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VAN DE VOORZITTER

VAN DE
VOORZITTER
Sportief
Het seizoen loopt nog maar korte
tijd zodat er nog weinig te zeggen
valt over hoe het loopt. Bij onze 2
damesteams hebben we ondanks
een dreigend tekort aan speelsters
gelukkig de nodige versterkingen
kunnen vinden. Complimenten
aan alle betrokkenen die hier een
bijdrage aan geleverd hebben.
Vrijwilligers
Om vrijwilligers te vinden voor de
diverse taken wordt steeds moeilijker. Ondanks dat veel mensen zich
al inzetten dreigt er een tekort te
ontstaan. Op dit moment kunnen
we met enig kunst en vliegwerk
de zaak draaiende houden. Iedereen moet zich er van bewust zijn
dat het bestuur afhankelijk is van
de bereidheid van leden, ouders
van leden en mensen die het leuk
vinden om onze vereniging draaiende te houden. Bij de jeugd willen
we daarom de ouders meer inzetten bij taken zoals leider, trainer,
kantinediensten, scheidsrechter,
grensrecht, rijbeurten etc. Door
een tekort aan vrijwilligers hebben
we in de algemene ledenvergadering een agendapunt, met een
voorstel de ouders te verplichten
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een taak te verrichten voor de
jeugdafdeling. Daarom vragen wij
de ouders zich aan te melden om
een bijdrage te leveren aan het
draaiend houden van onze vereniging zodat de taken op basis
van vrijwilligheid verricht kunnen
worden wat uiteraard onze voorkeur heeft.
Pinautomaat in de kantine van
SES
De pinautomaat is inmiddels volop
in gebruik en er wordt veelvuldig
gebruik van gemaakt.
Beregeningsinstallatie
Zoals iedereen kan zien is het water
van onze puls voor de beregening
behoorlijk roest-houdend zodat
dugouts-doelen-netten-bestrating
etc.verkleuren.
We gaan voor een oplossing
zorgen waarbij ook de capaciteit
van de puls vergroot zal worden.
Op termijn zal de beregening mogelijk geautomatiseerd worden.
Nieuwe site SES
Ons nieuwe bestuurslid Tomas
van Boekel heeft de afgelopen
maanden behoorlijk wat energie
gestoken in het vernieuwen van

de SES site. De gegevens voor wat betreft voetbalzaken worden nu rechtstreeks van het KNVB programma
Sportlink gedownload zodat de actualiteit geoptimaliseerd is. In het begin zullen er nog wel enige startproblemen voor komen maar uiteindelijk zal dit resulteren
in een betere en actuelere site.
Coördinator kantinezaken
We hebben in de persoon van Marga Nooijen een vervangster gevonden voor Ellen Hendriks, die gedurende
2 jaar de personele zaken van de kantine behartigd
heeft. Dat deze belangrijke functie ingevuld wordt is
zeer belangrijk want een goede organisatie van de personele bezetting van onze kantine is van levensbelang
voor onze club.

Verduurzaming
We hebben al diverse acties gedaan in het kader van
energiebesparing die ook al het nodige opgeleverd
hebben. Onze huiselektriciens Jan en Hennie hebben
nu 114 TL buizen vervangen door LED buizen waarmee
we weer een mooie besparing kunnen realiseren. We
blijven stapsgewijs bezig, om op energiebesparend
gebied zaken aan te pakken en hiermee steeds milieuvriendelijker en besparend te zijn.
De veldverlichting zal op termijn vervangen worden
door ledverlichting waarmee een volgende stap gezet
zal worden in de energiebesparing.

Brood en banket bakkerij
Langenboom: Dorpsstraat 33
5453 JS Langenboom
Tel. 0486-431283
Zeeland: Kerkstraat 63 b
Tel: 0486-460460
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Toon Bergmans
HIFI - T.V. - Video - Wasmachines - Onderdelen
Huishoudelijke apparaten - Telefonie - Satelliet - Service

www.ep-toonbergmans.nl - ep.toonbergmans@home.nl
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Dorpstraat 44, Langenboom
Tel. 0486 - 43 21 52
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 en
van 13.30 - 17.30 uur
Woensdagavond van 19.00 - 22.00 uur
Zaterdag van 08.30 - 12.30 uur en
van 13.00 - 16.00 uur

HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | FINANCIERINGEN | PENSIOENEN | SPAREN

BERGKRISTAL 1, 5453 LW LANGENBOOM
TEL.: 0486-431675 | FAX: 0486-431909 | wwww.hendriksassurantien.nl
De Aftrap - Jaargang 44 - Nr 3 | 7

INTERVIEW JASPER EN JOOST BERGMANS

BURENRUZIE TUSSEN SES EN JULIANA BETEKENT OOK EEN
STRIJD TUSSEN DE GEBROEDERS BERGMANS

“WE EISEN VEEL VAN
ONSZELF, MAAR DAT IS
ALLEEN MAAR GOED.”
Een succesvolle comeback maken is niet iedereen gegund. En is bovenal niet eenvoudig. De sport kent talloze voorbeelden. Grote namen als Bjorn Borg, Lance Armstrong,
Michael Jordan en zelfs Muhammed Ali konden hun terugkeer na een (al dan niet
gedwongen) stop niet inlossen met de prestaties waar de fan weer van zou smeulen. Verwachtingen waren hooggespannen. Een goed sportverhaal kan echter niet zonder een
terugval, waarna de persoon of club weer drie keer zo hard terugkomt. Twee geboren en
getogen Langenboomse broers doen hun verhaal bij De Aftrap over hun comeback.

Tekst: Tijn Cuppen
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“Om een niveau hoger te komen, moest ik op een
andere manier stappen maken”

Jasper Bergmans (25) woont al vijf jaar, samen met zijn
vriendin Daphne, in de Espenstraat. Hier sprak ik dan
ook af om het verhaal van Jasper en jongere broer
Joost (22) aan te horen. Heel benieuwd naar wat deze
mannen te vertellen hebben. “Dat ligt helemaal aan
jouw vragen”, countert Joost direct. De toon is gezet.
Met de samenvattingen van de afgelopen weekend
gespeelde Premier League wedstrijden op de achtergrond, nemen we plaats aan de eettafel in de woonkamer.
Jeugdjaren
Beiden doorliepen moeiteloos en met veel plezier de
jeugdteams van SES Langenboom. Zoals de meerderheid van alle voetballers binnen onze voetbalclub
betaamt, begon dit avontuur onder de vleugels van
SES-coryfee Toon Jans. “Ik was in de jeugd vrij fanatiek
en kon slecht tegen mijn verlies”, vertelt Jasper. Eigenschappen die in de jeugd weleens worden ervaren als
lastig en eigenwijs, omdat plezier voorop moet staan.
Bij Jasper kwam al snel het gevoel dat hij alles uit zijn
sportieve loopbaan wilde halen. “Op vrij jonge leeftijd
mocht ik een team hogerop, waardoor ik vrijwel altijd
een jaar voor liep op mijn leeftijdsgenoten.” Vanaf zijn
eerste stappen op de Langenboomse velden, werd hij
als doelman in de diverse jeugdteams gepositioneerd.
Tot de D-tjes moest hij deze plek echter afwisselen
met teamgenoot Luke van Melis. Op groot veld kreeg
hij uiteindelijk het alleenrecht onder de lat. “Ik speelde
voornamelijk met jongens als Tom Bens, Guus Cuppen,
Nick Bens, Wouter van Boekel etc., die groep”, somt hij
op. Hij was vaak op het voetbalveld te vinden. Vooral op
zondag brachten ze de hele dag rondom de voetbalkantine door. “Van 10.00 tot 19.00 uur waren we daar.
Vaak met Tom Bens, Nort en Jilt van Schayik”, herinnert
Jasper zich. “Eerst het tweede kijken en daarna nog het
eerste.”
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Joost hoort het verhaal van zijn broer aan en geeft
aan dat ook hij enorm genoot van het voetballen in
de jeugd van SES. “Het is altijd heel gezellig geweest
met zijn allen op en rondom het voetbalveld”, weet
hij zich nog te herinneren. “Zelfs kampioen geworden
in de E, dat was geweldig.” Joost pendelde net tussen
twee jeugdteams in vanwege de indeling op leeftijd.
“Het ene seizoen bij de lichting van Niek Nooijen en Jari
Lukassen, een seizoen later samen met leeftijdsgenoten zoals Roy van Melis en Charles van Waalwijk.” Zijn
positie op het veld begon in de aanval. Later, op groot
veld, schoof hij een linie terug om als spelverdeler op
het middenveld te renderen. “Ik voetbalde graag als
nummer 10 achter onze spits destijds: Sebe van Huisseling”, vertelt Joost. “Daar kon ik het spel maken en hem
in scoringspositie brengen, toch wel mijn grootste kwaliteit. Al werpt drie jaar totale afwezigheid op de voetbalvelden je daarin ver terug, kom ik nu achter.”
Keuzes maken
Op jonge leeftijd zijn beide broers al druk met werk.
Jasper begint op 14/15-jarige leeftijd in de werkplaats
bij Van Krijl Metaalbewerking, op steenworp afstand
van sportpark De Kogelberg. Joost heeft daarentegen zijn handen vol als timmerman bij Venray Hout.
Drie jaar geleden besloot hij helemaal te stoppen met
voetbal. “Het was de situatie. Thuis ging het was lastiger,
ik woonde in St. Hubert, maakte lange en fysiek zware
dagen op het werk en ik kreeg last van een knieblessure”, legt hij uit. “Twee keer per week door weer en
wind op een brommer naar SES karren voor een training, werd mij teveel. Ik had het er niet meer voor over
en moest een keuze maken.” De opeenstapeling van
tegenslagen woog niet meer op tegen het plezier dat
hij had op het veld. Dan zit het diep. Een paar jaar eerder
raakte SES ook al de oudste Bergmans telg kwijt. “Ik
kreeg mijn twijfels in het laatste seizoen in de A”, begint
Jasper, sinds februari werkzaam als werkvoorbereider

Jasper Bergmans oog in oog met Peter Janssen

bij Breeuwer in Uden. “Zoals ik al eerder aangaf, wilde ik
proberen om alles uit mijn kwaliteiten te halen. Ik had
voor mijn gevoel talent om er meer uit te halen dan
dat er op dat moment uit kwam.” Zijn grootste frustratie
was het ontbreken van een geschikte keeperstrainer
binnen de club. Dit liet hij dan ook meermaals weten
aan het bestuur. “In de selectie werd een gediplomatiseerde trainer voor de groep gezet, fantastisch voor de
veldspelers natuurlijk. Maar er was nooit een specifieke
keeperstrainer”, zegt Jasper. “Piet van Berlicum pakte
deze rol geweldig op en stond altijd voor ons klaar.
Maar om een niveau hoger te komen, moest ik op een
andere manier stappen maken.”
Met Rensco van Katwijk als sluitpost van het vaandelteam en Rik Verstegen in het tweede elftal van SES, was
de concurrentie moordend. Toch wist Jasper op 17jarige leeftijd zijn debuut te maken tegen het Keldonk
van Claus Foederer. Terug in de A werden gedane
beloftes niet ingelost, waardoor hij een aanbod van
Juliana toch ging overwegen. “Nou nee, dat weet ik ook
niet hoor. Dat zullen we maar niet doen”, was zijn eerste
antwoord op het belletje van Juliana trainer Tonnie
Theunissen. Toch kwam het tot een gesprek en even
later zelfs tot een proef keeperstraining van Arnold Lukassen. “Het contact met Arnold heeft mij uiteindelijk
overgehaald”, bekent Jasper. “We hadden een klik en ik

wist direct dat ik veel van hem zou gaan leren.” De weg
lag vrij voor een plek onder de lat bij Juliana 1. Vaste
doelman Niek Antonidis maakte, na de promotie naar
de derde klasse, de overstap naar Sparta ’25 uit Beek en
Donk. SES degradeerde datzelfde seizoen naar de vijfde
klasse. Jaspers doel, keepen op een beduidend hoger
niveau, lag opeens binnen handbereik.
Blessure na blessure
“Ik was er echt op gebrand om hogerop te gaan
keepen. De concurrentiestrijd ging tussen mij en Stefan
Aben, een prima keeper uit Volkel”, gaat hij verder. “De
voorbereiding ging aardig, maar de trainer koos in de
competitie voor ervaring. Ik was 17 jaar. Ik bleef de druk
echter goed opvoeren en kon mijn kans ruiken.” Op
een doordeweekse training in november ging het mis.
Jasper brak zijn arm, wat het begin werd van een slopende herstelperiode. “Het bot groeide maar niet aan
elkaar”, concludeerden ook de artsen. “Er kwam zelfs
een botstimulator aan te pas. Later een second opinion
en daarna een orthopeet die opeens verkondigde dat
ik over drie weken al mocht gaan trainen.” Aan alle onzekerheid leek een einde te komen en Jasper kon zijn
geluk niet op. “De eerste beste training tik ik een bal uit
de hoek en voel ik mijn arm weer breken op dezelfde
plek. Direct in de auto gestapt en terug naar Nijmegen.”
Een operatie kwam eraan te pas. Vijf schroeven en een
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INTERVIEW NORT VAN SCHAYIK

plaat verder, werd er dit keer door doktoren terughoudend gereageerd op zijn toekomst als keeper. Zeer
risicovol. “Ik was als jonge jongen ontzettend geschrokken en stopte direct met voetbal”, blikt Jasper terug.
Een jaar lang hield hij het vol. De sportman in hem kon
de kriebels van het voetbalveld echter niet weerstaan.
“Het zou toch gewoon moeten kunnen? Breekt ‘ie, dan
breekt ‘ie. Ik zie wel wat er gebeurt”, sprak hij zichzelf
wat moed in. En zo maakte Jasper zijn rentree als veldspeler bij zowat alle lagere elftallen van Juliana Mill. Ook
in het veld kwam hij in duels, viel hij op de grond en
werd zijn arm dus behoorlijk getest. Hij wist dat hij als
keeper meer kon betekenen voor de club dan als hardwerkende veldspeler. “Het ging zo goed, ik wilde weer
rustig aan gaan keepen.”
Al snel verkreeg hij een plek in de selectie waar hij
moest concurreren met Pascal ten Haaf. Alles op eigen
tempo, geen overhaaste beslissingen. Totdat Pascal
een aantal wedstrijden behoorlijk in de fout ging. “Op
een dinsdagtraining kwam Lucien Roeffen naar me
toe en zei: ‘Vanaf zondag sta je erin, dus succes!’ Ik was
er klaar voor”, vertelt Jasper met een glimlach. Hierna
speelde hij anderhalf seizoen onafgebroken voor de
hoofdmacht van Mill. Dit resulteerde zelfs tot een nominatie voor het De Gelderlander Team Van Het Jaar én
interesse uit de eerste- en hoofdklasse. “Wel gesprekken gehad, maar nooit het juiste gevoel. Tenslotte
vond ik niet dat ik Juliana al na één goed seizoen kon
verlaten. Na al het vertrouwen en de steun die ze altijd
hebben getoond.” Na dit topseizoen nam Claus Foederer het roer over bij Juliana. Maar een nieuwe blessure
strooide roet in het eten. “Vanaf het begin van de competitie speelde ik met zware medicijnen om de pijn in

mijn heup weg te nemen”, vertelt Jasper. “Na vijf wedstrijden heb ik wederom aangegeven te stoppen. Na
iedere wedstrijd liep ik drie dagen mank.” Na driekwart
jaar half Nederland rond te hebben gereden op zoek
naar een antwoord, was er een specialist in Arnhem die
aangaf dat mijn kraakbeen kapot was.” Wederom werd
het een vermoeiende zaak. Drie keer moest Jasper geopereerd worden. De eerste keer ging het mis, na de
tweede moest hij drie maanden stil op bed liggen.
Daarna hervatte hij de trainingen, maar voelde het niet
goed. Weer onder het mes. Zware operatie en nog eens
drie maanden op bed. Het jaar erop niets ondernomen,
alleen herstellen. Afgelopen januari voorzichtig begonnen met trainen en nu een half jaar meegetraind. Drie
seizoenen verder, en nu is het eindelijk helemaal verholpen.
The comeback kids
De aangrijpende sportieve loopbaan van zijn broer
heeft bij Joost ook in laten zien dat voetbal niet iedereen zomaar gegeven is. “Ik heb, na mijn besluit, eigenlijk altijd weer willen gaan voetballen. Een half jaar
terug besloot ik me weer aan te melden. Het gemis
was er echt al veel eerder”, geeft Joost aan. “Maar ik
vond het lastig die stap te zetten en terug te keren.”
Zijn vertrek bij SES verliep namelijk niet helemaal
netjes. Dat beseft hij. Het akkefietje weerhield hem
ervan om eerder terug te keren. “Het is besproken en
nu hebben we het achter ons gelaten.” Zelf had Joost
niet verwacht dat hij direct deel uit zou maken van de
selectie, al helemaal niet dat hoofdtrainer Ton Berens
hem in de voorbereiding meermaals liet meespelen
bij het eerste elftal. “Het begin is er. Ik had me eigenlijk
ingesteld op de lagere elftallen, maar nu ga ik vol voor

“Deze duels wil je natuurlijk nóg liever
winnen dan tegen SIOL of Achates.”
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mijn kansen”, zegt Joost overtuigend. “Ik zal dit seizoen
wellicht vooral wedstrijdritme opdoen in het tweede
elftal, maar ben zeker een nuttige speler om met het
eerste mee te nemen. Toch voelt het wel een beetje als
helemaal opnieuw beginnen. Ik wil zelf zo snel mogelijk op mijn oude niveau zijn, maar dat heeft tijd nodig.
Heel frustrerend.” Het ging hem voorheen makkelijker
af en dat een nieuwe start zo tegen zou vallen, had hij
niet verwacht. Met een fabuleus lobje tegen derdeklasser Venhorst bewees hij dat hij zijn voetbalkwaliteiten
echter nog steeds beheerst. Een kwestie van tijd. “Die
goal was misschien meer geluk dan wijsheid, maar
zeker wel zo bedoeld.”
Nu hij weer terug is op het oude nest, geniet hij van het
fijne gevoel dat SES bij hem losmaakt. De belangrijke
positie die de club heeft in de Langenboomse samenleving wordt daarbij nog eens bevestigd. “Als je niet
voetbalt, zoals ik de laatste jaren, krijg je weinig mee
van alle verhalen. Je voelt je bijna buitengesloten, want
vrienden praten er wel vaak over”, legt Joost uit. “SES
staat voor gezelligheid, maar ook met zijn allen willen
voetballen. Leeftijden doen er niet toe. Het is één grote
groep. En ik hoor daar weer echt bij, dat heb ik wel
gemist.” Broer Jasper heeft al eens aangetoond dat je
het voetbal/keepen nooit helemaal verleert. Nu er een
tweede comeback in de maak is, weet hij wat hij van
zichzelf mag verlangen. “Ik zit nog maar op 70/75% van
mijn kunnen”, zegt hij. “Iedere wedstrijd belangrijk proberen te zijn, dat is mijn doel. Dat eis ik ook van mezelf.”
De broers leggen de lat altijd hoog voor zichzelf. Het
kan ze niet snel genoeg gaan. “Joost en ik zijn wellicht
veeleisend en een tikkeltje ongeduldig. Maar dat is niet
per se iets slechts. Het kan gewoon altijd beter.” De karakters verschillen op het veld niet veel van elkaar. Er is
nog een lange weg te gaan, maar de juiste instelling
maakt of kraakt het succes van die weg.
Battle of the fittest
Het seizoen 2018-2019 staat al vroeg in het teken van
‘de derby der derby’s’. Naast deze klassieker belooft het
een aantrekkelijk seizoen te worden met meerdere
streekderby’s in het verschiet. “Super mooie indeling”,
zegt Jasper. “Festilent, Haps en DSV gaan hoog eindi-

gen. Maar Mill én SES zijn outsiders.” Volgend seizoen
bestaat de Millse voetbalclub maar liefst 100 jaar. Dat
zou een extra drijfveer moeten zijn om dit seizoen
iets extra’s neer te zetten. “We roepen al jaren dat we
een stabiele derdeklasser moeten worden, maar het
lukt steeds niet”, gaat Jasper verder. “Dit jaar hebben
we promotie wederom als doelstelling uitgesproken.
Het maakt niet uit hoe. Het mag ook wel wat professioneler en ambitieuzer van mij. We moeten meer
van onszelf gaan eisen.” In beide kampen zijn de data
van het gevecht om de gemeentelijke trots al lang
en breed in de agenda’s genoteerd. “Onze trainer wist
het mooi te benadrukken”, zegt Jasper: “Jullie weten
allemaal precies wanneer die wedstrijden tegen SES
zijn, maar er is al in jaren geen fatsoenlijke wedstrijd
tegen hun gespeeld. Dus ik snap niet wat jullie er zo
leuk aan vinden.” De wedstrijd leeft onder de spelers en
is al vroeg in het seizoen gesprek van de dag. Beiden
maakten ze de burenruzie van dichtbij mee. Jasper
als basisspeler en Joost als wissel. “Toen ik nog in de
A speelde, mocht ik met SES 1 mee tegen Juliana. Dat
was heel mooi, maar ik kreeg uiteindelijk geen speeltijd.
Daar baalde ik wel van”, vertelt Joost. “Ik hoop echt dat
ik er dit keer weer bij zit en mezelf kan laten zien.” Jasper
is meer ervaren in het spelen van de derby en weet dat
het een beladen potje betreft. “Mill is de laatste jaren in
Langenboom vaak sterker dan thuis”, geeft hij aan. “SES
voelt in Mill dat er iets te halen is en in Langenboom
willen beide teams niet verliezen. Die wedstrijd is vaak
ook wat saaier.” Over haat en nijd tussen de teams zijn
beide broers het eens: dat is niet meer zoals vroeger
het geval was. “Het blijft een spelletje. En het is niet dat
ik Juliana of Mill haat”, geeft Joost aan. “Het is wel de
ophef rondom die wedstrijd dat het zo mooi maakt.
Iedereen wil die wedstrijd spelen én winnen.” Dat het
gevoel rondom de wedstrijd tussen de twee buurdorpen getemperd is de laatste jaren, beaamt Jasper: “Er
staat een andere generatie op het veld. We kennen
elkaar te goed en kunnen de avond voor de wedstrijd
nog samen in de kroeg staan. Dus haat is een groot
woord, maar deze duels wil je natuurlijk nóg liever
winnen dan tegen SIOL of Achates.”
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Door te praten over de aankomende wedstrijd tegen
Juliana Mill krijgt het fanatisme in Joost toch de overhand: “Als je eenmaal in dat veld staat, ga je toch wel
gewoon tot het randje hoor. Ik hoop echt dat we
winnen natuurlijk. Maar ik durf er nog geen geld op
te zetten.. 2-0.” Onlangs werd Juliana’s eerste competitiewedstrijd afgelast. Dat bood Jasper de kans om
het duel FC Uden-SES bij te wonen. “Ik heb SES al even
niet meer zien voetballen”, begint hij. “Ik stond echt te
kijken van de basiself. Er heeft duidelijk een wisseling
van de wacht plaats gevonden. Erg knap hoe sommige
jongens zich ontwikkeld hebben. Dat had ik in de jeugd
niet van ze verwacht.” Vorig seizoen moest Juliana zich
in SES twee keer haar meerdere erkennen.
Zeven doelpunten voor en nul tegen was het resultaat
over twee wedstrijden. “Dat kan echt niet meer gebeuren”, zegt Jasper stellig. “We hadden ook nog eens nul
gele kaarten. Als het ooit nog zo ver komt, staan we
niet meer met elf man op het veld. En dan bedoel ik
die mouwen opstropen en een keer laten zien dat je er
bent. Aanpakken die lui!” Maar als het aankomt op een
voorspelling slaat de twijfel bij Jasper toch toe. Hij weet
diep van binnen dat het niet eenvoudig gaat worden:

“We hebben een slechte voorbereiding achter de rug
en laatst tegen Gassel was het ook nog niet best. Het
wordt lastig, maar we winnen uiteindelijk met 0-1, denk
ik.”
“Dat kwam er heel voorzichtig uit”, zegt Joost direct, die
zichtbaar geniet van de twijfel in Jasper zijn antwoord.
“Winnen is belangrijker dan de uitslag, laat ik het zo
zeggen”, herstelt Jasper snel.
Een comeback van twee broers om in de gaten te
houden. Beiden werden teruggeworpen en zijn klaar
om het dal achter hun te laten. Succesvol terugkeren is
hun doel. Jasper lukte het al één keer. Pelé (uit het veld
geschopt), Eric Cantona (geschorst na kung fu kick in
publiek), Petr Cech (schedelfractuur) en Luis Suarez (geschorst na bijtincident) schreven zelfs na hun terugkeer
een eigen succesverhaal in het voetbal waar je vooraf
alleen maar van kunt dromen. Op 28 oktober hoopt óf
Jasper óf Joost op sportpark De Kogelberg een klein litteken achter te laten op het verhaal van de ander en
daarmee zijn eigen succes al direct wat meer glans te
geven.

“Als je eenmaal in dat veld staat, ga je toch
wel gewoon tot het randje hoor.”
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FEESTEN EN ACTIVITEITEN
AGENDA 2018 / 2019
ZONDAG
30 SEPTEMBER
ZONDAG
28 OKTOBER
VRI/ZAT
2/3 NOVEMBER
DONDERDAG
29 NOVEMBER
DINSDAG
1 JANUARI
DONDERDAG
21 FEBRUARI
DONDERDAG
14/21 MAART
ZONDAG
21 APRIL
ZONDAG
19 MEI
DONDERDAG
30 MEI

OPENINGSFEEST
MILLSE MITTAG
VRIJWILLIGERSFEEST
KLO’AS-LOUPE AVOND
NIEUWJAARSRECEPTIE
SUPRISEAVOND
VOETBALQUIZ
FEEST SES-ESTRIA
AFSLUITINGSFEEST

FEESTMIDDAG -AVOND MET DJ | DIRECT NA SES - ACHILLES
TEIL FÜNF | DIRECT NA SES - JULIANA

2 NOVEMBER JONGEREN | 3 NOVEMBER OUDEREN

PARODIE OP SINTERKLAAS - MET PIET! AANV. 21.30 UUR

MET HULDIGING JUBILARISSEN | AANV. 15.00 UUR

AANVANG 21.30 UUR

11E EDITIE | AANVANG 21.30 UUR

AANVANG 16.00 UUR

LAATSTE COMPETITIEDAG

GEZELLIGHEIDSTOERNOOI

11E EDITIE
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DREAMTEAM

HET FAVORIETE TEAM VAN.... JAN MOORS
Stel het team samen waarmee jij het fijnst mee hebt samen gevoetbald. Kies voor exceptionele kwaliteiten of juist die sfeermaker met dat chocoladebeen. Dit is hét moment om jouw
dreamteam samen te stellen, spelers het podium te geven die ze verdienen en andermans
kwaliteiten te delen met de club.
Keeper: Ik zou mezelf daar neer willen zetten, omdat ik
deze derby nog wel verschillende keren heb gespeeld.
Toch kies ik hier voor: Joan Brands
Waarom? Ik kies voor Joan omdat hij een complete
keeper was. Goed op de lijn en daarbij ook goed in uitkomen op hoge ballen. Hij was belangrijk bij corners en
één op één situaties met tegenstander. Ik kende daar
veel van mezelf in.
Linksback: Jochen Wijdeven
Waarom? Jochen was een verdediger die zijn tegenstander het idee kon geven: “Hier is vanmiddag niets
te halen.”
Centrale verdediger: Henk Sommers
Waarom? Henk was een baken van rust in de verdediging met veel organisatorische kwaliteiten die het hele
elftal aanstuurde en een voorbeeld als aanvoerder.
Centrale verdediger: Jos Coenen
Waarom? Zeer betrouwbare centrumverdediger met
een goede lange trap waarmee hij een aanvaller in de
vrije ruimte kon sturen.
Rechtsback:Jan Verstegen
Waarom? Jan was een terrier in het veld en beet zich
helemaal vast in zijn tegenstander, die hem wel 3 keer
tegenkwam om hem te kunnen passeren.
Linker middenvelder: Jaap van de Vorle
Waarom? Om zijn tomeloze inzet voor het team die
altijd voorop ging in de strijd, maar daarbij altijd oog
had om het voetballend op te lossen
Centrale middenvelder: Willy Siroen
Waarom? Willy was een speler met vele kwaliteiten die
op zijn manier zijn tegenstander uit de wedstrijd kon
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praten én niet vies was om af en toe een geniepige
overtreding te maken in het belang van het team.
Rechter middenvelder: Rene van Boekel
Waarom? Rene is een speler met veel voetbal inzicht
en sterk aan de bal die een aanvaller met een paas zo
voor de keeper kan zetten.
Linksbuiten: Gijs Bens
Waarom? Gijs is een speler met veel techniek waardoor hij een tegenstander kan passeren en dan zijn
snelheid kan uitbuiten om zo of zelf of een medespeler
te laten scoren.
Spits: John Verstegen
Waarom? Dit lijk me niet zo moeilijk, John is volgens
mij all time topscoorder van SES. Als spits was hij
balvast en kon ook in de kleine ruimtes zijn klasse te
laten zien. Hij had een neusje voor de goal.
Rechtsbuiten:Jos Bongers
Waarom? Jos was een onberekenbare speler die grandioze momenten kon afwisselen met een offday. Daar
staat dan weer tegenover dat Jos altijd aanwezig was,
zowel voetballend als verbaal. Hij was ook een echte
sfeermaker. Ook Henk van Bommel had ik neer kunnen
zetten maar Henk waren we af en toe kwijt, omdat hij
tijdens de wedstrijd zo nodig moest poepen.
Coach/Trainer: Henri de Groot
Waarom? Een trainer/coach die je geweldig kon
motiveren en vol beleving het team leidde. Voor de
wedstrijd kwam hij naar iedere speler toe om je toe
te spreken en dan zo dat je tijdens de wedstrijd wel
voor hem bij wijze van spreken onder de lijn door zou
kruipen.

COLUMN

GASTCOLUMN:

THEO
NOOIJEN

JULIANA
Wat nou Juliana! Bedoelen ze hier Juliana Malden, rijvereniging Juliana, JulianaToren, Julianastraat of onze
prinses Juliana ??
Oh, ik voel’m al ; Juliana Mill de voetbalclub.
Nou, daar heb ik helemaal NIKS mee…………dus.
Blauw/wit net als Olympia, Festilent of Achilles Reek
[niet mijn kleuren]
Volgens de statistieken heb ik nooit een officiële competitiewedstrijd met het 1e gespeeld tegen Juliana,
wel op hun sportpark een promotiewedstrijd tegen
Sambeek. Ik had daar “eigen supporters”[o.l.v. Gerritje
Raaymakers] met een groot spandoek met daarop de
tekst; “hup geile Theo”.Vraag me niet waar die spreuk
vandaan kwam...
Achteraf pakte dat heel goed uit; ik scoorde 2x en we
wonnen met 3-0. Die was lekker. Later in de lagere
elftallen kwamen we ook regelmatig in Mill terecht in
competitie-verband.

loofde Juliana een fustje bier als ze van Gassel wonnen.
En jawel, Juliana-Gassel 6-0. Maar hoe sneu kan het zijn;
wij verloren ook. Uiteindelijk wonnen we de laatste 2
wedstrijden; SES-4 kampioen.Mooi toch !!
De laatste jaren staat het duel SES-Juliana vaak op het
programma.Die wil je niet missen en zeker niet in Mill.
Daar heb ik nogal wat familie wonen,dus die moet je als
het ff kan goed ‘afzeiken’ !
De rivaliteit tussen SES en Juliana is in de loop der
jaren wel wat afgenomen .Voor mijn tijd was het echt
haat en nijd, maar tegenwoordig komen ze gezamenlijk ’s nachts uit de kroeg. Ook na de wedstrijd zitten
de jongens gezellig samen in de kantine, moet toch
kunnen……….
Tot slot ; Was haab ich gelesen ; der Juliana wil gewinnen von SES. Das geet nicht gebeuren ; wir haben sie
wieder in die ‘TES’
Grusen von der Theo

Seizoen 2003/2004: we wonnen met het 4e met gemak
van Juliana-5. Drie wedstrijden voor het einde werd met
1-0 gewonnen van concurrent Gassel-2. De week erop
konden we kampioen worden tegen VCA als Gassel
verloor van Juliana. Frankie Drankie [onze leider] be-
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HEMD
VAN JE LIJF
Deze editie Jos Bongers, oud-buitenspeler van SES 1
Beleving derby: Media en in de wandelgangen wordt
er veel over gepraat
Voorbereiding tegen Juliana: Goed trainen en
zorgen dat je je eigen duels wint
Mooiste derby: Thuis die we wonnen met 5 -1, John
Verstegen scoorde 4 maal en ik ook een.
SES-speler op zijn best: Zal ik eens een keer een verdediger noemen? Jos Koenen die kon ook altijd lekker
op het randje van de afgrond spelen
Beste trainer SES: Henry van Raaij
Naam: Jos Bongers
Leeftijd: 56 jaar
Woonplaats: Langenboom
Vrouw: Ons Bernadette
Familie: Ons Bernadette, Ise, Juul en Lot
Beroep: Loodgieter
Hobby’s: Voetballen, wielrennen, vakantie, skiën,
Spaanse les
Functie binnen SES: Rustend lid
Favoriete positie: Linksbuiten
Specialiteit: Voorzet, balvast en een enorm loopvermogen
Hoogtepunt: Kampioenschap met Jan Schaap
Dieptepunt: Stoppen na 417 wedstijden in het eerste
Mooiste doelpunt: Vrije trap van Paul Van Geffen SES1
en doelpunt Messi tegen Athletic Bilbao.

SES – Juliana Mill: 2-0
SES1 op nummer 1: 4 weken
Leuk aan SES: Laatste tijd chemie jongens onder
elkaar
Niet-leuk aan Juliana: Ik denk dat ze betere spelers
hebben, alleen ze missen de inzet.,
Veranderen aan SES: Dat de selectie tot het laatst fanatiek blijft dan zit er misschien een kampioenschap of
nacompetitie in
Favoriete Duitse club: Borussia Dortmund
Meest gehate Duitse club: Heb ik niet, sterker nog, we
kunnen nog veel leren van de Duitse Kampfgeist
Favoriete Duitse speler: Thomas Muller
Meest gehate Duitse speler: Lothar Matthaus
Favoriete Juliana speler: Jasper Bergmans
Meest gehate Juliana speler: Bas Berents m’n fietsmaat. Ook een winnaar als het op wedstrijdjes aankomt

“We kunnen nog veel leren
van de Duitse Kampfgeist”
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Tekst: Guus Cuppen

Favoriete drank: Fristi
Kampioen
in 4eLasagna
klasse H: Hapse Boys
Favoriete eten:
Degradant
in 4edronken:
klasse H:Selectieweekend
FC Uden
Voor het laatst
Politieke voorkeur: Maradonnie, minister van desigAndere
lievelingssport: Wielrennen, cyclocross, mtb
ner
Sport
met TV-programma:
weinig aandacht:Goede
Curling, tijden,
maar laten
we
Slechtste
slechte
dat
zo houden
tijden
Dag- en/of weekbladen: De Aftrap & ‘t Torentje
Mooiste
man/vrouw:
Welke auto
rij je: AudiYolanthe
RS6
Favoriete
Duitse muziek:
Beste eigenschap:
SnoeienAtemlos van Helene Fischer
Favoriete
film: Voetbal is
oorlog
Slechtste eigenschap:
Overgeven
Favoriete
Adidas
Hekel aan:voetbalmerk:
Hemd van je Lijf
invullen
Favoriete
drank: Gin tonic
Trots op: Pip
Favoriete
eten:is..:
Thais
Nooit grappig
In de kleedkamer zitten na een verVoor
laatst dronken: Afgelopen zondag
loren het
wedstrijd
Altijd nog een keer doen: De hond uitlaten met
Slechtste
Boer zoekt vrouw
Charles enTV-programma:
Wout op Nieuwjaarsdag
Welke
auto
rij je:
Mazda
Wie is de
Mol?:
Raoul
van Dongen

Verder: Familie en vrienden, bedankt!
Beste eigenschap: Altijd goed humeur
Slechtste
NietWie
voor
mezelf
in
Vraag vaneigenschap:
Joost Cuppen:
wordt
er opkomen
dit jaar nar
het
veld
in Langenboom?
Chiel Hendriks
Hekel aan: Treuzelen in het verkeer
Trots
op:wie
Mijnzou
kinderen
Tot slot,
je graag in de volgende ‘hemd van
Altijd
eenzien?
keer(kies
doen:een
Metvan
Maxima
op stap
je lijf’ nog
willen
de onderstaande
Hoe
ga je de derby bekijken: Met eigen ogen
opties)
Verder:
Hoop
een mooie pot voetbal en veel
A. Mark van
derop
Linden
publiek
B. Teun Meulepas
C. Floor van Schayik
Een
goedeKerkhof
tip voor onze spelers:
D. Wouter
Een op een, iedereen duels winnen, strijd tonen en
aanvallend
Julianawillen
ondervragen?
druk houden
en
Wat zou je spelen.
die persoon
Wanneer
snelle
omschakeling:
daar hebben ze moeite mee.
gaan we
samen naar Thunderdome?
Succes!

Verhuur van pagodetenten • Alu-frame partytenten • Alu-hallen
Tevens verhuur van vloeren • Meubilair • Toiletwagens
Cuijksedijk 1, 5451 NP Mill | T 0486-431959 | I www.rinico.nl | E info@rinico.nl
De Aftrap - Jaargang 43
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bouwkundig ontwerp- en tekenbureau
Hoogeweg 4

Email adres:

Tel.: (0486) 47 12 98

5364 NK Escharen

T.vanderCruijsen@wanadoo.nl

Fax: (0486) 47 14 06

Verkoop Occasions Nieuwe auto’s Bedrijfwagens
Onderhoud en reparatie van alle merken
APK-keuringen Schadeherstel Aircoservice
Eikenlaan 5, 5453 RT Langenboom

T 0486 431771

M 06 51 381 450

Zeelandsedijk 41, 5453 RJ Langenboom,Tel: 06-20 49 50 56
www.fysiotherapie-langenboom.nl
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Nooijen Klus- en Montagebedrijf
Dorpstraat 64
5453 JW Langenboom

T 06 - 53931863
E eriknooijen40@home.nl

Uw wooncomfort optimaliseren?
Wij realiseren snel en vakkundig uw
bouwklus, verbouwing, uitbreiding,
onderhoud of renovatie van uw
woning.
Neem nu contact op voor een
vrijblijvende afspraak!

www.vanderhorstaannemers.nl
Houtzagerijstraat 4
5451 HZ Mill

T. 0486 / 431239
F. 0486 / 432125
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INTERVIEW

HOE GAAT HET MET

JOAN BRANDS
In deze rubriek gaat De Aftrap op zoek naar oud-leden die op één of andere manier nog steeds in het geheugen van de SES-er staat gegrift. De
vraag is echter, hoe gaat het nu met hem of haar? Deze keer de beurt
aan oud-doelman Joan Brands.
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Tekst: Carlo Raijmakers

Q: Waar woon je momenteel?
Ik woon in het mooie Mill.
Q: Waarom ben je in Mill gaan wonen?
Daar komen de mooiste meiden vandaan.
Q: Waar houd je je mee bezig in het dagelijkse
leven?
Met mijn gezin en mijn werk.
Q: Voor dat je lid werd bij SES, heb je jaren lang
gevoetbald voor Festilent. Hoe waren jou eerste
ervaringen met de derby tussen Juliana en SES?
Heerlijke belevenis , spanning , allemaal blauwe sjaaltjes
achter en naast het vangnet . Het zijn aparte wedstrijden, veel strijd weinig doelpunten. Millse vrienden die
naast de goal de boel stonden op te naaien, erg leuk.
Q: Na je carrière bij SES ben je ook nog actief
geweest bij Juliana. Kun je daar wat meer over
vertellen?
Zeker, als jeugdleider bij onze Wout. Daarnaast heb
ik nog een aantal wedstrijden gespeeld in het 2e van
Juliana ook nog tegen SES ,maar die zullen ze in Langenboom wel vergeten zijn HAHA!!
Q: Vorig jaar heb je jezelf aangeboden om kantinedienst te draaien in Duits outfit tijdens de Millse
mittag. Heb je hier nog leuke opmerkingen over
gehad van onze Millse vrienden?
Ik heb veel lachende gezichten gezien, het was overigens hard werken die middag. Dat kon je op de terugweg wel zien!!

Q: Wat kun jij je nog herinneren aan ludieke acties
rondom de derby uit jou tijd bij het eerste?
Het mooiste wat ik me nog kan herinneren is: dat ik met
Wout in de wandelwagen aan het wandelen was op
DE zondagochtend. Kom ik Jan van der Wiel tegen,we
maken effe een praatje. Hij zei dat ie naar de kerk ging
om te bidden voor een overwinning van zijn Juliana. Ik
zei tegen hem doe onze lieve heer de groeten en gaf
hem wat kleingeld mee. Dat heeft Jan echt afgeven
want we wonnen die middag met 4-1.
Q: Heb je de meeste derby’s gewonnen?
De meeste derby’s die ik heb gespeeld zijn gelijk geëindigd ,daar heb ik 1 keer echt van gebaald. We konden
die middag Juliana laten degraderen en dat is niet
gelukt, sunt.
Q: Hoe denk je terug aan je tijd bij SES? Mis je het wel
eens?
Zeker denk ik terug aan die tijd bij SES. Het was een
fantastische tijd, die ik voor geen goud heb willen
missen. Kampioenschap, het degraderen maar vooral
de mensen in de kantine en de klets in de kleedkamer.
Q: Kom je weer een biertje drinken tijdens de
Millse mittag?
Ik kom zeker een biertje pakken.
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DE WEDSTRIJDDAG VAN
SES B1
SES B1 GEEFT HET JUISTE VOORBEELD
In de aanloop naar de grote derby tegen Mill is ook
onze jeugd gebrand om te winnen van de blauw-witte
rivaal. De jongens van SES B1 moesten waken voor onderschatting. Hun tegenstander, de B2 van Juliana Mill,
had de week ervoor met 26-0 verloren en wilde zich natuurlijk revancheren. Met gedegen spel en hulp van Cspelers wisten de jeugdspelers van SES gemakkelijk de
overwinning veilig te stellen. Op veld 2 van sportpark
de Kogelberg werd het Millse team met 8-1 (op de fiets)
naar huis gestuurd.
De supporters/ouders waren getuigen van een daverend begin voor SES. Spits Siem Thelosen kwam binnen
een half uur al op een hattrick mede dankzij het creatieve spel van Han Rijkers die in dat eerste half uur ook een
doelpunt meepakte. Zo kwam het team van leiders Rik
Kremers en Plom Bens al snel op een 4-0 voorsprong.
“We wisten dat Juliana een gemakkelijke tegenstander
zou worden,” aldus Kremers, “Daarom was het de opdracht voor onze spelers om de tegenstander direct bij
de keel te pakken.” De B2 van Juliana kon er inderdaad
niet onderuit komen. Het was de jonge keeper Gijs
Kerkhof (eigenlijk een D1 speler) die het voor de SESaanvallers erg gemakkelijk maakte. Het is Han Rijkers
die, op aangeven van Job van Lanen, met een mooie
schijnbeweging langs zijn tegenstander gaat en verwoestend uithaalt. In de linkerkruising verdwijnt de bal
voor de ruststand, 5-0. Daarmee leek het ook een zware
wedstrijd te worden voor het Millse team. In de regen
dropen de spelertjes af naar hun kleedkamers voor een
warme thee.
“Blijf doorgaan!”, moedigt Plom Bens zijn spelers aan,
“Tegen Mill kennen we geen genade en het doelsaldo
is belangrijk in de competitie.” De twee jonge trainers
zijn gebrand om de jeugdderby te winnen. Voor de
spelers een taak om gefocust te blijven. Echter is er
door vele wisselingen in het elftal even een terugslag
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in de tweede helft. Waar eerst Siem Thelosen dichtbij
zijn vierde doelpunt is, breekt de Millse nummer 8 in
een counter door de Langenboomse defensie. Verdediger Joep Theunissen kan hem niet stoppen en met
een stiftje verschalkt hij de keeper. SES recht zijn rug en
nog geen twee minuten daarna scoort spits Siem Thelosen zijn vierde doelpunt. Een complete aanval wordt
op een volwassen manier afgemaakt. C1-aanvoerder
Thieme Kuppen komt één-op-één met de Millse
keeper en legt breed op Thelosen. “Een vieze sweaty
(een referentie naar het FIFA-computerspel)”, wordt er
op de bank gelachen. Het allermooiste doelpunt van
de middag komt van invaller Roy Verschuren. Vanaf 40
meter draait hij met de bal richting het doel en ziet dat
de kleine keeper uit zijn doel staat. Met een harde trap
schiet hij perfect over de keeper en tekent hij voor de
7-1. Op de bank wordt gelachen en gegrapt: “Afterparty
bij Jis van der Linden met frikandellen en kroketten”, bij
de wisselspelers is euforie, want ze gaan winnen van
onze oosterburen. Kort nadat wisselspeler Sil Nabuurs
terugkomt van een wc-bezoek bij opa Kees (die in de
buurt woont), wordt het laatste doelpunt van de wedstrijd gemaakt. Thieme Kuppen schuift in een één-opéén-situatie de bal gemakkelijk langs de Millse keeper
voor de 8-1.
De B1 van SES heeft het goede voorbeeld gegeven aan
het eerste elftal. Blijven aanvallen en niet opgeven. Natuurlijk is het dan ook belangrijk om bij een tegenslag
de rug te rechten en te blijven strijden voor de overwinning. Een sterk begin van de competitie voor SES B1.
Een team om in de gaten te houden dit seizoen.
SES JO-17-1 – Juliana Mill JO-17-2 8-1 (5-0)
2. Siem Thelosen 1-0, 11. Siem Thelosen 2-0, 18. Han
Rijkers 3-0, 25. Siem Thelosen 4-0, 30. Han Rijkers 5-0, 51.
Juliana Mill 5-1, 53. Siem Thelosen 6-1, 65. Roy Verschuren 7-1, 74. Thieme Kuppen 8-1.
Scheidsrechter: Jos Thelosen
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FEITJES EN NIEUWTJES

PUPIL VAN DE WEEK
FELIX V SCHIJNDEL
Felix was pupil van de week op 6 mei 2018. Een mooie zondag met geweldig weer!
Aangezien hij niet uit een voetbal-gezin komt was het voor ons als ouders wel leuk dat
SES tegen Juliana moest voetballen, want deze wedstrijden, daar hadden wij zelfs ooit
iets van gehoord.. Hieronder een kort verslag van Felix (groep 4) zelf:
Hoi ik ben Felix van Schijndel. Ik was pupil van de week toen we aan
Kwaamen gingen we naar jose en die
Reegelde wat tu drinken. Darnaa gingen we de sjurtjus klaar legen
en toen dat vor bij was toen gingen we de bale op pompen met de
treener en toen dat vor bij was gingen we naar de bestuurkaamer
en toen ik binen was kwaamen de voetbalers.
Felix wilde graag met Wout van Lanen op de foto, omdat Wout
verdediger is, net als Felix. Uiteraard heeft Felix nog meer dingen
gedaan dan dat hij in zijn eigen verslagje gezet heeft…hij mocht zijn
naam op het spelersbord zetten, op de foto met de scheidsrechter
en grensrechters, warm lopen, het eerste doelpunt zetten, muntje
getosst èn hij heeft de hele wedstrijd in de dug-out gezeten!!
Daar heeft hij dus gezien hoe het uiteindelijk 2-0 werd! (en eigenlijk
dus 3-0!)
Ik vont het heel leuk groetjes Felix

Haarstudio
Sonja
Sonja van Bommel
Abeelweg 7 5453 KV
Langenboom
Tel: 06-12452239
www.haarstudiosonja.nl
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HERMAN
SOMMERS
VRIJWILLIGER
VAN HET JAAR
Tijdens het 50-jarig jubileum van de SES-veteranenafdeling op zaterdag 9 juni werd Herman
Sommers gehuldigd als vrijwilliger van het jaar.
Elk jaar wordt een lid van SES in de bloemetjes
gezet, ontvangt een oorkonde en een bokaal
vanwege zijn bijzondere verdienste voor onze
vereniging. Dit jaar was Herman de uitverkorene.
Herman zet zich op velerlei gebieden in voor onze vereniging.
Hij is dagelijks aanwezig en is behalve dat hij ingedeeld is bij de
schoonmaakploegen, bezig met onderhoud aan de velden en de
accommodatie in breedste zin.
Met zijn bouwtechnische achtergrond kan hij praktisch alle onderhoud verrichtten en weet voor eigenlijk alles een oplossing te
bedenken. Herman heeft veel ideeën en oplossingen. Als we een
ideeënbusje zouden hebben zou deze regelmatig vol zitten met
Herman zijn oplossingen voor een veelvoud aan zaken.
Hij is eveneens bezig met het veld onderhoud zoals beregenen,
rollen van de velden, uitzetten belijning, het snoeien van struiken
en bomen, maaien van kanten, hij legt tegels, rijdt tractor voor
diverse klussen. Met deze opsomming vergeet ik ongetwijfeld
een behoorlijk aantal taken want hij is multifunctioneel inzetbaar.
Herman is een onmisbare spil in het vrijwilligers gebeuren.
Wij bedanken en feliciteren Herman dan ook namens het bestuur
en onze leden met deze welverdiende onderscheiding en hopen
nog lang van Herman zijn diensten gebruik te mogen maken.
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COLUMN JOEP

BUREN.
Beter een goede buur dan een verre vriend. Toch schieten we in de praktijk niet altijd even goed op met onze
buren, getuige meerdere noodzakelijke uitzendingen van
het programma de Rijdende Rechter. De Rijdende Rechter, die na enkele jaren in zijn prima functionerende Fiat
bij publieke omroep dacht: “Ik kan ook in een BMW naar
schutting conflicten rijden”, de stap naar stal van John
de Mol maakte. Daar kregen we het voorbeeld te zien
van Conny en Tilly.
Conny en Tilly waren
ooit hartstikke close,
maar daar was na
een aantal conflicten een einde aan
gekomen. De bron
van deze wereldproblematiek bleken
pannenkoeken. En
niet zomaar pannenkoeken, maar
kóude pannenkoeken. Daar moet Conny niks van hebben
en toch had Tilly ze
ooit zomaar op tafel
gezet. Het relativerende vermogen van Conny bleek beperkt. Het begin van een slepend conflict over erfgrenzen,
geluidsoverlast en al dan niet gestolen spullen. Wat misschien nog erger is, is dat de kijkers van SBS6 weken lang
aan cliff-hangers vastzitten als: “Conny en Tilly steken de
boel in de fik” of “Knokpartij in ‘Rijdende Rechter-straat’ van
Conny en Tilly” en daardoor niet naar het werk gaan. In Mill
hebben ze ook pannenkoeken. Vaak ook koud.
Nee, qua buren kunnen we beter geen voorbeeld nemen
aan Conny en Tilly. Buurman en Buurman daarentegen
zijn al ruim veertig jaar druk aan het klussen en het lijkt er
niet op dat ze daar binnenkort mee ophouden. Niet alles
wat ze aanpakken lukt, maar Buurman & Buurman maken
er toch altijd iets bijzonders van. Jong en oud weten wel
hoe de twee klunzige vrienden bijvoorbeeld een nieuwe
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grasmaaier aan de praat te krijgen en tegelijkertijd een
mol proberen te verjagen uit de tuin. Maar wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste topics voor een burenruzie? In de
eerste plaats bomen, struiken en afsluitingen op de perceelsgrens. Er is altijd wel iets aan de hand: bladeren die
in de tuin van de buur vallen of een verkeerde afstand tot
de scheidingslijn. Tweede meest voorkomende oorzaak
van burenruzies: lawaaihinder. En op nummer drie? Persoonlijke vetes die escaleren.
In Mill hebben ze ook bomen,
struiken en vliegtuighotels.
Een fanfare en regelmatig
persoonlijke vetes.
Burenruzies zijn uiteraard onwenselijk, maar een beetje
rivaliteit lijkt me gezond. Rivaliteit wordt beschreven als de
wedijver tussen tegenstanders die hetzelfde doel willen
bereiken. En die is er altijd geweest tussen Langenboom
en Mill. Gezonde rivaliteit met
een sportieve drijfveer. De
gemoederen konden hoog
oplopen in de plaatselijke derby. Die herinneringen heb ik
zelf nog als jongetje langs de lijn. De rode kaarten vlogen
je om de oren. Naar mijn idee is dit in afgelopen jaren wat
minder geworden. De selecties kunnen goed met elkaar
opschieten en drinken ongeacht de uitslag gemoedelijk
een biertje na de wedstrijd. Sterker nog er worden zelfs
feesten georganiseerd. Andere tijden als je weet dat Juliana wel eens eigen koffie meenam naar de kantine in
Langenboom om daar geen gulden uit te hoeven geven.
Tegenwoordig kunnen we koude pannenkoeken serveren zonder dat er iemand kwaad wordt. En dat is mooi.

Hans van den Oever
Langenboomseweg 165
5453 JC Langenboom
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UIT HET ARCHIEF

[1956] SES - Juliana

30 | De Aftrap - Jaargang 44 - Nr 3

1956
De Aftrap - Jaargang 44 - Nr 3 | 31

32 | De Aftrap - Jaargang 44 - Nr 3

