melden bij 
de teams en samen met de trainers, en eventueel de Jeugdcommissie 
als het nodig is, kijkt of en waar een speler geplaatst kan worden.  
De naam is Ramona Koch en zij is hiermee gestart in juni 2022.  
Wij wensen Ramona veel succes met deze nieuwe taak.

RKVV Voerendaal start, in de samenwerking met RKSVB, met  
22 jeugdteams aan de competitie 2022-2023. Dit is één team minder 
dan vorig seizoen. We hebben het aantal spelers in een team moeten 
aanpassen/verhogen met name omdat er veel kinderen afzeggen voor 
de zaterdag waarop de wedstrijden gespeeld worden. Daardoor konden 
veel wedstrijden niet door gaan.

We hopen oprecht dat het een fijner seizoen wordt dan afgelopen  
seizoen, er beduidend minder afgelastingen zijn en teams niet zo snel 
afzeggen. Vanuit onze eigen verenigingen, RKVV Voerendaal en RKSVB, 
zullen we hierop toezien en de teams aanspreken als dit te vaak gaat 
plaatsvinden. We weten ook dat de leiders/trainers hier vaak niets 
aan kunnen doen, het begint bij de kinderen en de ouders. Voetbal is 
een teamsport, afmelden betekent dat je het team opzadelt met een  
probleem. Dus, meld je alleen af als het niet anders kan. Bijvoorbeeld 
als je echt ziek bent of fysieke klachten hebt. We hopen ook op samen-
werking met de ouders hierin.

Rest de Jeugdcommissie om alle spelers en trainers/leiders een mooie 
en spannende competitie toe te wensen, veel voetbalplezier en vele 
mooie momenten om samen te vieren.  

De Jeugdcommissie
Hub Hermans, Pascal Borghans, Aggie Hermans, 
Angie Conjaerts en Louis Pasmans



Ook in 2022 kent RKVV Voerendaal, gelukkig, weer een aantal  
jubilarissen. Hieronder is te lezen wie onze jubilarissen zijn en wat  
ze doen (of gedaan hebben) bij RKVV Voerendaal.

LAURENS ROOYEN - 70 JAAR LID
Laurens behoeft weinig introductie en is een bekende naam binnen  
RKVV Voerendaal. In zijn 70 jaar lidmaatschap heeft Laurens vele 
werkzaamheden & functies uitgeoefend. Zo was hij onder andere  
jarenlang jeugdleider & trainer, leider bij seniorenteams en betrokken  
bij vele activiteiten die georganiseerd werden. Enkele jaren geleden 
werd Laurens daarvoor benoemd tot erelid van RKVV Voerendaal.

AGGIE HERMANS - 25 JAAR LID
Ook Aggie is een zeer bekende naam binnen de vereniging. Al vele jaren 
regelt zij het wedstrijdsecretariaat van de gehele jeugdafdeling en is zij 
lid van de jeugdcommissie. Door haar gigantische inzet voor de jeugd 
werd ze in 2019 tijdens het verenigingsjubileum door de KNVB bekroond 
met de gouden waarderingsspeld.  

JUBILARISSEN 2022

58



59

SPONSORLIJST RKVV VOERENDAAL

HOOFDSPONSOR
• PLUS Tim & Joyce Janssen 

SPONSOREN
• Aannemersbedrijf Jongen 
• Damen Makelaardij 
• Euregio HabetsRoyen
• Fysiotherapie Jetten & Co
• HumanKind 
• Kurvers Wegenbouw
• Parkstad Tuinonderhoud 
• Transpo Nuth 
• Utilicht projectverlichting

SUBSPONSOREN
• AA Drink
• Administratiekantoor Finovion
• Alex Kamsma Design Parket
• Allround klussenbedrijf Peter Coenen
• Asypa Installatie & Dakdekkersbedrijf 
• Autorijschool Verkeerswijs 
• Bakkerij Lei Deckers
• Bakkerij Voncken
• Bandenspecialist Kicken
• Boosten Shell tankstation
• Café ‘t Brandhüske 
• Chinees restaurant Happy Boedha
• De Borenburg & Brasserie Eerlijk & Lekker
• De Hypotheekshop Voerendaal
• DHZ & BikePoint Van Alphen
• DJ Danny 2D
• Dodji Mode
• Elektro DABO
• Emonts Keukens 
• Eye Wish Opticiens Voerendaal 
• FERO Bouw & Timmerbedrijf 
• Gas-service Roy Gulpen
• Heuts automaterialen en meer
• HK Safety Hans Kleijkers
• Hoveniersbedrijf Neven-Eurlings
• HRB Beveiliging 
• IBC Consultancy
• Inlijsterij Courage

• IVO’s sportshop
• Kapsalon Marisa
• Kinderopvang Humanitas
• Kreutzer Optiek
• Lamberts Rolluiken
• L&L Bouw
• NEON 73
• Next Cuisine 
• PartyPig
• Pompen Service Limburg
• Pre-tech
• Quadakkers catering en versmarkt
• Query Design
• Rabobank Centraal Zuid-Limburg
• ReemDesign
• Rijwielhandel Beckers 
• ROPE Reclameproducties
• Rododak
• Schaekens Licht Geluid Video
• Senden Natuursteen
• Slagerij L. Kuijpers
• Silent Party Limburg 
• Sport 2000 Kerkrade 
• Stan Keulen Photography
• Straten Garagedeuren
• Van de Kreeke 
• Vebego International 
• Verkeersopleidingen Chris Adams 
• Vinitor slijterij
• Wasserij Jekerkwartier 
• Weka kassasystemen 
• Zuidlease

SHIRTSPONSOR VOERENDAAL 1
• PLUS Tim & Joyce Janssen

SHIRTSPONSOR VOERENDAAL 2
• Kurvers Wegenbouw

SHIRTSPONSOR VOERENDAAL 3
• Café ‘t Brandhuske
• Dodji Mode
• Taxi MC

SHIRTSPONSOR VOERENDAAL 4
• Bakkerij Voncken
• HB Flowers
• Quadakkers catering 

SHIRTSPONSOR VOERENDAAL MEIDEN/DAMES
• Emonts Keukens

SHIRTSPONSOR HEREN 35+
• Automation Collaboration
• Dichtbij Vastgoed
• Fysiotherapie Jetten & Co
• Happle Consultancy
• ROPE Reclameproducties

SHIRTSPONSOREN JEUGDTEAMS
• Airco Service Voerendaal
• Akkerbouwbedrijf Keijbets
• Bakkerij Lei Deckers 
• Consten Vastgoed
• Content met Ilse
• Dream Gardens
• Elektro Products Gieben
• Grenspaal 12
• Gulf Voerendaal
• Harold Leunissen
• HB Flowers
• Het Winthager Shuuske 
• Huisartsenpraktijk Medisch Centrum 
 Dammerich
• HumanKind
• Kurvers Wegenbouw
• NEON 73
• Notten Consultancy
• Parkstad Tuinonderhoud
• PartyPig
• PLUS Tim & Joyce Janssen
• Pompen Service Limburg
• Stichting Elk Kind telt Mee
• Source In
• SVD Staalbouw
• Van de Kreeke
• We Flex
• Wouters Autobanden

 




