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Voorkomen is beter dan genezen. Dat weten we diep in ons hart
allemaal, maar in de praktijk komt het er vaak niet van. Daarom bieden
wij u gratis de Axis Fysiocheck aan!

Redactie
Bureau Braat – Mark Braat
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Tijdens de fysiocheck kijkt de fysiospecialist naar:
• uw lichaamshouding
• de beweeglijkheid van de verschillende gewrichten
• uw voetenstand

Vormgeving en projectmanagement
AS! Your custom made creative agency
www.annemariescheepers.nl

De resultaten worden natuurlijk met u besproken. Bij eventuele
bijzonderheden krijgt u advies om -toekomstige-klachten te voorkomen.

Fotografie
Alexander Goethals
www.alexandergoethals.com

Axis de fysiospecialisten

Adverteren in SC Kruisland?
Mail de sponsorcommissie van SC Kruisland:
rob.rijshouwer@ziggo.nl
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EVEN VOORSTELLEN

HET BESTUUR
Op een koude en grauwe donderdag
avond begin januari komt het bestuur
van SC Kruisland bijeen voor het eerste
overleg van 2017. Voorzitter Nicky Broos
is één van de vele Nederlanders die
kampt met griep en is dus afwezig, Jan
Lodiers is er deze avond ook niet bij. Wel
maken we kennis met André van der
Heijden, Rob Rijshouwer, Aukje de Wit,
Rien Ruijten en Peter Gram.

André van der Heijden is sinds negen
jaar bestuurslid Technische Zaken en
voorzitter van de Technische Commissie
Senioren. Hij houdt zich in deze hoedanig
heid met name bezig met het beleid van
nieuwe spelers en het aanstellen van
nieuwe leiders en trainers.
Rob Rijshouwer (55) is inmiddels veertien
jaar actief bij de club. Eerst als leider en
later als jeugdvoorzitter. Hij bleef na zijn
aftreden betrokken bij het bestuur, doet
inmiddels de commerciële zaken en is
tevens interim-jeugdvoorzitter. Rob is
getrouwd, heeft vier kinderen en is ook
nog eens speaker bij het eerste elftal.
Of dit nog niet voldoende is, maakt
Rob ook af en toe video-opnames van
het eerste voor analyse. Hij bezoekt
sponsoren en volgt leads op.
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Aukje de Wit vertelt dat ze net 38 is
geworden, maar zich nog wel 28 voelt.
Ze is dus ‘het broekie’ van het bestuur. Ze
woont sinds een aantal jaar in Kruisland,
komt oorspronkelijk uit Bergen op Zoom
en heeft drie kinderen. Haar oudste zoon
voetbalt bij JO11. ‘’De club vroeg twee
jaar geleden ondersteuning op admini
stratief gebied en ik ben gaan praten
met Rien Ruijten. Ik dacht toen dat ik met
mijn kennis en achtergrond de club goed
kon ondersteunen. En inmiddels blijkt dit
wel in mijn functie van secretaris.”
Rien Ruijten woont in Kruisland en begon
in 1961 als jeugdspeler bij de club. Al
sinds begin jaren zeventig zit Rien in het
bestuur, waar hij alles heeft gedaan behal
ve het voorzitterschap.‘’Lullen kan ik wel,
maar wat zeggen is wat anders’’, grapt
Rien. ‘’Grotendeels was ik secretaris en
penningmeester al die jaren. Door ziekte
ben ik wat meer op de achtergrond getre
den; ik doe nu nog de ledenadministratie,
vertegenwoordig het eerste elftal op
zondag en vul dan het wedstrijdformulier
in. Dit doe ik meestal met Jan Lodiers.
We kennen heel de regio en heel de
regio kent ons, contacten met zuster
verenigingen onderhouden vind ik het
allerleukste wat er is.’’

Peter Gram is inmiddels elf jaar met
pensioen en wordt over een poosje
eenenzeventig.‘’Zijn hele leven ligt hier’’,
vult Aukje aan. Dat blijkt ook wel uit
het feit dat Peter pas op zijn 67e stopte
met actief voetballen. ‘’Toen kon de
trainer niks meer met hem’’ zegt Rien
gekscherend, ‘’en is de opmars van het
eerste ingezet.’’ Binnen het bestuur heeft
Peter de functie van Accommodatie- en
Kantinezaken.
Jan Lodiers was helaas afwezig, maar
hij krijgt in een volgende editie van dit
magazine een uitgebreid interview, want
zijn staat van dienst bij SC Kruisland is
imposant. Vanaf zijn achttiende was hij
ook al bestuurslid en dat is hij nog steeds.
Op Koninginnedag 2007 kreeg Jan een
lintje voor zijn verdienste bij SC Kruisland.
Nicky Broos komt in deze editie van het
magazine uitvoerig aan het woord over
SC Kruisland en persoonlijke zaken.

Van links naar rechts de volgende bestuursleden:
Rien Ruijten, Aukje de Wit, Rob Rijshouwer,
Peter Gram en André van der Heijden.

VOORWOORD

KANSEN
CREËREN

Het is mij een bijzonder grote eer dit voorwoord
te mogen schrijven in het allereerste magazine
voor sponsoren van SC Kruisland. 2016 was een
bijzonder jaar met veel sportieve hoogtepunten,
waaronder het 60 jarig bestaan van onze vereniging en de promotie van het eerste elftal naar de
tweede klasse door kampioen te worden. En ook
de Club van 100 begint steeds serieuzere vormen
aan te nemen en inmiddels zijn er veel ondernemers en vrijwilligers lid van dit mooie initiatief.
We willen met dit zorgvuldig samengestelde
magazine laten zien dat we alle sponsoren, leden
van SC Kruisland, vrijwilligers en andere belanghebbenden erg serieus nemen en we hopen dat het
heeft geleid tot een mooi eindproduct met veel
leuke interviews met bekende clubgenoten, mooie
foto’s en reportages van onze prachtige club die
volop in bloei staat. Vooralsnog wordt deze editie
verspreid in een oplage van maar liefst 500 stuks,
dus grote kans dat het in Kruisland en omstreken
goed gelezen zal worden!
De bedoeling is dat we elk half jaar met dit magazine zullen verschijnen. Geef het dus zeker aan bij
de sponsorcommissie als u ook met een interview
of andere uiting wilt verschijnen in dit magazine.
Of misschien kent u andere ondernemers die
interesse hebben?
Samen bereiken we veel en kunnen we leuke en
inspirerende netwerkbijeenkomsten organiseren
waar we gezelligheid en ondernemen combineren.
En dit alles onder het genot van een hapje en een
drankje met leuke, aansprekende sprekers of
gasten.
Laten we gaan voor een bijzonder succesvol,
sportief en ondernemend 2017. En dat al uw

wensen en dromen uit mogen komen!
Met sportieve groet,
Mounir el Fahmi
namens de sponsorcommissie
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IN DE KANTINE BIJ PETER EN NEL

EEN TOPTEAM
IN DE KANTINE
Afgelopen jaar waren ze maar liefst 50
jaar getrouwd; Peter en Nel Gram. Het
kan haast niet anders of iedere zichzelf
respecterende Kruislander en ook ver
buiten het dorp kent het bijzonder
vriendelijk en betrokken duo dat al
ruim 10 jaar de kantine van SC Kruisland
beheert en draait. Echte clubmensen die
naast de kantine nog veel meer doen
voor en bij hun club.
Ze vinden al die complimenten en
aandacht eigenlijk niet nodig. Ze houden
van deze club en doen hun werk bij de
club met veel plezier. Ze brengen meer
tijd op de club door dan thuis.
Peter vertelt vol trots over zijn vrouw:
‘’Zij doet de kantine, maar ook de kleed
hokjes onderhoudt ze.’’ Nel kan niet
achterblijven en somt de takenlijst van
manlief op: ‘’Op maandag poetsen we

de kantine, op dinsdagavond draait Peter
de kantine meestal alleen en donderdag
avond doen we het samen. En tussen
door gaan we nog een keer naar de
Sligro om alles aan te vullen. En dan
zaterdag en zondag zijn we hier hele
dagen, gelukkig wel met goede onder
steuning.’’
Peter is ook bestuurslid Accommodatieen Kantinezaken en is teamlid van een
groep vrijwilligers die verantwoordelijk is
voor het onderhoud van het sportpark.
Ze zijn niet meer weg te denken. Het
werk in de kantine begon heel wat jaren
geleden. Het was de bedoeling om het
een jaartje te doen. ‘’De mensen die in
de kantine stonden, stopten ermee.
Dicht voor die jongens kan natuurlijk
niet. We hebben gezegd dat we het
een jaar zouden doen, dan kon men
rustig iemand anders zoeken. Ze hebben

niet hard genoeg gezocht, denk ik. We
zijn er nog steeds”, zegt Nel met een
glimlach. Peter beaamt het. ‘’We vinden
het leuk. Zodra het plezier er niet meer
is, dan stop je ermee. Maar wij doen het
nog graag, kunnen goed opschieten met
de mannen maar ook met het vrouwen
elftal. Dat je met plezier naar je werk
gaat of niet, dat maakt een groot ver
schil. En dan is dit nog geen werk, want
we zijn vrijwilligers. En dan is plezier nog
belangrijker. En zolang de gezondheid
goed is.’’ Denken ze al aan stoppen?
Nel: ‘’We zeggen elk jaar dat het het
laatste jaar is, maar dan zeggen de
jongens: als jullie weggaan, stoppen
wij ook.” Peter heeft nog een reden om
voorlopig niet te stoppen. ‘’Dit jaar gaan
we alles verbouwen. Onder andere de
kantine, waar we aan de buitenkant een
volledig overdekt terras gaan realiseren.’’
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We geven onze jongeren vanzelfsprekend
wel een waarden- en normenbesef mee en
maken zaken bespreekbaar.
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RECHT OP HET DOEL AF

Werken vanuit het hart

‘’Bij SC Kruisland
is er plaats
voor iedereen’’
Cees den Ridder (57) is eigenaar van Stichting OpenDoor.

Een stichting die ondersteuning en begeleiding biedt in de
regio West-Brabant aan risicojongeren in de leeftijd van

16 tot en met 27 jaar met een licht verstandelijke beperking.

D

e passie en het enthousiasme waarmee
Den Ridder vertelt over de stichting, de
medewerkers en ‘zijn jongeren’ verklaren
direct waarom OpenDoor zo succesvol
opereert in West-Brabant.
“Ons doel is om deze jongeren zelfredzaam te maken. Een belangrijke taak voor ons is het scheppen
van voorwaarden die leiden tot (begeleid) werk,
(praktijkgerichte) scholing of een andere zinvolle
dagbesteding. Daarnaast ondersteunen we andere
hulpverlenende instanties, scholen, verenigingen en
anderen die begeleiding bieden aan jongeren.”
Samenwerking met SC Kruisland
Over de samenwerking met SC Kruisland is Cees vol
lof. “Op het sportpark van SC Kruisland huren wij
een ruimte waar onze jongeren een groot deel van
de dag doorbrengen. Op het sportpark ondersteunen
ze de vrijwilligers van SC Kruisland ook bij diverse
activiteiten. Ik vind deze vereniging oprecht een
mooie, warme club. Ze veroordelen onze jongeren
niet, denken mee in oplossingen, geven hen een
welkom gevoel en zijn altijd geïnteresseerd!”
Een echte voetbalfamilie
Cees is inmiddels 33 jaar getrouwd met zijn Yvonne (55) en samen hebben zij 3 kinderen; Bert (24),
Aafke(28) en Cis (21). Bert voetbalt in de selectie
bij DOSKO, dochter Aafke op een serieus niveau
in België en Cis als recreantenvoetballer bij BSC.
Samen met zijn vrouw bezoekt Cees regelmatig de

wedstrijden van zijn kinderen. “Ik vind het ook erg
leuk dat onze kinderen elkaars wedstrijden bezoeken, ongeacht het niveau of de afstand waarop ze
spelen.” Cees is zelf ook altijd een fanatiek sporter
geweest: “Ik was vijf en begon in de jeugdopleiding
van RBC als keeper. Als zestienjarige kwam ik bij de
selectie, ik was in die tijd niet de makkelijkste, maar
ze speelden daar bij RBC goed op in. Ik zat op een internaat en RBC haalde en bracht mij. Omdat ik ietwat
onhandig in de communicatie was, was ik later niet
meer welkom en ben toen gaan zaalvoetballen als
keeper, ik heb ruim 5 jaar bij Molier Sport gekeept en
trainde met het Nederlands militair team mee. Door
politiek onhandig gedrag ben ik helaas nooit de voorganger van Ronald van Leeuwen in het Nederlandse
zaalvoetbalteam geworden. Toen mijn gezond- en
fitheid achteruit ging, ben ik keeperstrainer bij RBC
geworden omdat mijn zoon Bert daar de voetbalopleiding deed.”
Een heel leven in de hulpverlening
De affiniteit van Cees met moeilijke jongeren komt
dus deels voort uit zijn eigen jeugdervaringen en het
verblijf op een internaat. Hij verliet Roosendaal ooit
om in Enschede een baan aan te nemen waar
hij werkte met lichtverstandelijke gehandicapten en
verkaste later naar Schiedam om daar een project
op te zetten voor de gemeente om uitvallers weer
aan een baan te helpen. Hij was docent op het ROC
West-Brabant en tevens ambulant begeleider voor
dreigende uitvallers. In februari 2010 begon Cees
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Dromen in de toekomst
Dat Cees dan misschien ‘al’ 57 is zegt niets over zijn
ambities. “Ik wil Stichting OpenDoor verder profes
sionaliseren, een eigen productiemaatschappij
opstarten voor deelnemers met afstand tot de
arbeidsmarkt. Bij SC Kruisland zou ik op het sportpark nog meer multifunctionaliteit voor jongeren
zien, zoals een stormbaan. Heel graag zou ik ook
zien dat selectiespelers van SC Kruisland hun s ociale
functie nog beter benutten. Mannen als Achmed
Didi, Mounir el Fahmi en Davy van Merriënboer
hebben veel levenservaring en het nodige meegemaakt, kunnen hun levensvisie en hun succesverhaal delen met jongeren op scholen. Dat is waar we
met Stichting OpenDoor ook echt voor staan: maatschappelijke betrokkenheid en jeugdigen plus jong
volwassenen kansen geven op gepaste scholing en
het veroveren van een plaats in de maatschappij.”

voor zichzelf met de voorloper van Stichting
OpenDoor, CDR+. “Ik vond dat veel zaken in hulpverleningsland goedkoper, persoonlijker, sneller
en vooral anders moesten. Bij Stichting OpenDoor
staan we daar ook echt voor, we tonen oprechte
betrokkenheid, stellen eisen aan onze jongeren en
werken keihard.” De start was bedroevend want na
twee weken kreeg Cees zijn eerste herseninfarct,
waarna er niet veel later nog twee volgden. “Ook
een hartinfarct en een uitgevallen nier kwamen op
mijn pad”, voegt Cees zonder blikken of blozen toe
aan deze opsomming.
Steun van mensen binnen SC Kruisland in moeilijke
periodes
Cees raakt enigszins geëmotioneerd als hij terugkijkt
op die periode. “Toen en nu tonen mensen binnen
SC Kruisland hun interesse en sociale betrokkenheid. Ze waren alert op mijn functioneren en zorgden
voor een remfunctie. Hoewel deze steun van vrijwel
iedereen binnen de club kwam, vind ik met name
de steun van Peter Gram en zijn vrouw hartverwarmend. Ondanks dat we met OpenDoor in een enorme
boost zitten, heb ik mijn werkzaamheden wel afgestemd op mijn mentale en lichamelijke welzijn. Ik
kan geen 70 uur per week meer werken, het gaat nog
steeds prima hoor. Maar mijn concentratievermogen
is veel lager dan voorheen, als ik moe ben kom ik
minder makkelijk op woorden en vermindert mijn
oriëntatievermogen.”
Het team van Stichting OpenDoor
“Gelukkig hebben we bij Stichting OpenDoor een
uitstekend en professioneel team van 15 leuke en
sociale mensen. Mijn eigen levensverhaal gebruik
ik regelmatig als voorbeeld bij onze jongeren. Door
het delen van persoonlijke ervaringen bouw ik een
vertrouwensband met ze op en bovendien leert het
hen dat je ondanks iedere lastige situatie toch kunt
denken in oplossingen en mogelijkheden. Jongeren
nemen dingen van je aan en daarmee trek je ze over
de streep!”
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Verschillen tussen vroeger en nu
Cees ziet verschillen tussen de jeugd van vroeger
en nu én ziet uiteraard mogelijkheden. “Vroeger
werkten jongeren meer vanuit instructie, hadden
we zuilen in de maatschappij die rust en structuur
boden en was alles meer behoudend. Tegenwoordig
overheersen snelheid, grootschalige informatieverwerking, zijn ze meer idealistisch, flexibel en
veranderingsgezind. Bij Stichting OpenDoor hebben
wij ervaringsdeskundigen genoeg die met deze wetenschap een arsenaal aan activiteitenaanbod realiseren. We geven onze jongeren vanzelfsprekend wel
een waarden- en normenbesef mee en maken zaken
bespreekbaar. Zelf leren wij ook dagelijks van onze
jongeren, want ze zijn jong, veeleisend en houden ons
dus scherp. Ik word er iedere keer weer blij van als
we jongeren helpen bij het verwerven van een plaats
op de arbeidsmarkt of als er doorstroming plaatsvindt voor onze talenten.”
Genieten van het leven
Voetbalplezier is dus het allerbelangrijkste dat Cees
de mensen van SC Kruisland toewenst. “Het gaat om
genieten in het leven, die knuffelbeeractie onlangs
bij Feyenoord- Den Haag maakt me ook gelukkig. En
ik word ook blij van de ontwikkeling van mijn eigen
kinderen, hun wedstrijden bezoeken, meedoen en
denken bij hun toekomstperspectieven en wellicht
in de toekomst invulling geven aan mijn creativiteit
door te gaan schilderen en tekenen. Nee, van Ceesje
zijn ze nog lang niet af.”
Stichting OpenDoor: www.stichtingopendoor.nl
ceesdenridder@stichtingopendoor.nl

ADVERTORIAL

Webzendbureau.nl
vereenvoudigt
de uitzendbranche
We belonen en herkennen succes.
Onze omvang is onze kracht. We zijn
klein genoeg om onze klanten- en per
soneel perfect van dienst te zijn, maar
groot genoeg om een impact te maken.
De ingrediënten passie en enthousiasme
in combinatie met ons vermogen om snel
te reageren op de behoeften van de klant
maken ons de one-stop uitzendwinkel.

Ons succes is onze mensen
We zijn trots op onze toewijding aan onze belangrijkste
activa – onze mensen – door middel van erkenning en
beloning. Onze kernwaarden onderbouwen alles wat we
doen en worden gereflecteerd door onze mensen. Het
hoofdkantoor van Webzendbureau.nl is gevestigd in
Dordrecht vanwege de strategische ligging tussen de
regio Rotterdam en Antwerpen waar een groot deel van
onze klanten is gesitueerd.
Een toegewijd team
Bij Webzendbureau.nl Roosendaal kun je rekenen op
een toegewijd team dat voor jou aan de slag gaat. Wij
gaan op zoek naar de baan waar je je kwaliteiten optimaal
kunt inzetten, binnen een organisatie waar je past. Onze
experts treden op als persoonlijk adviseur als het gaat
om de opstart of verdere ontwikkeling van jouw carrière.
Het efficiënte uitzendorganisatiesproces, de heldere,
directe communicatie en de snelheid waarmee wij kunnen
schakelen zijn kenmerkend voor onze aanpak. De organi
saties waarvoor wij werken zijn vandaag op zoek naar de
professional die morgen wil beginnen.
Zoek jij een baan?
Ben jij een startende of operationele professional die
per direct op zoek is naar een nieuwe baan die je snel in
het zadel helpt en perspectief biedt voor jouw verdere
loopbaan? Start je carrière direct en neem contact op
met onze recruiting experts via de Webzendlijn
06-21163476.
Webzendbureau.nl BV
Kamerlingh Onnesweg 14, 3316 GL Dordrecht
E-mail info@webzendbureau.nl
Website www.webzendbureau.nl

Over eigenaar Gökhan Bayram
Gökhan richtte het bedrijf op in maart 2015 en inmiddels telt zijn team 5 mensen en hebben zij dagelijks 30 tot 40 mensen
aan het werk. Gökhan voetbalde zelf ook van zijn 6e tot 28e maar moest vanwege een hardnekkige, chronische knieblessure
noodgedwongen stoppen. Hij kent diverse voetballers en andere betrokkenen van SC Kruisland en volgt de club op afstand.
Aangezien hij graag betrokken blijft in de voetballerij is hij sponsor geworden bij SC Kruisland.
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AAN DE BAL

Samenwerken
met SC Kruisland
Erwin van der Woerdt is bedrijfsleider
bij Axis Fysiotherapie en vertelt

alles over Axis, de betrokkenheid

bij SC Kruisland en zijn eigen voetballoopbaan bij RBC Roosendaal.

“S

inds twee jaar zijn wij betrokken bij
SC Kruisland en helpen wij spelers bij
allerlei lichamelijke ongemakken aan
bijvoorbeeld knie, enkel en rug. Vanuit Axis Fysiotherapie is Dirk Mulder
aanwezig bij de club. Wat veel mensen niet weten
is dat we dit voor alle leden van SC Kruisland doen,
dus zeker niet alleen voor de selectie! Ook de damesteams, de lagere seniorenteams en alle jeugdspelers
kunnen gratis gebruik maken van onze kennis. Wat
zowel Axis als SC Kruisland belangrijk vinden, is
dat er binding moet zijn. Je moet gevoel hebben voor
elkaar. Onze fysiotherapeut zit dus niet alleen in
z’n hokje op dinsdagavond, maar kijkt ook bij een
revalidatie en een training, schudt een handje met
andere leden en maakt onderdeel uit van de club.
Veel spelers zijn onwetend over hun eigen lichaam
en willen heel graag sporten terwijl dit soms niet
verstandig is. Ook kunnen jeugdspelers in de groei
last hebben van groeischijven en daar geven we ook
advies over.”
Binding met de club
“Met SC Kruisland hebben we goede en duidelijke
afspraken, we zijn iedere dinsdag van 19.00 uur tot
20.00 uur op de club. We zitten dan in het verzorgingslokaal van Adri. We werken daarnaast nauw
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samen met de selectiespelers van SC Kruisland, alle
spelers met fysieke problemen zijn onder behandeling bij Axis en wij hebben korte lijntjes met hen en
de hoofdtrainers. We stellen ons assertief op en informeren de trainers direct als we iets te melden hebben
over de spelers. Kan hij spelen? Waar moet de trainer
rekening mee houden en al dat soort zaken. Wij doen
dit met Axis als sponsoring, pas bij daadwerkelijke
behandeling gaat het vervolgtraject via de zorgverzekeraar.”
Over Axis
“Arjan en Remco Otten startten in 1998 met Axis en
inmiddels hebben we vijf hoofdlocaties; in Breda,
Etten-Leur, Hoeven, Roosendaal en Dinteloord. Bij
Axis Fysiotherapie werken specialisten die luisteren
naar het lichaam van hun patiënten. Met passie en
gedrevenheid werken we toe naar herstel. En we geven een helder antwoord op de vraag wat de klachten
van onze patiënten zijn en hoe ze ervan af kunnen
komen. Patiënten moeten eerst weten wat ze hebben
en dan pas kunnen we een behandelplan opstellen,
het is zonde om eerst acht keer te behandelen en dan
pas de diagnose te stellen. In alle gevallen denken we
klantgericht: wat past het beste bij de patiënt?
Bij ons is een afspraak snel in te plannen, ons streven
is altijd binnen 24 uur. Protocollen zijn bij Axis wel
leidraad, maar wij kijken echt altijd naar de patiënt.
Daarom werken wij altijd vanuit ons motto: HELDER
OVER HERSTEL. Dit betekent dat we dit stappenplan
altijd volgen:
• ik weet wat ik heb;
• ik weet hoe ik van mijn klacht af kom;
• ik weet hoe lang de behandeling duurt en wat de
kosten zijn.’

’Voor alle leden van SC Kruisland zijn we iedere dinsdag
vanaf 19.00 uur op de club’
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AAN DE BAL

Erwin van der Woerdt,
toen nog als speler bij RBC.

Effectieve behandeling dankzij de juiste diagnose
“Bij Axis zijn we voorloper op het gebied van
diagnostiek. Indien nodig zetten onze specialisten echografie in bij de diagnose van klachten,
dit doen we al 10 jaar. We werken met de meest
geavanceerde apparatuur en de beste echografiespecialisten van Nederland die zelfs les geven
in München, maar ook aan echografisten door heel
Europa! Door echografie kunnen we nog beter zien
waar de klacht vandaan komt. Je ziet reactiviteit,
ingroei van haarvaatjes, vocht, rafelingen van bot,
scheurtjes in pezen en spieren en zelfs artrose. En
we kunnen de behandeling aan de hand van het
stappenplan optimaliseren. Wij zijn onderscheidend door innovatieve behandelmethodes. Van
onze patiënten vragen we inspanning en betrokkenheid. In onze trainingsruimte en met gerichte
huiswerkoefeningen werken we samen hard toe
naar resultaat.”

“Voorloper op het gebied van diagnostiek.”
Axis doet nog veel meer
Naast fysiotherapie biedt Axis ook vele andere
specialisaties aan. Van der Woerdt hierover:
“Mensen vinden het fijn om terecht te kunnen bij
een zorgspecialist die hen ook bij andere ongemakken goed heeft geholpen. Inmiddels hebben
wij een team met diverse specialismen in onze
organisatie”. De opsomming die Erwin geeft is
indrukwekkend: “Naast fysiotherapie, hebben we
ook een podologiespecialist, een kaakspecialist,
een echografiespecialist, een handspecialist, een
revalidatiespecialist, een bekkenspecialist, een
logopediespecialist, een sportfysiospecialist, een
ergospecialist, een manuele therapie specialist, een
osteopathiespecialist, een ademhalingsspecialist,
een acupunctuurspecialist, een Dry Needling specialist, een diëtiekspecialist, een shockwavespecialist, een beweegspecialist en een oedeemspecialist.”
Het voetbaldier Erwin van der Woerdt
Erwin van der Woerdt is voor velen geen onbekende in de voetbalwereld, hij is een echt voetbaldier.
Hij speelde vanaf de B-jeugd bij RBC en debuteerde
in 1997 onder Wim Koevermans in het betaald
voetbal bij RBC, maar brak pas echt door onder
trainer Ruud Kaiser. Daarna kwam trainer Robert
Maaskant die met veel bravoure en schwung uit
het niets promoveerde met de club.
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AXIS FYSIOTHERAPIE
Meer informatie over
Axis Fysiotherapie is
te vinden op
www.axisfysiotherapie.nl
Voor meer informatie of
een afspraak in Breda,
Dinteloord, Etten-Leur,
Hoeven of Roosendaal,
bel 0165-502852. Vraag
aan Erwin: Mail naar training@axissports.nl

“In het jaar van promoveren had ik een basisplaats,
daarna niet meer. Er kwamen zo ongelooflijk
veel spelers van buitenaf. En ook zeker niet de
minsten, blijkt wel uit zijn opsomming namen
van verdedigers. Een waar vreemdelingenlegioen.
Van Sander Keller, Stefano Ricci en John Veldman
tot aan Winston Bakboord, Marvin Brunswijk,
Sampo Koskinen en Stephen Laybutt. Wel heb ik
nog zes wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Mijn
hoogtepunt is nog altijd de invalbeurt in de 83e minuut thuis tegen mijn favoriete club Feyenoord. Ik
viel in voor Marcel Cas en we verloren met 0-1 door
een doelpunt van John Elmander. Tevens was dit
het duel waarin de Feyenoord-supporters afscheid
namen van doelman Jerzy Dudek. Ach, ik was ook
niet goed genoeg voor de eredivisie, ik was de ideale
twaalfde man. Maaskant kon iedereen tevreden
houden, ook mij. Ik kende mijn plek wel. Op het
laatst van mijn profloopbaan ben ik nog verhuurd
aan Dordrecht’90. Dat pakte niet echt goed uit, ze
hebben daar toch een iets andere mentaliteit. Hierna verkaste ik naar amateurvereniging Kloetinge
en daar heb ik negen jaar gespeeld. Na mijn periode
bij RBC ben ik door de broers Otten gevraagd om bij
Axis te komen werken, dit doe ik inmiddels al vele
jaren met groot plezier.”

ADVERTORIAL

Een unieke mix van
fitness en kickboksen!
Kickfit inspireert en motiveert mensen om fysiek
en mentaal fitter te worden, zodat zij vol zelf
vertrouwen door het leven gaan en het beste
eruit halen. De afgelopen jaren heeft Kickfit zich
gespecialiseerd in het verzorgen van personal
trainingen, groepslessen en workshops in een
toegankelijke vorm van fitness en kickboksen.
Kickfit richt zich op een brede doelgroep.
Jong & oud, man & vrouw, particulieren & het
bedrijfsleven. Iedereen kan op zijn/haar manier
en niveau het maximale uit het leven halen.
Kickfit heeft een nauw samenwerkingsverband
met Adidas (Boxing). Adidas herkent de waarde
van Kickfit: kwaliteit, passie, prestaties en streef
gericht (impossible is nothing). Net als Adidas is
Kickfit toegankelijk voor iedereen. In de bedrijfs
voering zetten we in op benaderbaarheid en
laagdrempeligheid.

Wat bereik je met Kickfit?
MEER ZELFVERTROUWEN!
Kickfit verhoogt je zelfvertrouwen en assertiviteit op
een leuke en sportieve manier.
FYSIEKE EN MENTALE FITHEID!
Verbeter de kwaliteit van je leven door je fysiek en men
taal beter te voelen!
HET IS INTERACTIEF EN INSPIREREND!
Het grootste verschil met andere workouts is dat Kickfit
interactief en inspirerend is.
GESCHIKT VOOR JONG EN OUD!
Kickfit is geschikt voor mannen en vrouwen, jong en
oud!
OP EEN UNIEKE EN LEUKE MANIER SPORTEN!
Door de variatie in onze lessen, blijft sporten bij Kickfit
leuk en uitdagend.
DE SLEUTEL NAAR EEN FITTER LEVEN!
Een gezond leven is meer dan alleen sporten. Een ge
zonde en evenwichtige levensstijl begint bij Kickfit!

Over eigenaar Yassine Ikouaa
Veel mensen vinden kickboksen leuk, maar er hangt nogal
eens een negatief imago aan vast. Dat is ergens ook wel
begrijpelijk, want er lopen in deze wereld ook niet al te
frisse figuren rond. Zelf was ik 12 jaar oud toen ik door
mijn broer aangespoord werd om te gaan kickboksen. Ik
zat destijds op de middelbare school, maar was veel te lief.
Dankzij kickboksen kreeg ik meer zelfvertrouwen en haalde
de zelfs de A-klasse als prof in Nederland.

Een fikse groei
Inmiddels trainen we in de regio West-Brabant veel men
sen, ook bij SC Kruisland doen we dit bij voetballers en
sponsoren. Veel voetballers zijn balvaardig maar fysiek niet
altijd sterk. Wij maken een boomstam van hen. Voetballers
staan na onze trainingen sterker op hun voeten in duels.
Ook letten we op onderdelen als ‘wat straal je uit?’.
Een voetballer heeft veel baat bij het fysieke gedeelte,
je tegenstander moet onderop liggen. En niet jij!

De start van Kickfit
Ik liep na mijn studie hbo-rechten stage op advocaten
kantoren; iedereen vond kickboksen leuk, maar niemand
durfde. Ik combineerde tijdens proeftrainingen fitness met
kickboksen en mensen vonden het superleuk. Ze werden fit,
kregen doorzettingsvermogen en voelden zich mentaal fris.
Het maximale uit jezelf halen, daar draait het om!

Workshops, clinics en bedrijfsuitjes
We verzorgen veel workshops, clinics en bedrijfsuitjes. Dit
doen we voor allerlei soorten doelgroepen, van managers
en advocaten tot mensen die we willen activeren op de
arbeidsmarkt. Uit iedere doelgroep willen we het maximale
halen!

Schrijf je in voor een gratis proefles personal
training of kickboksen via onze website.
En kijk of het ook iets is voor jou!

Kickfit
Slingerweg 110
4814 AZ Breda
076 532 76 01
Mail: info@kickfit.nl
website: www.kickfit.nl
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100% VOETBALQUIZ ME
Deze 100% voetbalquiz bestaat uit 30 meerkeuzevragen.
Wie weet het meest van voetbal en heeft dit magazine
het best gelezen? Sponsor 100% Voetbal verloot 3 mooie
hoofdprijzen onder de winnaars. Bij een gelijke stand
wordt er geloot en over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. De uitslag maken we medio maart
2017 bekend via de website van SC Kruisland. Stuur je
antwoorden voor 1 mei 2017 naar mark@bureaubraat.nl.
In en rondom Kruisland zijn veel agrariërs actief, vandaar dat
we aftrappen met een aantal vragen over boeren.
1. Wie is ouder, Frank of Ronald de Boer?
a) Ronald is een kwartiertje ouder
b) Ronald is een half uur ouder
c) Frank is een kwartiertje ouder
2.
a)
b)
c)

Welke Engelse club heeft als bijnaam Tractor Boys?
Sunderland
Ipswich Town
Newcastle United

3.	Even over de grens in Duitsland speelt ‘’BOER-russia’’
Mönchengladbach. Hoe luidt de best wel agrarische bijnaam van deze club?
a) Der Kohlenpotderby
b) Die Fohlen
c) Immer gerade aus
4.	Tegen welke BOER-gondische ex-keeper van onder meer
FC Utrecht en Ajax werd altijd “Pizza, pizza!” geroepen?
a) Stanley Menzo
b) Jeroen Verhoeven
c) Edwin Zwarthoed

HOOFDPRIJS:
WAARDEBON

€ 50,-

2E PRIJS:
3E PRIJS:
WAARDEBON WAARDEBON

€ 25,- € 10,-

8.	Welke club hebben Ruud van Nistelrooy, Nigel de Jong
en Joris Mathijsen met elkaar gemeen?
a) Hamburger SV
b) Malaga
c) PSV
9.	Welke club hebben Pierre van Hooijdonk, Glenn Helder
en Gaston Taument met elkaar gemeen?
a) Vitesse
b) Benfica
c) Porto
10.	In 2016 was er een Europees Kampioenschap met Portugal als verrassende winnaar. Nederland kreeg het zelfs
voor elkaar om in een groep met o.a. IJsland vierde te
worden. Dan mag je zelfs geen play-offs spelen. Welke
Nederlandse speler scoorde deze kwalificatie als laatste?
a) Robin van Persie
b) Arjen Robben
c) Wesley Sneijder

11.	In welk jaar ontbrak Oranje voor de laatste keer op een
EK ( 2016 niet meegerekend)?
a) 1980
b) 1982
5. Welke Eredivisieclub heeft een paard in zijn clubembleem? c) 1984
a) FC Twente
b) Go Ahead Eagles
12. Welk land was de Europees kampioen van 2012?
c) Roda JC
a) Spanje
b) Duitsland
6. Wat is de achternaam van de assistent-trainer van Go
c) Frankrijk
Ahead Eagles wiens voornaam Michel luidt?
a) Michel de Boer
13.	Wie scoorde de winnende goal in de EK-finale
b) Michel Boerendijk
Portugal-Frankrijk?
c) Michel Boerebach
a) Cristiano Ronaldo
b) Eder
7.	Bij de Schapenkoppen uit Dordrecht heeft de naam van
c) Riquelme
een recente hoofdtrainer te maken met een varken? Wat
is zijn naam?
14. Hoe vaak werd Peter van Velzen topscorer van de Eerste
a) Simon Kistemaker
Divisie?
b) Leo Beenhakker
a) wie?
c) Harry van den Ham
b) drie keer, in 1985, 1986 en 1990
c) vier keer, in 1984,1985, 1986 en 1990
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T PRACHTIGE PRIJZEN
15. FC Barcelona is opgericht door Johan Gamper.
Deze Zwitser heeft de beroemde blaugrana-kleuren
overgenomen van een andere club. Welke club?
a) Genoa
b) FC Basel
c) Fiorentina

23. Het zaterdagteam van SC Kruisland trok zich terug
uit de competitie in maart 2016 na een nederlaag.
Wat was de uitslag van hun laatste wedstrijd?
a) 12-1
b) 14-0
c) 30-0

16.	Lincoln FC uit Gibraltar vestigde in 2015 een record
door voor de 12e keer op rij landskampioen te worden.
Maar welke Europese club is het vaakst landskampioen
geweest?
a) Bayern München
b) Ajax Amsterdam
c) Glasgow Rangers

24. Vorig seizoen werd SC Kruisland 1 kampioen in de
derde klasse A. Hoeveel nederlagen leed het team?
a) 0
b) 1
c) 3

17. Bij Sparta zit Alex Pastoor al een paar jaar op de
trainersbank. Dit is zeer bijzonder voor Sparta,
want bij Sparta krijgen de trainers nogal makkelijk
een ontslagbrief in hun handen geduwd. Hoeveel
verschillende trainers namen vanaf de eeuwwisseling
plaats op de Spartaanse bank?
a) 12
b) 16
c) 24

25. SC Kruisland 1 won vorig jaar met 7-1 en 8-1 van een
tegenstander.Wie was dit?
a) Patrijzen
b) RSC Alliance
c) Zeelandia-Middelburg
26. Wat was de oude naam van SC Kruisland sponsor 100%
Voetbal?
a) Soccer Center
b) Mervo Sport
c) The Athlete Store

18. Welke voormalige Ajacied uit Volendam speelde in
1983 als eerste Nederlander de Engelse FA-Cupfinal?
a) Gerry Mühren
b) Arnold Mühren
c) Dick Koot

27. Wie zijn de favoriete spelers van aanvoerder Dennis
Geeraers (SC Kruisland 1)?
a) Iniesta en Zidane
b) Messi en Ronaldo
c) Ibrahimovic en Deco

19. In de Engelse FA-Cupfinale stond driemaal een
Nederlandse keeper op het veld. Twee daarvan zijn
Edwin van der Sar en Sander Westerveld. Wie stond
in 2000 namens Chelsea onder de lat?
a) Sander Westerveld
b) Ed de Goey
c) Tim Krul

28. Wat was het hoogtepunt in de voetballoopbaan van
Erwin van der Woerdt?
a) zijn invalbeurt in de Eredivisie tegen Feyenoord
b) zijn winnende goal in de Eerste Divisie tegen Telstar
c) samen mogen trainen met Regi Blinker

20. In 2009 werd Uli Hoeness als opvolger van Franz
Beckenbauer gekozen tot voorzitter van Bayern
Munchen. Waar woonde hij het grootste deel van 2015?
a) München
b) Dortmund
c) in de gevangenis
21. Welke bekende voetballer woonde ooit in Kruisland?
a) Pierre van Hooijdonk
b) Eric Hellemons
c) Henk Vos
22. Wanneer is SC Kruisland opgericht?
a) 1956
b) 1957
c) 1958

29. ‘’Over 10 jaar spelen we Champions League met SC
Kruisland’’. Wie sprak deze legendarische woorden nog
niet zo lang geleden?
a) Mounir el Fahmi
b) Nicky Broos
c) Dennis Geeraers
30.Trainer Natalino Storelli keert volgend seizoen weer
terug op het oude nest als hoofdtrainer bij SC Kruisland
1. Bij welke club traint Storelli in seizoen 2016-2017 en
op welk niveau?
a) MOC’17 in de 2e klasse
b) MOC’17 in de 1e klasse
c) Halsteren in de Hoofdklasse
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Voorzitter SC Kruisland
Nicky Broos aan het woord

“Die Spaanse peper
erin en gas erop!”
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Het is al donker buiten en gezellig druk op het sportpark deze donderdagavond als op het prachtig aangelegde kunstgrasveld van voetbalvereniging
SC Kruisland diverse recreatieve elftallen trainen. Ook het eerste elftal start
haar warming-up, de selectiespelers zien er fysiek en volledig gestyled uit.
Naast de uiterlijke kenmerken van een profvoetballer leggen ze ook een bal
over 30 meter neer weg op de borst van een medespeler, zoals je dat alleen
op YouTube ziet.

H

et sportpark is schoon, de mensen zijn
vriendelijk en iedereen lacht. Werkelijk
alles en iedereen ademt voetbal in
dit toch niet al te grote dorp in West-
Brabant. De hoogste tijd om de voorzitter
eens aan zijn jasje te trekken. Hoe krijgt hij dat in
hemelsnaam voor elkaar…..?
Spraakwaterval
Bij het stellen van die vraag gebeuren er tal van
dingen tegelijkertijd bij voorzitter Nicky Broos (48).
Allereerst kijkt hij de interviewer met een glazige blik
aan, om vervolgens nog geen 5 seconden later van zijn
stoel in de bestuurskamer op te staan, een blik langs
de verkleurde gordijnen uit 1973 te werpen op het
hoofdveld en vervolgens te beginnen met een monoloog die pas stopt na 16 minuten en 9 seconden. Uw
interviewer kan slechts ademloos luisteren en z’n
persoonlijk record letters typen per minuut verpul
veren. Wat volgt is een prachtig relaas van een zeer
energiek en doelgericht mens. De interviewer heeft
toch echt wat ervaring met het afnemen van vraag
gesprekken en ook een verleden als docent voor
jongeren met ernstige gedragsproblemen, maar wat
er in de antieke bestuurskamer van SC Kruisland
plaatsvindt, heeft hij zelden eerder meegemaakt. De
door hem zorgvuldig samengestelde vragenlijst vinkt
de Kruislandse voetbalvoorzitter binnen een mum
van tijd zelf af, zonder dat hij deze vragen eerder had
gelezen. De energie en woordsnelheid van de welbespraakte rasondernemer imponeren en binnen enkele
minuten is duidelijk waarom SC Kruisland een tweedeklasser is en tevens waarom Nicky Broos beschikt
over een imperium aan bedrijven. Wat een tomeloze
energie, wat een topverkoper en wat een enorm doelgerichte visionair. Daar kan menig clubvoorzitter een
puntje aan zuigen!
Procesvoorzitter
“Toen ik in 2003 in Kruisland kwam wonen, waren er
bij mijn aantreden ergens in 2004 twee bestuursleden.
In augustus 2012 heb ik mijn eerste periode als voorzitter afgesloten, ik kon het op dat moment niet langer

combineren met mijn politieke werkzaamheden en
ondernemerschap. In maart 2015 ben ik teruggekeerd
als voorzitter. Weet je wat vreemd is? Veel mensen
schrikken ervan als ik zeg dat het voorzitterschap me
gemiddeld over het jaar genomen slechts zo’n 3 tot 4
uur per week kost. Eigenlijk ben ik zelden tot nooit
op de club aanwezig op wedstrijddagen. Ik ben echt
een procesvoorzitter. Een vereniging moet zo bedrijfsmatig als mogelijk gerund worden, met respect voor
waarden en normen. Ik roep mensen snel tot verantwoording, spreek ze aan en benoem waarden en
normen. Ik predik altijd dat mensen niet te snel in een
slachtofferrol moeten gaan zitten. Het is ook slechts
eenmaal voorgekomen dat we als bestuur een lid heb
moeten schorsen, in alle andere gevallen konden we
dergelijke situaties voor zijn.”
Over zijn kwaliteiten als procesvoorzitter is Broos
helder: “Ik ben politiek bedreven, heb een goede overview en een groot netwerk. Dit in combinatie met
mijn karaktereigenschap om mensen te willen
pleasen legde het fundament onder mijn voorzitterschap. Een goed voorbeeld wat zijn no-nonsense
mentaliteit illustreert: ‘In maart 2015 keerde ik terug
als voorzitter en met de start van seizoen 2015/2016 lag
het nieuwe kunstgrasveld er. We zijn nu druk bezig
met de voorbereidingen om de kantine een facelift te
geven. Ook komt er een nieuwe bestuurskamer die
verhuist naar de andere kant van het huidige gebouw
en een overdekt buitenterras. Van deze bouwcommissie ben ik eveneens de voorzitter.”
Broos maakt van zijn hart geen moordkuil: “Ik zou
zo snel mogelijk willen aftreden en dan de sponsor
commissie op me willen nemen. Dat is overigens geen
geheim hoor binnen de club, maar ik heb nog geen
opvolger kunnen vinden. En ach, stiekem vind ik het
ook best wel leuk. Als voorzitter moet ik er eigenlijk
vaker zijn, maar ik houd me vooral bezig met het
regelen van het vergunningsproces, het voeren van
gesprekken met ambtenaren en overleg plegen met
politieke partijen. Nee is bij mij geen optie. Ik ben een
echte peoplemanager, een visionair en een bouwer.”
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Het leven van een ondernemer die ook nog eens
procesvoorzitter is en raadslid van de gemeente
Steenbergen kent lange dagen. Broos begint naar
eigen zeggen iedere dag rond 06.00 uur en komt pas
thuis rond 22.30 uur. “Als iets eenmaal loopt, vind ik
er geen ruk meer aan, er moeten altijd impulsen zijn
en blijven komen, zeg ik als ADHD’er.”
Professionele vrijwilligers
Broos heeft over alles in de wereld een mening, zo dus
ook over vrijwilligers bij een club. “Ik vind dat iedereen ongeacht leeftijd, positie iets moet doen voor de
maatschappij. De maatschappij, dat zijn wij. Voor iedere vrijwilliger is er een plek. Bij SC Kruisland maken
wij absoluut geen onderscheid tussen onze vrijwilligers. Iedereen is gelijk! Wat we wel belangrijk vinden
bij de club is dat iedere vrijwilliger beschikt over de
competenties die horen bij zijn/haar functie. Zo is
onze penningmeester fi
 nancieel onderlegd, heeft de
materiaalman verstand van techniek en weet het
kantinepersoneel veel over horecazaken.”
De kenmerken van Kruisland en de bewoners
Broos schroomt niet om een DNA-profiel op te stellen
van zijn club en haar inwoners. “We willen een open
vereniging zijn, iedereen is welkom. Als degenen die
hier komen onze gebruiken maar respecteren. Ik wil
bewaken dat ondanks de sportieve successen we
onze waarden blijven hanteren en de authenticiteit
van de vereniging geborgd blijft. Mensen uit Kruisland hebben veelal loonwerkbedrijven of zijn agrariër,
landbouwwerktuiger en ze werken dus keihard.
Ze lopen niet voor de muziek uit. Zuinigheid en
voorzichtigheid zijn bij hen mooie waardes, ze kijken
de kat graag uit de boom en zijn soms afstandelijk.
Af en toe proef ik zelfs een bepaalde negativiteit.
Maar... Als men dan voelt en ziet dat het goed gaat,
dan zet men de schouders er onder. Dan zijn we een
dorp waar iedereen elkaar écht wil helpen. Daar gaat
vaak wel een fase aan vooraf. En als het dan uiteindelijk gelukt is, drinken we een paar bakken bier en is
iedereen happy. Weet je wat ongelooflijk is voor een
dorp van nog geen 2400 inwoners? Dat het er echt
bruist, er is werkelijk altijd wat te doen. Als je wilt
ben je de hele week onder de pannen. Of het nu gaat
om biljarten, klaverjassen, muziek of toneel: er wordt
dagelijks wat georganiseerd. En dat vind ik mooi en
dan kom ik weer terug op mijn visie: iedereen moet
iets doen voor de gemeenschap.”
Het eerste elftal
Het was ooit F.A. Bredero die zei dat het kon verkeren.
Nou, dat is bij SC Kruisland niet anders geweest.
Broos’ ogen beginnen te glimmen bij het vertellen van
deze prachtanekdote. “Het zal ongeveer 9 tot 10 jaar
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“We hebben gewoon enorm
veel mazzel gehad
dat deze spelersgroep
ooit bij elkaar gekomen is.”
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geleden zijn geweest en het speelde zich precies af in
de periode dat Jan Lodiers me benaderde om voorzitter te worden dat we bijna gestraft zouden worden
door de KNVB. En weet je waarom?” Zonder het
antwoord af te wachten, vervolgt Broos zijn verhaal
onmiddellijk. “We konden geen eerste elftal meer op
de been brengen, we hadden nauwelijks selectie
spelers. Door overal te lobbyen bij verenigingen in
de omgeving hadden we het grootste geluk van de
wereld dat we terecht kwamen bij onder andere
Mounir el Fahmi en Mike Gloudemans. Zij – en nog
een aantal anderen- wilden graag een vriendenelftal
oprichten en toch een serieus en prestatie-elftal zijn.
En de rest is geschiedenis.”
SC Kruisland promoveerde in de afgelopen jaren van
de vijfde klasse, waar ze haast structureel woonde,
naar de huidige tweede klasse. Toch ging de komst
van deze buitenstaanders gepaard met de nodige
kenmerkende problemen. “Zoals ik al zei: de inwoners
van Kruisland zagen deze jongens toch als vreemdelingen en moesten enorm wennen. Ook het feit dat
sommige jongens uit het eigen dorp hun basisplaats
verloren terwijl ze al van jongs af aan bij hun eigen
clubje speelden, zette aardig wat kwaad bloed. Maar
ja, in dat opzicht is het bij Kruisland niet anders dan
elders, de sterkste spelers spelen nu eenmaal.”
Broos vermoedt dat dit spanningsveld inmiddels
volledig is verdwenen: “Het heeft lang nagegalmd
in het dorp, maar het is nu echt geminimaliseerd.
We trekken altijd minimaal 150 toeschouwers bij
thuiswedstrijden en op festiviteiten wordt me op
zondag altijd gevraagd wat het eerste gedaan heeft.’’
De geruchten ontkracht
“Over tien jaar spelen we Champions League”, zo
beloofde Broos aan zijn bestuursleden bij aanvang
van zijn eerste termijn als voorzitter. Dat Broos van
een provocatie hier en daar houdt moge duidelijk zijn.
Tegelijkertijd zegt het alles over zijn ambities. “Soms
moet ik wel eens lachen om die cowboyverhalen dat
alle spelers bij SC Kruisland 1 een mooi salaris ont
vangen. Nou ik kan je garanderen dat het eerste elftal
zichzelf volledig bedruipt. De enige die een vergoeding krijgen, zijn onze hoofdtrainers. We hebben gewoon enorm veel mazzel gehad dat deze spelersgroep
ooit bij elkaar gekomen is. In de spelersgroep en ons
bestuur zitten gewoon een aantal jongens die naast
voetbalverstand ook een commercieel zakelijk instinct hebben, op die manier vinden zij telkens sponsoren of vrijwilligers die het niveau van de selectie
omhoog brengen, zoals een prachtig uit- en thuistenue
en goede trainingsmaterialen. Maar uiteindelijk moet
het op het veld gebeuren en dat doen deze jongen
omdat ze echt willen winnen en zij bereid zijn alles
te geven.”

OVER NICKY ZELF
Nu vrijwel alles is gezegd over SC Kruisland blijft toch de
vraag over: Wie is nou eigenlijk het mens achter die mondeling lenige procesvoorzitter die het levenslicht zag op 2
maart 1968?
“Als klein kind ging ik met pa en ma naar Sankt Johann in
Tirol en dat zowel in de zomer als winter. Als ik in Oostenrijk
ben dan voel ik me thuis, de bergen zijn m’n alles. Zelfs zo
erg dat ik vermoed dat ik er in een vorig leven haast wel
moet hebben gewoond’, schatert Broos. ’Het verbaast je dan
waarschijnlijk ook niet dat ik zelf nog nooit een dag in mijn
leven heb gevoetbald. Mijn leven bestaat uit skiën, dingen
regelen en ondernemen.”
EEN RASECHTE ONDERNEMER
En ondernemen doet Broos als geen ander met zijn sneeuw
imperium; skiën, snowboarden, sleeën, ijskarten en mini
golfen in een winterse setting. Alles kan in zijn Skidôme, dat
inmiddels is uitgegroeid tot een heus sneeuwattractiepark.
Met vestigingen in Rucphen en Terneuzen bezorgt hij inmiddels vele tienduizenden wintersportliefhebbers iedere dag
onvergetelijke momenten. Ook zijn er in Rucphen en Terneuzen wintersportspeciaalzaken. Dat hij van alle markten thuis
is, blijkt eveneens uit zijn andere successtory: Indoor Skydive Roosendaal. Inmiddels lijkt het alsof iedere Nederlander
wel een sprong wil wagen in deze unieke windtunnel.
ADHD EN DAN MAAL 5!
In een eerder interview omschreef Nicky Broos zichzelf als
‘vijfvoudig ADHD’er’, ‘mensenmens’, ‘spraakwaterval’ en
‘peoplemanager’. Ook in het uur van dit interview kwamen
deze termen naar voren, Broos praat volop in clichés, maar
klinkt oprecht en vol passie. Hij denkt niet graag in belemmeringen, maar ziet vooral kansen. Het is naar eigen zeggen
‘’hard werken en hard leven voor Nicky Broos.’’ Om af te
sluiten met z’n allermooiste, pittige, uitspraak uit dit vraaggesprek. Een citaat dat het hele verhaal van SC Kruisland
EN Nicky Broos heerlijk samenvat: ’Weet je wat het is bij
mij? Hoe harder mensen zeggen ’dat lukt niet’, dan gaat de
Spaanse peper erin en wordt er écht gas gegeven.’

De toekomst van het eerste elftal
“Afgelopen seizoen was Natalino Storelli hoofdtrainer
en dat was me toch een trainer! Een echt voetbaldier
die een werkelijk fenomenale prestatie heeft geleverd
met zijn team. Toen hij besloot weg te gaan, leek eerst
Peter Leesmans hem op te volgen maar daar kwam
wat tussen. Uiteindelijk hebben we er zeer bewust
voor gekozen om Mounir en Fahmi en Bram Plomp
de kans te geven. De jeugd heeft immers de toekomst
en wij geven deze jonge mensen graag een kans.
Ondanks de risico’s die dit met zich mee kan brengen.
Het gebrek aan trainerservaring op het hoogste
niveau ondervangen we door de expertise van onze
technische commissie – en bestuurslid- Peter Wuyts
en commissievoorzitter André van der Heijden. Al met
al hebben we dus een uitstekende kadervorming.”
Op de vraag wat het plafond is van deze selectie moet
Broos het antwoord schuldig blijven: “Ik ben een lief-
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“Er moeten
altijd
impulsen
zijn en
blijven
komen”
hebber en zeker geen voetbalkenner. Als ik het zo om
me heen hoor, dan zou promotie naar de eerste klasse
een reëel doel zijn. Nou als dat gebeurt, zijn we daar
echt niet op voorbereid hoor.”
Op datzelfde moment ontwaken ook de realist en
filosoof in Broos. “Ooit gaat deze goede groep weg
en laten we eerlijk zijn; onze achterban is niet groot
genoeg om een tweedeklasser te zijn. Alhoewel er
in onze A-jeugd zes tot zeven spelers rondlopen die
allemaal talentvol zijn en ook echte Kruislanders zijn.
Maar ja, wanneer ben je dan een echte Kruislander?
Moet je dan geboren zijn in Kruisland of kan dit ook
als je al 10 jaar rondloopt bij de club? Als je die grens
heel scherp wegzet, dan ben ik zelf ook geen officiële
Kruislander. Ik vind het sowieso prachtig als er straks
een mix ontstaat in de selectie en uiteindelijk spelen
dan toch altijd de sterksten. Zelf predik ik altijd het
motto: ’Haal het meest optimale uit jezelf! En als deze
jongens dat met z’n allen blijven doen, dan geloof ik
ook in een promotie.”
Het voortbestaan van de club
“Volksport nummer 1 in Nederland is voetbal en dat
zal de komende jaren nog wel zo blijven, dus ik maak
me zeker geen zorgen over het voortbestaan van onze
club. Zeker nu het goed gaat bij de club kunnen we
putten uit een aardig aantal goede vrijwilligers. Maar
je kent dat, succes heeft vele vaders. Iedereen wil
graag onderdeel uitmaken van een succesvolle club en
team. Toch maak ik hier van de gelegenheid gebruik
om een structureel en duidelijk appel te doen op alle
leden van onze club: doe iets voor je club en het liefst
iets waar je zelf erg goed in bent.”
Maatschappelijke dienstplicht
“Zelf ben ik groot voorstander van wat Lubbers ooit
wilde invoeren, namelijk de maatschappelijke dienstplicht. Ik vind dat bestaande en ook nieuwe leden veel
meer moeten denken in termen van ‘’wat breng ik mee
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voor de club, dan wat kom ik halen.’’ Dit nieuwe
denken verloopt met horten en stoten. We zijn een
plan aan het voorbereiden dat we willen gaan introduceren bij onze leden. Ieder lid wordt verplicht elk
seizoen iets terug te doen voor de club, in het minst
gunstige geval koopt een lid dat dan af maar onze
insteek is dat iedereen iets betekent voor de club. De
reden dat we dit doen is natuurlijk niet om mensen
onnodig te belasten. Vanuit de overheid komen er
steeds meer bezuinigingen, zeker de afgelopen jaren
was de rek er financieel wel aardig uit. De gemeente
stootte steeds meer af en we moesten zelf veel meer
gaan doen. De hogere vergoeding die we hier voor
kregen, stond niet in verhouding met het extra werk.
En ondersteunende taken door mensen van de WVS
vielen ook nog eens weg.”
Extra inkomsten genereren
“Gelukkig hebben we aardig wat commercieel inzicht
binnen de club en worden meerdere units op ons
sportpark verhuurd. En dat zijn allemaal extra inkomsten. En zo hebben onze professionele vrijwilligers
nog een paar van die inkomstenbronnen of kosten
besparingen gerealiseerd. Scholen komen ook sporten
en trainen, die betalen daar niet voor maar wij vragen
dan korting bij de gemeente op andere zaken. Wij hebben dat slim geregeld en het levert ons geld op. Maar
veel belangrijk nog: iedereen is tevreden. Ons beleid is
vrij eenvoudig; we hebben gecontroleerde uitgaven en
doen aan optimale kostenbeheersing. De KNVB is dan
ook ieder jaar tevreden als we de cijfers inleveren.”
Het zestigjarig jubileum van SC Kruisland
“In 2016 bestonden we 60 jaar. Dat vierden we bescheiden, maar ook intens. Als vereniging hebben we een
borreltje gedaan voor al onze leden tijdens een receptie, we hadden een sport- en spelmiddag en diverse
onderlinge wedstrijdjes. Dat is ook SC Kruisland;
alles lekker lokaal en simpel houden en samen een
heel leuk weekend hebben.”
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OP DE MAN AF

Ron Stoop: een ondernemer pur sang

‘Alles bij SC Kruisland
ademt 100% Voetbal’
In de voetbalwereld is de naam Ron
Stoop geen onbekende. Sinds jaar

en dag is hij het gezicht van Soccer
Center, dat per juli 2016 verder is

gegaan onder de naam 100% Voetbal.
Bij vrijwel alle voetbalverenigingen

in West-Brabant levert zijn bedrijf de
kleding, van selectie-elftallen tot aan
recreanten. Van jong tot oud en van
kindermaten tot aan XXL.

Een bevlogen en vriendelijke ondernemer met
hart voor zijn opdrachtgevers én klanten.
Het bedienend personeel in de lunchroom waar we
dit interview houden, durft Ron Stoop nauwelijks te
onderbreken om de bestelling op te nemen. De
Roosendaalse ondernemer ademt voetbal, praat
zacht en rustig, zonder nog maar een seconde te
verliezen aan enthousiasme. De ene volzin is nog niet
geproduceerd of Ron illustreert een punt dat hij wil
maken moeiteloos met een prachtige anekdote. De
interviewer wil zijn koffie en lunch nu toch echt gaan
bestellen en grijpt tijdens twee verbindingsalinea’s
en een korte adempauze bij Stoop zijn kans. Niet
veel later staan de Espresso, Spa Blauw en de bagels
met verse zalm, kappertjes, uitjes en een heerlijke
dressing voor onze neus.
100% Voetbal
Dat de overgang van Soccer Center naar 100% Voetbal voor menig voetballiefhebber helemaal niet zo
spannend was, weet Ron goed te verwoorden. “In
onze winkels hebben we reclame-uitingen die zo
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groot zijn dat je er echt niet omheen kunt. Ondanks
dat we nu sinds een aantal maanden onze nieuwe
naam voeren, zijn er echt pas 3 mensen geweest die
ons een vraag stelden over onze nieuwe naam, de rest
valt het niet op of vindt het niet bijster interessant.”
Een conclusie die voor Ron niet uit de lucht komt vallen: “Voor de klant is er weinig veranderd. We krijgen
nog steeds de beste en meest uitgebreide collecties en
hebben deze ook steeds als eerste in de winkel.”
Waarom dan toch deze naamsverandering?
“Nike en Adidas bezitten 95% van de voetbalschoenenmarkt en zij vinden 100% Voetbal het beste en
meest geschikte uithangbord om hun collecties aan
tentoon te stellen. In totaal heeft 100% Voetbal 20
winkels, waarvan wij (Sjoerd Verbraak, Arnold
Roobol en Ron Stoop) er 3 hebben. In Bergen op Zoom,
Breda en Roosendaal. Naast winkels hebben we ook
een perfecte webshop op www.sportstore.nl waar
alle soorten en maten voetbalschoenen eenvoudig te
bestellen zijn. Vrijwel iedereen weet de weg naar onze
winkels wel te vinden en ook veel betaald voetballers
kopen hun schoenen bij ons. Echt prachtig om te zien
hoe we vroeger allemaal liepen op ‘eenvoudige’,
z warte schoenen van allerlei merken en dat het
inmiddels allemaal fel, opvallend en van Nike of
Adidas moet zijn. Ieder spelertje wil zich immers
spiegelen aan zijn/haar grote voetbalheld!”
Samenwerking met SC Kruisland
‘’Al ruim 10 jaar zijn wij betrokken bij SC Kruisland
als kledingleverancier. De samenwerking met voetbalclubs zie ik als een echte driehoek: het moet ten
eerste goed zijn voor de club, ten tweede goed voor
de leden van de club en op de derde plaats moet het
goed zijn voor 100% Voetbal. En dat is iets waar we
echt voor staan, dat zijn geen loze beloften: afspraak
is afspraak bij ons! Wij streven naar een langdurige
samenwerking en het komt maar zelden tot eigenlijk
bijna nooit voor dat een contract beëindigd wordt.
Klanten zijn bij ons het allerbelangrijkste, daar doen
we alles voor. Dat kan door net iets vroeger onze winkel te openen, net wat langer open te blijven, een bal
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of trainingspak af te leveren bij een vrijwilliger of
een spoedklusje te realiseren. Waar we kunnen
helpen, zullen we dat altijd doen! Sommige vrienden
verklaren me wel eens voor gek als ik de barbecue
voortijdig verlaat om nog even bij het 4e elftal van
RSC Alliance een ballenzak af te geven om 22.30 uur
of een b
 allenpomp voor Cluzona 3...”
Het eerste elftal van SC Kruisland
“Nog niet zo heel lang geleden vroeg Mounir El Fahmi
ons mee te denken om het eerste elftal van SC Kruisland nog professioneler te laten overkomen. Er wordt
niet betaald, maar toch willen ze de selectiespelers
net dat beetje meer uitstraling en mogelijkheden
bieden. Eén van de dingen die we hebben bereikt is
dat we een enorm mooi thuis- en uittenue hebben
samengesteld en dit geldt ook voor de trainingspakken en de outfit die de spelers dragen voor en na de
wedstrijden. Samen met een aantal andere sponsoren
hebben we hier ons steentje aan bijgedragen.’’
Eigen voetbalcarrière
‘’Ik heb gevoetbald vanaf mijn 5e tot 16e en altijd bij
BSC. Ik speelde als linksback of middelste midden
velder (mid-mid) in de hoogste elftallen. Ik kreeg op
mijn 15e een slagaderlijke bloeding en was lang uit de
roulatie. In die periode ben ik gaan tennissen bij TV
Vierhoeven in Roosendaal en daar ben ik erg fanatiek
in geworden, ik schopte het zelfs tot het hoogste
regionale niveau. Op latere leeftijd ben ik nog wel
teruggekeerd bij BSC en zelfs nog gevraagd voor de
selectie. Maar dat heb ik niet gedaan, wel nog in de
recreatieve elftallen maar ik scheurde mijn kruisbanden tot tweemaal toe af, waardoor ik eigenlijk niet
meer mag voetballen.” De ‘maar’ klinkt nadrukkelijk
door in Rons laatste zin. En dan komt de aap al snel
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100% VOETBAL
ROOSENDAAL
Dokter Braberstraat 24
4701 AT Roosendaal
0165 - 562 654

uit de mouw: “Sinds kort is mijn zoontje gaan voetballen bij RKVV Roosendaal en zal ik wellicht gevraagd worden om iets te gaan doen. Tja, en als je
dan leider of trainer bent, moet je dingen natuurlijk
wel uitleggen en voordoen….”

100% VOETBAL
BREDA
Lange Brugstraat 16
4811 WR Breda
076 - 789 00 11

Genieten van het gezin
Ron woont samen met zijn vrouw Karolien en hun
dochtertje van 6 en zoon van 4. “Ik kan er intens van
genieten om samen met mijn kinderen te ontbijten,
hun enthousiasme en onbevangenheid houden me
jong. Mijn levensmotto is dan ook niet voor niets:
‘Always look on the bright side of life’. Een van mijn
karaktereigenschappen is ‘acceptatie’. Als ik een
bepaalde keuze heb gemaakt, dan voelt dat goed.
En mocht het onverhoopt niet goed uitpakken,
dan weet ik dat ik die keuze in ieder geval bewust
gemaakt heb en kijk ik altijd vooruit en naar het
positieve!”

100% VOETBAL
BERGEN OP ZOOM
Kremerstraat 17
4611 TP Bergen op Zoom
0164 - 722 041

Plannen voor de toekomst
“Met 100% Voetbal willen we ooit nog wel eens over
de grens. Momenteel hebben we in onze drie vestigingen een geweldig team staan dat perfect past
bij de uitstraling die we willen hebben. Allemaal
ambitieuze, jonge en getalenteerde medewerkers die
staan voor onze klanten en winkel. De mooiste en
beste collecties van Nederland en inmiddels een
meer dan goed gevonden webshop! Wist je trouwens
dat we met ons eigen zaalvoetbalteam nooit maar
dan ook nog nooit verloren hebben?” Ron zegt het
met zoveel trots dat de brede glimlach van zijn
linkeroor doortrekt naar zijn rechter. “Maar wat
wil je ook met m
 annen als Wesley Smits, Ruben
Maas, Jacques Dekker, Jamie Bierens en Ricardo
Manniën?”, besluit Ron geheel terecht.
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Mobiel stuk?
Wij weten daar wel raad mee!
Barst is een reparatiecentrum in
Roosendaal dat is gespecialiseerd in het
repareren van uw mobiele apparatuur.
Gratis reparatie via uw verzekering
In veel gevallen is de schade die aan smartphone of tablet
is ontstaan te declareren bij uw verzekering. Wanneer u
uw telefoon in een van onze vestigingen laat repareren
ontvangt u bij het afhalen van de telefoon een
gespecificeerde factuur welke u naderhand bij uw
verzekeraar kunt declareren. Dekking is mogelijk via
uw inboedel-, reis-, WA- of smartphoneverzekering.
Barst Zakelijk
Met unieke totaalconcepten regelen wij de complete
ontzorging en services voor zakelijke klanten. Van reparatie
tot logistieke diensten en van medewerkercontact tot
professionele aanmeldsystemen. Voor bedrijven, retailer
of lokaal servicepunt. Daarbij maken wij optimaal gebruik
van de mogelijkheden die ons zusterbedrijf Dibatel biedt:
gespecialiseerde monteurs, snelle logistiek en slimme
software. Hierdoor zijn we sneller, flexibeler, voordeliger
en efficiënter. Als creatieve en innovatieve ‘partner behind
the scenes’ behalen we samen met onze klanten enorme
successen. Wij ontzorgen onze klanten met kostenefficiënt
servicemanagement en bezorgen hun klanten een
ongeëvenaarde klantervaring.

KENNISMAKINGSACTIE VOOR LEDEN
VAN SC KRUISLAND

Is uw apparaat ni
et verzekerd,
dan ontvangt u va
n ons op vertoon
van uw ledenpas
van SC Kruisla
10% korting op de repa nd
ratie
van uw toestel!

Online een afspraak maken
Via onze website www.barsttelefoonreparatie.nl
maakt u snel en eenvoudig een online afspraak om
uw apparaat te laten repareren.
Barst Telefoonreparatie
Burgemeester Freijterslaan 1
4703 EA Roosendaal
+31(0)85 - 888 08 26
Mail: info@barsttelefoonreparatie.nl
Website: www.barsttelefoonreparatie.nl
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Midden in het mooie en ó zo gezellige centrum van het Brabantse
Roosendaal is boetiek NewStyle gevestigd. Een moderne winkel
met een groot aanbod van veel populaire merken.
Martijn van NewStyle vertelt in een in
terview alles over de must-haves voor
dit seizoen, hun boetiek en de meest
verkochte en populairste merken.
Over boetiek NewStyle
Al vanaf 1993 is Boetiek NewStyle een
begrip in Roosendaal. Of je nu op zoek
bent naar de mooiste dames- of heren
kleding, je vindt de mooiste merken
hier. Bij NewStyle shop je onder andere
toffe merken als SuperTrash, Scotch &
Soda, Kultivate en Catwalk Junkie. De
klant is koning, online én in de winkel. 
Werkelijk overal wordt aan gedacht. Zo
staat er a
 ltijd een vers bakje koffie klaar 
en o
 p zaterdagmiddag een biertje of
wijntje. What else do we need?!
Sfeer en persoonlijke benadering
Gezellig bijkletsen met de medewerkers
is bij NewStyle iets vanzelfsprekends.
‘We hebben weinig verloop van perso
neel, waardoor onze klanten zich thuis
Newstyle for men
Raadhuisstraat 18
4701 PR Roosendaal
Telefoon: 0165 - 53 50 96
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voelen bij onze medewerkers. Wij ken
nen ongeveer 80% van de klanten per
soonlijk. We zijn in Roosendaal dus echt
een begrip op het gebied van mode,’
geeft Martijn aan. Naast het meenemen
van een tas vol mooie kleding heb je
dus ook een enorm gezellige middag
gehad bij deze boetiek!
Optimale service
Een extra leuk feit is, dat je als klant je
bestelling tot een jaar na aankoop nog
kunt retourneren wanneer je een klacht
hebt. Daarnaast word je als klant altijd
op de hoogte gehouden van de leuk
ste aanbiedingen en nieuwtjes. Martijn
zegt: ’We sturen klanten een bericht
wanneer hun favoriete collectie binnen
komten we organiseren evenementen
zoals bingo’s, waarbij klanten items uit
de winkel kunnen winnen. Ook de ge
organiseerde VIP avonden worden altijd
erg gewaardeerd door onze klanten’.

Newstyle for women
Raadhuisstraat 20
4701 PR Roosendaal
Telefoon: 0165-545744

DNA by Newstyle
Veemarktstraat 8
4811 ZE Breda
Telefoon: 076-5621106

Alle merken
Bepaalde merken zijn echte uitschieters
wanneer het om populariteit gaat. De
heren lopen het liefst rond in items van
populaire merken als Diesel, Scotch &
Soda, Drykorn en Antony Morato. ‘Bij
de dames doen MbyM, Zoe Karssen en
Second Female het weer goed’, zegt hij.
Ook online op www.newstyle.nl gaan
kledingitems van deze toffe merken als
warme broodjes over de toonbank. ‘De
must-haves voor d
 ames deze winter zijn
sowieso een bomberjack en een ripped
jeans. Ook de Parisienne look zien we
veel terug. De mannen moeten dit sei
zoen zeker zorgen voor een leren jack
en een zwarte en grijze jeans.
Online
Bezoek ook eens onze online winkel via
www.newstyle.nl en bekijk ons assorti
ment. Altijd de laatste mode en snel en
eenvoudig online te bestellen en af te
rekenen!
Nieuwe vestiging
Sinds kort is er ook een nieuwe shop in
Breda geopend. Onder de naam DNA
by NewStyle is deze winkel te vinden
aan de Veemarktstraat 8 in Breda.

DNA by Newstyle
Markt 13
4701 PA Roosendaal
Telefoon: 0165-520080
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SPONSOREN
HAARSTUDIO JEAN-PIERRE
SWEERE VOF
ENGELEN ICT SERVICES
DOOMEN & QUIST ADMIN.DIENSTVERL.
STROOP ADVIES
MADRI
VERWER & JANSSEN VERMOGENSBEHEER
JUMBO OUD-GASTEL
GARAGE DE JONG
COOP SCHRAUWEN
D.BOERE TWEEWIELERS
AUTOSCHADEBEDRIJF SCHRAUWEN
STERK ADVIESBUREAU BOUWCONSTRUCTIE BV
VERBEEK FRUIT&TUINPLANTEN
MAAS RECLAME
KACHELSHOP KRUISLAND
TON’S BRILLENMODE
GEBR.TIMMERMANS BV
BEN KOUTERS BOUWMARKT BV
VEERMAN ICT
CAFÉ-RESTAURANT DE COMMERCE
SPORTSHOP HESHOF
TIMMERFABRIEK JACOBS
MIM-BOBIJN MAATWERK IN MEUBELS
KLUSBEDRIJF ANTON VERGOUWEN
AANN.BEDRIJF RIJSDIJK BV
KEES VAN ETTEN KRAANWERK
WONINGINRICHTING VAN DER VELDEN
VAN GILS AUTOSCHADETEAM
BRUYNZEEL KEUKENS
HAZELZET ADMINISTRATIE SERVICE
LEON VALKENBURG ELEKTRO
CAFETARIA ‘T VOSJE
INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL
SKIDOME RUCPFEN
HEINEKEN (3 KLEINE BORDEN)
AUTOKAR
VOF GOMMEREN TESTERS
BOUWBEDRIJF DE PUT
GRAM TIMMERWERKEN
DLM MARCEL VAN GILST
VAN TILBURG LOON EN GRONDVERZETBEDRIJF
LOONBEDRIJF GEBR.VAN GINNEKEN
ASR BOUWBEDRIJF
LUDO VERHOEVEN TELECOM
RABOBANK WOUW-KRUISLAND
KOFFIE SNEL.NL
BOUW ADV.BUREAU VERBEEK
VAN MEIR UIEN
VLAMINGS LUCIEN LAURIJSSE
AXIS SPORTMASSAGE
GEMEENTE STEENBERGEN
LINDERS KRAANVERZET

“Voor iedere verhuurder
kunnen we een passende
overeenkomst maken.”
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Hopmans Wonen

Specialist in huur,
verhuur en beheer
van woningen
Hopmans Wonen is een jong, dynamisch bedrijf dat zich in korte
tijd tot succesvol basisspeler heeft ontwikkeld als bemiddelaar
tussen huurders en verhuurders in de woningmarkt.

M

et een uitgebreid netwerk aan betrouwbare huurders heeft Hopmans
Wonen al ruim 1500 huiseigenaren
succesvol geholpen met het vinden
van de juiste huurders. De gebroeders
Hopmans bedienen met hun bedrijf en team vele
relaties in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.
’Ons werkgebied strekt zich uit van Rilland tot
Breda, Moerdijk, Putte en Middelburg maar ook
over de grens in het Belgische Wuustwezel hebben
we klanten’, schetst Ralph Hopmans.
Hoe het ooit begon
Ralph en Jorn wonen beiden in Bergen op Zoom en
groeiden hier ook op. Jorn ging na zijn studie werken
bij een woningverhuurbedrijf en dacht na een tijdje
‘dit kan ik ook zelf’. Zo gezegd en zo gedaan begon
hij voor zichzelf bij zijn ouders thuis op een kamertje.
De opstart ging ‘keihard’, want de start viel samen
met de crisistijd en veel woningen stonden leeg of
te koop. Een paar jaar later kwam Ralph ook in de
zaak en breidden de broers steeds meer uit. Na een
aantal verhuizingen wegens blijvende groei betrekt
Hopmans Wonen inmiddels een werkelijk prachtig
kantoorpand aan de Veilingdreef 21 in Bergen op
Zoom. Waar Jorn het ooit allemaal in zijn eentje
deed, is dit nu volledig anders. Er is een dame voor
de administratie, een dame voor de betalingen, er
zijn medewerkers die meubileren, collega’s die
woningen inspecteren en mensen die bezichtigingen
doen. Ook is er een accountmanager, een personeels-

lid die technische werkzaamheden (o.a. plaatsen van
dakramen en keukens) verricht en een schoonmaakploeg die de woningen netjes maakt en houdt. Al met
al een aardig team met expertise op alle vlakken.’
Samenwerkende broers
Ralph en Jorn werken al jarenlang probleemloos
samen. Ralph hierover: ’We zijn echte maten van
elkaar en heel close. Zakelijk botsen we helemaal
niet, wij wachten niet tot de bom ontploft. Eventueel
dreigende akkefietjes lossen we proactief op. Jorn is
heel aanvallend en ik ben heel gecontroleerd.’ Lange
werkdagen zijn geen uitzondering voor de broers bij
Hopmans Wonen. Ralph heeft daar wel een aardig
modus in gevonden. ’Tussen de middag probeer ik te
sporten en thuis te eten, ’s avonds werk ik thuis nog
op de laptop en beantwoord ik mailtjes.’
De succesformule
’Wat we vooral heel belangrijk vinden is het hanteren
van een betrouwbaar beheerconcept, we willen zeer
actief bezig zijn voor de belegger of verhuurder. We
werken snel en effectief en hebben de zorg voor de
woningen hoog in het vaandel staan. Ons team en de
bedrijfsprocessen zijn daar zorgvuldig op ingericht’,
zo licht Jorn de werkwijze toe. ’We werkten al een
paar jaar succesvol samen met Acser Tijdelijk Wonen
in Roosendaal en dat ging zo goed dat we in oktober
2014 zijn gefuseerd. Onze relaties merken daar
overigens niets van, want we voeren nog steeds onze
eigen namen. Inmiddels hebben we ruim 400 panden
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in de verhuur en ruim 350 garageboxen. Ook bieden
we bouwbegeleiding bij onder andere 14 bestaande
appartementen in de Molenstraat in Roosendaal.’
Denken in kansen
’Wij denken altijd in kansen en inmiddels hebben
we bij diverse partijen aangetoond dat onze adviezen
waardevermeerdering opleveren. Soms zijn dat
grote ingrepen, maar vaak ook kunnen splitsingen
van panden, het kiezen van een andere ingang een
woning beter verkoop- of verhuurbaar maken. Nu
ons team uitgebreider is, zijn we nog beter in staat
om het contact met de verhuurder te optimaliseren.
Denk hierbij aan mailbevestiging bij betalingen of
het ontwikkelen van een app voor woninginspectiedoeleinden’, licht Ralph toe.
Ontzorgen van verhuurders
Onze kracht ligt in het ‘ontlasten’ van eigenaren/
verhuurders van woningen. Jorn illustreert dit
treffend: ’Een particulier zet om diverse redenen
zijn huis te koop, de verkoop laat op zich wachten
en de eigenaar wil de woning tijdelijk verhuren. Er
komt echt heel wat bij kijken om de verkoop tijdens
de verhuur goed te laten verlopen. Hopmans Wonen
kan dan als tussenschakel de verhuur en het beheer
in handen nemen en zo de eigenaar ‘ontzorgen’. In
overleg met de klant kan er op maat verhuurd worden. Voor iedere verhuurder kunnen we een passende overeenkomst maken. Dat geldt ook voor diverse
typen huurders. Of het nu gaat om particulieren of
‘expats’, vaak hoogopgeleide tijdelijke werknemers
van bedrijven of technisch personeel. Contracten en
opzegtermijnen zijn af te stemmen op elke situatie.’
Altijd op zoek naar huurwoningen
‘Momenteel krijgen we gemiddeld tien tot twintig
inschrijvingen van particuliere woningenzoekenden
en circa 15 aanvragen voor het huisvesten van
expats en arbeidsmigranten. We werken ook voor
diverse beleggers van panden, waarbij we meekijken
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naar geschikte objecten die een aantrekkelijk ren
dement creëren. Omdat we 24-uurs service bieden
is er altijd iemand bereikbaar. Als zich iets voordoet
vormen wij het aanspreekpunt. Met buren van
verhuurde woningen proberen we een goede verstandhouding op te bouwen. Inhuren is onze kracht
en gezien de grote vraag zijn we dringend op zoek
naar huurwoningen’, zegt Jorn. ‘Er is nog steeds een
grote vraag naar huurwoningen vanuit de industrierijke regio Antwerpen komen mensen bij ons bijvoorbeeld ook terecht voor gemeubileerde huisvesting.
Met ons kantoor van Acser in Roosendaal verzorgen
we tijdelijk beheer van woonruimte en diverse
scholen van de gemeente Roosendaal in de vorm van
antikraak. Met deze tweede locatie in Roosendaal
kunnen we het verhuur in de brede zin van het
woord bedienen in de regio West-Brabant.’
De toekomst van Hopmans Wonen
’Onze focus ligt momenteel nog vooral op het ver
huren van woningen, maar in de toekomst willen
we ons ook gaan toeleggen op projectontwikkeling.
We werken al veel voor woningstichtingen, gemeentes, beleggers en particuliere eigenaren. Steeds
meer betekenen we ook voor de gemeenten, zoals
het tegengaan van kraak en huisvestiging voor
statushouders. Samenwerken doen we ook met
verschillende regionale woningstichtingen. Steeds
vaker worden we gezien en gevonden als een meer
dan serieuze en interessante partner op gebied
van wonen en verhuur. We blijven het lekker druk
houden en zien de toekomst met veel plezier en
vertrouwen tegemoet’, besluit Ralph.

Hopmans Wonen B.V.
Veilingdreef 21
4614 RX
Bergen op Zoom
0164-857151
info@hopmanswonen.nl
www.hopmanswonen.nl
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Aanvoerder SC Kruisland 1, Dennis Geeraers

“Ik voel me op en
top Kruislander”

Een goed elftal heeft ook vrijwel altijd een prima aanvoerder, dit is bij het
eerste van SC Kruisland niet veel anders. Velen loven de inzet, de voetbalkwaliteiten en interpersoonlijke vaardigheden van Dennis Geeraers.
Inderdaad, de kersverse captain van het vlaggenschip uit Kruisland.
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ij wordt ietwat ongemakkelijk van al
die lofzangen over zijn kwaliteiten,
tegelijkertijd kan hij de kwalificaties
ook goed plaatsen. Dennis Geeraers
werd geboren op 26 juni 1993 en is op
het moment van deze publicatie dus pas 23. En toch
al aanvoerder van een team in de 2e klasse. ’Het is
mijn vierde seizoen bij SC Kruisland, daarvoor zat
ik bij RKVV Roosendaal. Reinald Boeren was mijn
trainer en ik ben er na het kampioenschap van de
2 e naar 1e klasse weggegaan. Ik had geen vaste basisplaats en had het niet meer zo naar mijn zin.’
Zelfreflectie
Wat hierna volgt, tekent de zelfreflectie bij deze
jonge speler. Waar anderen snel overgaan tot beschuldigingen of in de slachtofferrol kruipen, toont
Dennis zelfkennis. ’Ik was best wel iel, deed alles op
techniek en speelde soms middenveld maar ook als
rechtsbuiten. De trainer hield van harde werkers
met fysieke kracht op het middenveld en dus viel
ik regelmatig buiten de boot of verloor m’n net verworven basisplek weer als sneeuw voor de zon. Het
plezier in het voetballen moest terugkomen en via
Mounir el Fahmi kwam ik bij SC Kruisland terecht.
De kritiek van Boeren heb ik me aangetrokken en
inmiddels is er 9 kilo aan spier bijgekomen.’
Aanvoerder van SC Kruisland 1
Dennis begrijpt ergens wel waarom men bij hem is
uitgekomen als de ideale aanvoerder: ’Buiten het
veld ben ik betrokken bij de vereniging, ik toon altijd
meer dan 100% inzet en laat mijn kopje nooit hangen.
Ook speel ik al 4 seizoenen bij Kruisland. Het publiek
van de tegenstander wil soms wel eens een speler
van ons uit z’n spel halen, omdat we namelijk erg
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goed kunnen voetballen. Sommigen van ons happen
dan snel en dat moeten we natuurlijk voorkomen, dat
levert anders domme en onnodige kaarten op. Ik
speel daar een rol in door de boel te sussen, op die
jongens in te praten en weg te halen van de situatie.’
‘Lino’ Storelli
‘Ik heb al ervaring opgedaan op het gebied van leiderschapsvaardigheden, ik zit namelijk al een poosje in
de spelersraad. En zo was ik vorig jaar ook betrokken
bij het binnenhalen van onze trainer Natalino
Storelli. Hij was een supergoede trainer voor mij;
tactisch supergoed en zijn trainingen waren heel
intensief. Na een training van ‘Lino’ kwam je met een
voldaan gevoel van het veld af. Hij heeft er in het veld
echt een team van gemaakt, hij was duidelijk naar
spelers toe: dit is jouw positie, dit verwacht ik van
jou. Bij mij hamerde hij consequent op het maximaal
twee keer raken van de bal en dan spelen. Hij wist
van alle tegenstanders wat hun krachten en zwaktes
waren en vervolgens een geniaal tactisch plan te
smeden. Die man is echt 24/7 met voetbal bezig.’
Het nieuwe trainersduo El Fahmi – Plomp
De vraag ligt voor de hand of SC Kruisland niet een
jasje heeft uitgetrokken na het vertrek van Storelli
naar MOC’17. Zonder blikken of blozen geeft Geeraers
zijn visie op het nieuwe trainersduo zonder dat hij
de indruk wekt sociaal wenselijk over te komen.
’Mounir el Fahmi is tactisch sterk, heeft altijd goede
trainingsstof en doet net als ‘Nino’ research naar
andere teams. Hij heeft goed bij ‘Lino’ meegekeken in
de keuken. Met zijn collega-trainer Bram Plomp klikt
het uitstekend, we merken nu al dat ze exact dezelfde
visie hebben op voetbal. Mounir kent de groep door
en door en Bram Plomp is heel sociaal en kan met
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een echte leider in het veld die keihard
werkt. Dan hebben we nog Achraf el Kholali
die perfect ballen kan onderscheppen, zeer
technisch is en bovendien fel in de duels. En
natuurlijk ikzelf, door mijn fysieke toename
aan spiermasse ben ik sterk in de duels, kan
ik vanwege mijn lengte goed koppen en ben
ook vrij technisch.’

i edereen goed omgaan. Bram is ook pas sinds een
jaar gestopt als voetballer en speelde bij RKVV
Roosendaal in het 1e. Hij heeft dus veel voetbal
ervaring en kent het amateurvoetbal goed. Ook
heeft hij zijn papieren om 2e klasse te trainen.’
De club SC Kruisland
‘We trainen iedere dinsdag en donderdag van 20.00
uur tot ongeveer 21.45 uur en op wedstrijddagen zijn
we ook al op tijd op de club. SC Kruisland is gezellig,
we gaan veel met elkaar om. De mensen in de kan
tine zorgen super voor ons, ze hebben zelfs halalvlees voor onze spelers. Iedereen voelt zich thuis bij
deze club, iedereen behandelt je goed en het maakt
totaal niet uit of je zwart, wit, geel of bruin bent. Ik
kan met iedereen goed opschieten. Ik voel me op en
top Kruislander!’
De spelersgroep
‘Er zijn mensen die denken dat we een moeilijke
groep zijn, maar dat is niet zo. We houden van een
dolletje, maken veel lol in de kleedkamer en iedereen
voelt zich thuis bij Kruisland.’
Verdediging
‘Onze verdediging staat goed. We hebben 3 prima
doelmannen: Mark van Merriënboer, Martijn Geerlings en Dennis van Greesbergen. De concurrentiestrijd is hevig, Mark is qua ervaring nummer 1
en Martijn en Dennis zijn nog heel jong en talentvol.
In onze verdediging zijn Issam en Anass beiden erg
sterk, gaan duels niet uit de weg en technisch erg
goed. Guidon is er nu ook bij gekomen, een echte beer
die in de jeugd bij Dordrecht heeft gespeeld. Ricardo
Mannie zorgt achterin voor balans, houdt de verdedigende organisatie en heeft ervaring. Dan hebben
we nog Nicky Vromans die ook erg jong, en talentvol
is. Samet is een jong mannetje, voetballend goed,
nog minder sterk in de duels maar opbouwend goed
en doet geen gekke dingen. En natuurlijk Marouan
Hamdoune, die is supersnel, heeft veel loopvermogen
en veel diepgang.’
Middenveld
‘Op het middenveld hebben wij de sterke en voetballend goede Mohammed Azaimi, nieuwkomer Faisal
Bensiali die technisch supergoed onderlegd is, beschikt over een prachtige steekpass, een uitstekende
eerste aanname en aanvallende kwaliteiten. We
hebben ook Ouassim Nnafie. Dat is een harde werker,
met veel loopvermogen en toch technisch. Een
jongen met potentie. We hebben van hoofdklasser
Papendrecht Giovanni Ada erbij g
 ekregen en hij is

OVER DENNIS
Dennis woont in Roosendaal bij zijn
ouders thuis. Hij heeft 3 broers:
Robin (22), Michel (25) en Kevin
(17). Hij studeerde aan het Johan
Cruyff College in Roosendaal
en deed daar de MBO-opleiding
commercieel medewerker binnendienst. Dennis is naar eigen zeggen ‘niet echt een schooljongen’,
ging wel eventjes naar het HBO,
maar maakte die opleiding niet af.
Hij werkt in Bergen op Zoom bij
Bruynzeel Keukens als klantbegeleider op de afdeling Retail. ’Ik ben
gekoppeld aan een aantal filialen
en heb contact met mensen als ze
vragen of problemen hebben met
hun keuken.’
Dennis heeft ruim 2,5 jaar een
relatie met Jill (22) uit Wouw die
Bedrijfskunde studeert aan de
Universiteit in Amsterdam. ’Zij
moet eerst haar studie nog afmaken en daarna kijken we verder.’
Tot die tijd vermaakt Dennis zich
wel met minimaal driemaal in
de week fitnessen, voetballen
bij SC Kruisland en stappen in
Rotterdam met vrienden en vriendinnen. Ambities heeft hij volop:
’Ik wil doorgroeien bij Bruynzeel
Keukens, nog zo lang als mogelijk
voetballen met Kruisland op het
hoogst haalbare niveau spelen inclusief veel plezier. En ik wil straks
2 of 3 kinderen. Mijn levensmotto
is ‘’Altijd blijven lachen’’, zegt hij
breed glimlachend.’ Dennis’ favoriete speler van het hedendaagse
voetbal is Barcelona-speler Andrés
Iniesta, maar zijn alltime topspeler
is Zinedine Zidane. Wie hij de beste speler vindt bij Kruisland kost
hem iets meer moeite. ’Marouane
Hamdoune en Tom Schippers kan
ik erg genieten.’

Aanval
‘Dan hebben we voorin Tom Schipper, een
jongen met een geweldige actie, supersterk
aan de bal, een echte dribbelaar met een
aardige steekbal. Hij moet nog wel iets meer
rendement krijgen. Achmed Didi is ook al
zo’n superspeler met een goede trap in beide
benen, een uitstekende techniek en een
mooie steekbal. We hebben Davy van
Merriënboer, een goede linkspoot die voetballend wat minder is maar echt kan killen
voor de goal. Tevens beschikken we over
Levy Schotel, wat ook een jong mannetje is
met een goed schot, hij is technisch goed,
kan dribbelen en heeft ook veel potentie.
Ozan Cakir mag zeker niet ontbreken. Een
jongen die in de jeugd altijd op hoog niveau
heeft g
 evoetbald. Is er een tijd tussenuit geweest, maar heeft zijn plezier in het voetballen bij SC Kruisland weer gevonden. Sterk,
goede dribbel en een kanon in zijn benen.’
De potentie van SC Kruisland 1
‘We hebben dus een enorm sterke selectie
met alle kwaliteiten die nodig zijn om op een
hoog niveau amateurvoetbal te spelen. Ik 
zie echt geen zwakke schakels in ons team.
Ik denk dat we dit jaar nog zullen moeten
wennen aan de 2e klasse. Het niveau is hoger
en we hebben er veel nieuwe jongens bijgekregen. Ik denk dat het linkerrijtje realistisch is en dat we bij de eerste 6 kunnen
eindigen.’ Over de toekomst is Geeraers
optimistisch. ‘We hebben een jonge groep,
weinig mensen gaan weg bij SC Kruisland.
We hebben een groep met veel kwaliteit en
potentie en dus is het erg aannemelijk dat
we over een aantal jaar 1e klasse moeten
kunnen spelen.’
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