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Voorwoord 
 
De achtste editie van de voetbalschool  van NOAD’67 zit er al weer enkele maanden 
op. Als we hierop terugkijken dan mogen we weer trots zijn op het enthousiasme van 
de deelnemers,  gasttrainers, vrijwilligers en sponsoren. Met elkaar hebben we weer 
een fantastische editie neergezet.  
Uit alle windstreken van het land streken de gastrainers neer op het sportpark aan de 
Zijpestraat. De profclubs in Nederland werken graag mee aan het laten slagen van 
onze voetbalschool. AJAX, Feyenoord en FC Utrecht waren vertegenwoordigd, maar 
ook de oud profvoetballers, die nu met  jeugd bezig zijn bij amateurclubs, waren te 
bewonderen. 
Dat graag met jeugd bezig zijn is een van de criteria waarop we de gasttrainers 
aantrekken, want het is allemaal voor de jeugd en zij moeten drie fantastische dagen 
hebben.  
Sport-jeugd en techniek dat in 2008 opgezet is, wordt steeds meer een onderdeel 
van de voetbalschool  waarin de toekomst na de sport belicht wordt. De achtste editie 
kende een dubbele lading in Sport jeugd en techniek:  Autotechniek  en aandacht 
voor het de Rooy Dakarteam. Drie Fluplandse jongens die via de Dakarrace geld 
inzamelen om hun  auto, die tijdens de voetbalschool aanwezig was,  na een barre 
tocht van duizenden kilometers achter te laten in Gambia en daar als ambulance in te 
kunnen zetten. 
De aandacht hiervoor was overweldigend. De deelnemers controleerde de 
onderdelen van de auto zodat deze veilig naar Gambia kan. 
De voetbalschool is vanaf het begin laagdrempelig. 
Met een kleine eigen bijdrage kun je deelnemen. 
Dat is alleen  mogelijk als je veel sponsors aan je 
weet te binnen die allemaal graag een bijdrage 
willen leveren aan het bezorgen van drie 
fantastische dagen.  Wij als stichting voetbalschool 
mogen ons gelukkig prijzen dat we dergelijke 
sponsors aan ons weten te binden en sommige al 
vanaf het begin in 2005. Dank en nogmaals dank 
hiervoor. 
 
De opstart voor de editie 2013 is al weer begonnen en de eerste gasttrainer ligt al 
vast.  Dit laat wat ons betreft zien dat trainers graag naar de voetbalschool komen en 
hopelijke mogen we onze deelnemers, sponsoren en vrijwilligers komende editie ook 
weer ontmoeten. 
 
Tot de negende editie in 2013 van maandag 14 oktober tot en met woensdag 16 
oktober 2013. 
 
Martijn Reijngoudt, Jörgen Beens, Wim Snoep, Leo Polderman, John Verbraeken, 
Theo Gorissen, Jurjen Verhage, Roseline den Braber en Jouko Gorissen. 
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Eerste dag voetbalschool: Samenwerken en het eerste cadeau. 
 
De eerste dag  van de achtste editie van de voetbalschool. Om precies negen uur 
waren de bijna honderd deelnemers aanwezig voor drie dagen trainen als een 
professional.  In de ochtend en middag trainen onder leiding van trainers en spelers 
van bekende Nederlandse betaald voetbalorganisaties. 
In de ochtend was Sjors Ultee van FC Utrecht aanwezig. Sjors is bij FC Utrecht 
techniektrainer van o.a. het eerste elftal , maar was als gasttrainer op de eerste dag, 
naar Sint Philipsland afgereisd om de deelnemers te trainen. Vanaf de eerste groep 
wist hij het enthousiasme over te brengen en leerde dat naast aanvallen je ook snel 
moet omschakelen in een wedstrijd. In de clinic werd geen minuut stilgestaan en was 
iedereen volop aan het aanvallen en snel omschakelen. En dit in tweetallen. Dat 
betekent ook met elkaar praten en samenwerken om het de tegenstander het zo 
lastig mogelijk te maken. De enthousiaste blikken bij spelers en met name Sjors 
waren een genot om te zien. Een nog jonge trainer die weet hoe je jeugd moet 
benaderen en enthousiast moet krijgen. 
Nadat iedereen de gasttraining van Sjors Ultee had gevolgd, was het tijd voor de 

lunch. De hongerige magen kregen broodjes knakworst 
voorgezet en deze gingen erin alsof ze in jaren nog nooit 
zoiets lekkers gehad hadden.  
Na de broodjes knakworst was het tijd voor het eerste 
cadeau van deze voetbalschool. Alle deelnemers gingen 
onder leiding van de teamleiders naar de groene loods 
waar ze allemaal het groen/zwarte trainingsvest 

aangemeten kregen met daarop het logo van de voetbalschool. Vol trots kwamen de 
spelers weer terug op het hoofdveld en showden hun trainingsvest aan de 
aanwezige bezoekers. Nadat iedereen zijn showmomentje gehad had, werd 
begonnen aan het middagprogramma. Onder leiding van 
Martijn en Jörgen werd begonnen aan het onderdeel 
samenwerken. Als team oefeningen uitvoeren; dat is ook 
professional zijn. Voetbal is een teamsport en dat moet je 
elkaar feilloos weten te vinden en aanvullen.  Tot aan de 
eerste pauze werd er vol vuur samengewerkt en werden 
team overwinningen gevierd alsof de Champions League 
werd gewonnen. Dat samenwerken ging mooi over in de 
tweede gasttrainer van de eerste dag van de voetbalschool: 
Jean-Paul van Gastel. De trainer van Feijenoord had ’s-
ochtends nog de eerste elftalspelers van de Rotterdam Zuid 
club getraind, en was daarna snel in z’n auto gestapt om in 
Sint Philipsland een gasttraining te verzorgen. Ook bij JP was het samenwerken. Met 
name in het met vier teams pilonnen verdedigen en proberen bij de tegenstander een 
pilon om ver te schieten vergt veel samenwerking, inzicht en omschakeling van 
aanval naar verdediging. Rond de klok van half vijf ging bij de meeste spelers het 
licht uit en begonnen de kwaaltjes de kop op te steken. Het was tijd om de eerste 
dag af te sluiten en de spelers mee te geven dat ze ‘s avonds rust moesten nemen, 
want, de tweede dag,  zo leert de ervaring, betekent veelal dat de stijve benen even 
op gang moeten komen. En dan kun je maar beter de avond van te voren goed 
gerust hebben. 
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Dag 2 vol humor, techniek en aanvallen. 
 
De tweede dag van de voetbalschool was een dag vol bekende gasttrainers: Sjaak 
Polak, Patrick Paauwe en Leonardo Mouwen waren te gast. 
Het begin van de  tweede dag  was grauw en miezerig. Wie kan er dan beter het 
zonnetje laten schijnen als Sjaak Polak. Als oud speler van oa Sparta, FC Twente en 
ADO Den Haag kent Sjaak de kneepjes van het voetbalvak en daarnaast  is hij 
levensgenieter en clown in één. Dat laatste toonde hij aan spelers, begeleiders en 
trainers  die aan zijn mond hingen toen de voetbalverhalen over tafel gingen. Het 
verhaal van de twaalf uur durende busreis naar een uitwedstrijd tijdens zijn 
Amerikaanse avontuur of het verhaal van de dikke sheriff met de grote hoed gingen 
er in als zoete broodjes. Maar Sjaak kan niet alleen goed entertainen, hij kan ook 
perfect kinderen voetballes geven. Het inpassen, dribbelen, kappen, draaien en als 
beloning doelpunten maken voor je team werd vol overgave gedaan door de 
deelnemers. Het enthousiasme van Sjaak sloeg over op de kinderen en op het weer, 
want tijdens zijn clinic kwam het zonnetje langzaam in de lucht. Het grootste 
compliment voor Sjaak, zoals hij zelf zei, was dat van ouders die aangaven dat hun 
kind genoten had.  De lunch tijdens de tweede dag bestond uit broodjes kroket en 
frikandel. De snacks waren niet aan te slepen. Het was tijdens de lunch de 
hereniging van de gasttrainer van de ochtend Sjaak Polak en de gasttrainer van de 
middag Patrick Paauwe. Beiden hadden elkaar al een poos niet meer gezien en 
namen onder het genot van een lekkere snack hun voetbalverleden door.  Voordat 
beide heren het eerste voetbalverhaal weer met elkaar gewisseld hadden zette ook 
Ajax gasttrainer Leonardo Mouwen een stap in de overvolle  kantine. Wie droomt er 
nu niet van om samen met  oud- international en UEFA-cup winnaar Patrick Paauwe, 
een Ajax-trainer als Leonardo Mouwen en een gewezen oud profvoetballer, die als 
linksback zijn sporen verdiende , als een  Sjaak Polak in de zelfde kantine je broodje 
te verorberen? Tijdens de voetbalschool van NOAD’67 was dat vandaag mogelijk.  
De middagsessie met twee gasttrainingen.  Bij Leonardo Mouwen leerden de 
deelnemers hoe er bij AJAX in de jeugdopleiding getraind  wordt op techniek. De 
vele oefeningen werden vol overgave uitgevoerd en de gasttrainer  wist met zijn 
duidelijke uitleg en rust de jongste tot de oudste deelnemers aan zich te binden. Het 
was genieten van de vele technisch hoogstandjes. Daarbij vielen een paar spelers op 
die al veel technische bagage op zak hadden en met deze gasttraining hun techniek 
nog verdere konden aanscherpen. Na iedere gasttraining waren het de deelnemers 
die Leonardo Mouwen om handtekening vroegen op het trainingsvest en dat werd 
met alle plezier gedaan.  Op het andere veld was Patrick Paauwe de 1 tegen 1 
situatie aan het nabootsen. Waarbij de oud-international zelf ook aan de bak moest 
tegen met name de oudere jeugd. Dat was natuurlijk genieten voor spelers en 
begeleiders. Ook Patrick werd na zijn clinic omringd met spelers die met hem op de 
foto wilden en natuurlijk  een handtekening wilden scoren. Na het eindsignaal van 
deze tweede dag kregen de voetballertjes nog allemaal een paar tips mee om de dag 
daarna weer om negen uur present te zijn voor alweer de laatste dag. Dan zijn drie 
gasttrainers op het sportpark. Oud voetbalprof en nu spitsentrainer van FC Dordrecht 
Henk Vos, sv Duiveland trainer Ko Stoutjesdijk en onze eigen hoofdtrainer Johan 
Sulkers. 
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Dag 3 Veel spelletjes, de Dakar-auto en het verdiende certificaat 
 
Het is alweer de laatste dag van de voetbalschool 2012. Vandaag staat Henk Vos als 
gasttrainer op het veld en is er gezorgd voor een luchtige laatste dag met veel  
attracties. 
Zoals ook tijdens de tweede dag is er in de ochtend weer vochtigheid die neerdaalt 
op het sportcomplex. Maar ook vandaag alleen maar lachende gezichten. Weer 
trainen als een prof, daar doe je het allemaal voor. Henk Vos, de oud speler van 
Feyenoord, Standaard Luik en nu de trainer van FC Dordrecht, begon met de gehele 
groep aan de warming up en liet zijn ervaring als trainer gelijk gelden. De jonge 
deelnemers werden direct bij de groep betrokken, zodat de warming up als een 
geheel over het hoofdveld ging. 
De deelnemers ondervonden tijdens de clinic van Henk Vos dat dribbelen en op het 
juiste moment versnellen van groot belang is voor een voetballer. Regelmatig werd er 
op een speelse wijze gecorrigeerd, waarbij de deelnemers zich zelf al zagen groeien 
en spelen in een van de grote stadions van de wereld.  Ja en de allerkleinsten, die 
hadden het zwaar na twee dagen intensief trainen en dan  zo’n laatste dag. Maar de 
gasttrainer paste daar feilloos zijn programma op aan: Op een speelse wijze een 
balletje hoog houden of elkaar de bal  toe spelen, dat was nog net wat de benen na 
drie dagen voetbalschool  aan konden. 
 Een voetbalschool vergt veel van de deelnemers daarom  veel voetbalattracties 
waarvan enkele met een zeer hilarisch karakter. Op veld 3 bijvoorbeeld, waar de 
gehele dag Bubble Goal gespeeld werd. In een doorzichtige ballon zitten. Het enige 
wat je kunt bewegen zijn je onderbenen en voeten als je tenminste lang genoeg bent. 
Dat laatste was een probleem voor de deelnemers, want de kleine beentjes werden 
volledig opgeslokt door de ballon, waardoor alleen de voeten er nog maar onderuit 
staken. Dat maakte Bubble Goal zo hilarisch, rollend in een ballon van meer dan een 
meter doorsnee, van goal naar goal. Het was lachen gieren brullen. De 
trainers/begeleiders hadden hun handen vol aan het rechtop zetten van de 
spelertjes, want eenmaal op de kop staan was hulp vragen om weer op je voeten te 
staan. 
Daarnaast vielen de spellen 4 op een rij en voetbalboarding in de smaak. Met name 
bij dit laatste, met de gasttrainers Johan Sulkers en Ko Stoutjesdijk, ontspon zich een 
echte Tholen Cup. Het waren de Fluplanders met de Boys die een verbeten strijd uit 
vochten met de twee gasttrainers als scheidsrechter. De vele fluitsignalen waren 
kenmerkend, maar Johan en Ko genoten van de onderlinge strijd. 
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De derde dag van de voetbalschool staat traditie getrouw in het teken van Sport-
jeugd en techniek. Het aandacht hebben voor een beroep na je voetbalcarrière. De 
editie 2012 was gewijd aan autotechniek en met name het Dakarteam de Rooy. Drie 
Fluplandse jongens die 7000 kilometer gaan rijden om hun auto en inhoud achter te 
laten voor het goede doel in Gambia. De deelnemers hadden allemaal via Ben de 
Rooy.nl Car-repair een werkplaats opdrachtbon gekregen en moesten de auto 
controleren op de vitale punten als koelvloeistof, olie, remlichten, banden verwisselen 
en natuurlijk de toeter. Die toeter werd goed getest en voldeed volgens de 
aanwezigen uitstekend. 
Na dagen vol training, handtekeningen scoren van de gasttrainers, aandacht voor je 
toekomst en voetbalspelen, was om 16.00 uur het hoogtepunt van de voetbalschool: 
de uitreiking van welverdiende deelname certificaten, het cadeau en natuurlijk de 
uitreiking van de cheque voor Stichting Jayden. 
De vraag was hoeveel geld was er ingezameld voor deze Stichting die vecht voor 
een betere behandeling van neuroblastoom kinderkanker. Alle deelnemers hadden 
loten verkocht en lege flessen ingezameld. Die flessenactie overtrof alle 
verwachtingen: 1374 flessen mocht de Stichting Voetbalschool in ontvangst nemen 
en omzetten naar euro’s voor Stichting Jayden.  
Het was de directeur van Sport Zeeland Marja Noorthoek die naar de Voetbalschool 
was gekomen om het certificaat, cadeau en de cheque bekend te maken. Alle 
deelnemers van de voetbalschool waren gespannen hoeveel ze ingezameld hadden 
en konden overhandigen aan de tante van Jayden Faasse, die aanwezig was, en vol 
spanning meekeek toen de cheque werd omgedraaid. Maar liefst € 1000,- gaat 
vanuit de deelnemers naar de  Stichting Jayden, die in hun dankwoord de 
deelnemers meer dan 1 keer bedankte voor hun inzet en vol trots de cheque mee 
naar huis nam.  Alle aanwezigen waren onder de indruk en het applaus was 
overweldigend. 
Na dit emotionele moment was het tijd voor de certificaten. Per groep kwamen de 
deelnemers naar voren en kregen ze uit handen van Marja Noorthoek het certificaat 
met alle handtekeningen van de gasttrainers en een Starbalm voetbaltas, 
geschonken door onze sponsor Novum Pharma, met spullen van gasttrainers en 
snoep. Moe, maar zeer voldaan, gingen alle deelnemers rond de klok van 17.00 uur 
naar huis om na te genieten van drie fantastische dagen die niet mogelijk waren 
geweest als er niet zoveel vrijwilligers en sponsoren waren opgestaan om dit 
evenement, alweer voor de achtste keer, mogelijk te maken. 
Op naar de negende editie van maandag 14 t/m woensdag 16 oktober 2013. We 
kunnen jullie nu al verklappen dat eerste gasttrainers hebben toegezegd. 
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Sponsorlijst 
voetbalschool 2012 

  Rabobank Oosterschelde Goes 

Gemeente Tholen Tholen 

Canon Center Breda Oosterhout 

Aannemingsbedrijf van Gelder B.V. Nieuw Vennep 

Marsaki Goes 

Sportshop Heshof Steenbergen 

Ballast Nedam Beheer Soesterberg 
 

Schildersbedrijf Liebreks Roosendaal 

Cystac Roosendaal 

Kleinbouw Techniek Sint Philipsland 

Installatiebedrijf vd Velde Yerseke 

Fysiotherapie van Dijke Sint Philipsland 

Schoonheidinstitute corrie vd Boom Bergen op Zoom 

Eetcafé Hart Van Tholen Tholen 

Schoonheidsslon Angelique - DERMA-FIT Sint Philipsland 

Groentebroer Sint Philipsland 

Oerlemans mode  Steenbergen 

C 1000 Tholen 

Uitzendburo Flexexpress Tholen 

Albert Heijn Steenbergen 

Zus & Zo Sint Philipsland 

Star Balm Noordwijk 

Delta cultuur fonds Middelburg 

Van Trier mechanisatie Tholen 

Van Vossen diervoeders Sint-Annaland 

Connie Hommel Sint-Annaland 

Pleune Young Style Sint-Annaland 

Lindhout schilders Bergen op Zoom 

R. Manneke - fruitteler Oud-Vossemeer 

Ben de Rooy Car-repair Sint Philipsland 

Huisarts en apotheek G. de Cock Sint Philipsland 

Vishandel De Marlijn Renesse 

Van Vliet installatie Bergen op Zoom 

Bouwbedrijf Verkaart Steenbergen 
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Autoschade van Gils Steenbergen 

De Jong Thermotechniek Steenbergen 

Bouwbedrijf M. van Prooyen Stavenisse 

P. Jansen installatietechniek Bergen op Zoom 

MADRI installatietechniek Steenbergen 

Constant in Beweging Arnhem 

Huisarts M. van Dun Sint Philipsland 

Van de Velde Schilders Sint-Annaland 

TIMEK Bouwmanagement Tholen 

Vlado Schilderwerken Oud-Vossemeer 

Clysan bv Sint Philipsland 

Bouwbedrijf Jochems Steenbergen 

Bergh Bouw  Bergen op Zoom 

Geluk Schilders Sint Philipsland 

Novum Pharma Noordwijk 

Bechthold papier Sint Philipsland 

Snepvangers Service Glasherstel Bergen op Zoom 
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