
             
Wat was het spannend op woensdagavond 22 juni. Iedere voetballiefhebber zat aan de buis 
gekluisterd. Op het puntje van de stoel gezeten, keken we ademloos naar de wedstrijden: Duitsland -
Hongarije en Frankrijk – Portugal. Bijna de sensatie, dat Duitsland uitgeschakeld zou worden, maar 
we weten toch, dat die Mannschaft pas verslagen is, als ze in de bus zitten.  
De twee voetballoze dagen erna, donderdag 24 en vrijdag 25 juni,  waren prima gelegenheden om 
met enkele verenigingen rond de tafel te gaan zitten. Zo was NKS-Voetbal op donderdagavond 24 
juni te gast bij FC Elshout. Elshout een echte dorpsclub met ambitie. Met een mooie verbouwing van 
hun accommodatie in het vooruitzicht hebben we ons voorbereid op het nieuwe seizoen. 
 

 
v.l.n.r. Kees van den Hoven secr. Berry hoofd jeugdopleiding, Fried Smits vz, Arno Leermakers NKS-
Voetbal, Jose van Nunen en Jos van den Hoven. 
 
NKS-Voetbal gaat komend seizoen een EHBSO cursus verzorgen en Berry is van plan een drietal 
technische avonden te gaan verzorgen, mogelijk met ondersteuning van een van onze 
sportadviseurs.  

Vrijdag 26 juni waren we te gast bij v.v. Zwentibold in Limbricht Ook de vereniging HBC’09 uit  
Buchten, was met twee afgevaardigden vertegenwoordigd. Jammer dat enkele uitgenodigde 
verenigingen, zonder zich af te melden, het hebben laten afweten. Na de algemene introductie, 
waarin Wim Salden een verduidelijking gaf voor de naam Zwentibold, gaf sportadviseur Ronnie van 
Orsouw een korte maar duidelijke uiteenzetting over de technische ondersteuning die de 
lidverenigingen van NKS-Voetbal mogen verwachten:  

• Cursus wordt gegeven door professionele trainers. 

• Cursus wordt gegeven bij de eigen vereniging. 

• Cursus wordt afgestemd op de behoeften van de verenigingen. 

• Kosten zijn per vereniging en niet per cursist. 

• Er kan gebruik gemaakt worden van de jaarlijkse waardebon van € 360,-- 

• Speciale aandacht voor pedagogische en didactische aspecten van de opleiding. 

• Vooraf wordt er door de sportadviseur een duidelijke organisatorische en 
financiële afspraak gemaakt. 

Aan het einde van de bijeenkomst hadden de verenigingsafgevaardigden principe afspraken gemaakt 
om in het seizoen 21/22 ondersteuning te kunnen ontvangen van NKS-Voetbal.  
Natuurlijk kan ook uw vereniging zich nu voorbereiden op het nieuwe seizoen door 
afspraken te maken. Wij komen graag bij u langs. 
Voor inlichtingen of het inzetten van deze sportadviseurs: hansvisser@telenet.be 
rademakers@sportadviseur.nl of arnoleermakers@hetnet.nl 
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