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Tiende editie: Wat een feest! 
 
Van zaterdag 18 oktober t/m woensdag 22 oktober mochten we de tiende editie vieren van de 
Voetbalschool. Terugkijkend was het een groot feest met vele blije gezichten van de ruim 140 
deelnemers. 
 
We begonnen op zaterdag 18 oktober met een feestwedstrijd tegen FC de Rebellen, een team dat 
bestaat uit oud-profvoetballers die in hun carrière nogal opvielen door hun grollen, maar ook 
nukken. Het werd een fantastische opening met o.a. Wim Kieft, Glenn Helder, initiatiefnemer Marcel 
Meeuwis, de altijd lachende René van Dieren en gastspeler oud-Fluplander John Williams. Dat de 
Rebellen  wonnen met 8-3 van een samengesteld Voetbalschool team mocht de pret niet drukken, 
want de dik 500 toeschouwers genoten met volle teugen. ’s-Avond nog een optreden van Dries 
Roelvink en het dak ging figuurlijk van de Voetbalschool-opening af.  Het was opmaken voor drie 
dagen trainen met 107 deelnemers o.l.v. van maar liefst 16 gasttrainers die naar Sint Philipsland 
afreisden om er een feest van te maken. Zonder de gasttrainers te kort te doen was het wel de 
afsluitende woensdag die eruit sprong. De vorig jaar geïntroduceerde gehandicapten dag waarbij de 
deelnemers van de voetbalschool met gehandicapte maatjes samen sporten was weer een schot in 
de roos. Dik 30 gehandicapten hadden de weg naar het sportpark gevonden en het waren de 
gasttrainers Ricky v.d. Bergh, Bjorn v.d. Doelen, Cor Pot en Danny Blind die zorgden dat het een 
grote voetballende familie werd, waarbij de vele pers mee kon genieten van het geweldige 
evenement.  
Die pers was er natuurlijk voor Danny Blind, de toekomstig bondscoach. Maar een voetbaltrainer kan 
natuurlijk niet zonder zijn voetballers, en die voetballers waren er. Als volleerde profs stonden de 
deelnemers van de voetbalschool geduldig de media te woord, hetgeen resulteerde in mooie shots 
en pracht interviews in de kranten en dagbladen. Wat was het mooi toen rond de klok van vier uur 
Danny Blind de check voor Spieren voor Spieren mocht uitdelen aan de ambassadrice van Spieren 
voor Spieren Melanie de Boet, met een door de deelnemers bij elkaar gebracht bedrag van € 2500,- .  
 
Tien jaar voetbalschool betekent ook bouwen aan een relatie met 
bijvoorbeeld je sponsors en om deze een mooie avond te geven werd 
er op dinsdagavond 21 oktober een sponsoravond gehouden voor 
negentig aanwezigen met Swansea City eigenaar John van Zweden, 
Voormalig topspeler en nu soapster Andy v.d. Meijde en VI journalist 
Thijs Slegers, dit alles ook in het teken van Spieren voor Spieren.   
 
Afgelopen tien jaar is de voetbalschool uitgegroeid van een kleine activiteit in de 
herfstvakantie voor de jeugdleden van NOAD’67 tot een evenement dat in de brede 
omtrek veel bewondering oogst, met als absolute eer van CTV Zeeland: “een 
fenomeen in Zeeland”. Iets om trots op te zijn en te koesteren. 

 
Met dit naslagwerkje geven we een kleine terugblik op ons 
feestje en hopen dat jullie net zo genoten hebben als wij.  
 
John Verbraeken, Roseline den Braber, Wim Snoep, Leo 
Polderman, Jouko Gorissen, Jurjen Verhage en Theo Gorissen 
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Eerste dag een groot succes  

Kees van Dis, wethouder Sport, heeft maandagochtend de Voetbalschool geopend met een 

toespraak. Hij heeft hierbij ook aandacht gegeven aan Spieren voor Spieren. Hierna volgde de 

warming up onder leiding van de gasttrainers Glenn Helder en Pascal Bosschaart.  

 

Na de warming up begonnen de kinderen aan de ochtendtraining. Onder andere afwerken, een 

looptraining en pasen stonden op het programma. Ook kregen de groepen nog training van de 

gasttrainers, welke ieder een eigen training hadden samengesteld voor de kinderen. De kinderen 

waren erg enthousiast. "Ik vind het tot nu toe leuk. Bij die met die groene jas - hij doelde hierbij op 

Glenn Helder - vond ik het leukst, omdat we daar afwerken deden", zei Jasper Gunter enthousiast.  

 

Ook de vrijwilligers hadden het zichtbaar naar hun zin tijdens de ochtend. Naast leiding geven aan de 

groepen en de oefeningen uitleggen, hielden ze de spelers ook goed in de gaten. "Er zitten een paar 

hele goede spelertjes tussen", meldde Chantal.  

 

Het was een leuke eerste ochtend, met veel enthousiaste kinderen en gasttrainers. Glenn Helder liep 

met een lach op zijn gezicht het veld af. "De kinderen hebben het naar hun zin en leren ook nog eens 

wat bij. En daar gaat het om tijdens deze dagen." 

Na de lunch begon het middagprogramma. Een lekker zonnetje, nieuwe energie door de broodjes 

worst en nieuwe gasttrainers – Gerald Sandel en Ullrich van Gobbel – waren voldoende voor een 

vernieuwd enthousiasme bij de kinderen. De ene groep begon weer bij het afwerken, de ander bij de 

looptraining en weer anderen bij de gasttrainers.  

Bij de looptraining waren de jongere groepen aan de beurt. Door middel van een spelvorm moesten 

ze het parcours afleggen. Onderling was er aardig wat concurrentie en al snel gingen ze punten 

verzamelen. Maar niet iedereen zag het als een wedstrijd. “Het gaat niet om de punten, het gaat 

erom dat het leuk is.”  

Ullrich van Gobbel had een parcours uit gezet, waarbij meerdere technieken aan bod kwamen. Als 

de kinderen gescoord hadden of een opdracht goed hadden uitgevoerd mochten ze door naar het 

volgende onderdeel. Degene met de meeste rondes verdiende eeuwige roem bij van Gobbel.  

Bij Gerald Sandel ging het om positie en pasen. Ook hier waren de kinderen laaiend enthousiast met 

de oefeningen bezig. Enkelen zelfs iets te enthousiast, zodat de bal meters verder terecht kwam.  

Aan het eind van de middag waren de meeste al aardig moe en enkelen kregen al een kleine 

blessure. Ook eentje had buikpijn, hij had teveel gegeten bij de lunch. “Ik heb wel tien boterhammen 

op!”  

Kortom: het was het een geslaagde eerste dag. Op naar de volgende.  
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Leven als een echte prof 

Michael Rummenigge en Andreas Lichtner openden dinsdagochtend de tweede dag van de 

Voetbalschool met een typisch Duitse warming up. Met de bal aan de voet werden de kinderen 

warm gemaakt voor de trainingen van deze ochtend. Ook René van Dieren was van de partij.  

Na de warming up begonnen de kinderen aan de trainingen. Een aantal groepen ging naar techniek 

en passeren, anderen deden afwerkvormen en weer anderen kregen training van Ad Palings, die 

vooral de techniek onder handen nam. Naast deze trainingen kregen groepen ook training van 

Michael Rummenigge en Andreas Lichtner en van René van Dieren, welke geheel werd aangepast 

aan het niveau van de kinderen.  

 

Ondanks de regen hadden de kinderen er wel plezier in en renden ze vol goede moed over het veld. 

Van de kou merkten ze, behalve in de pauze, vrij weinig. De vrijwilligers hadden het wel zwaarder, 

maar ondanks dat was het een leuke ochtend, met veel nieuwe ervaringen.  

 

Na de lunch begonnen de kinderen vol goede moed aan het tweede deel. Michael 

Rummenigge en Andreas Lichtner bleven ook deze middag nog om de kinderen training te 

geven. Marcel Meeuwis heeft de plek van René van Dieren overgenomen.  

Marcel Meeuwis had voor de kinderen een estafettevorm bedacht, waarbij de kinderen 

tussen pionnetjes moesten slalommen en moesten afwerken op het doel. Ook gingen ze een 

soort partijvorm doen, waarbij werd gelet op positie.  

 

Bij Michael Rummenigge en 

Andreas oefenden ze met 

dribbelen en passen. Het 

passen werd gedaan in een 

spelvorm, waarbij de 

kinderen binnen een lijn 

moesten schieten anders 

waren ze af. De kinderen 

hadden veel plezier, en 

Rummenigge zichtbaar ook. 

“Het spel bevalt hun wel. En 

dat is goed, ze oefenen zowel 

concentratie als positie”, zei 

Rummenigge lachend, 

waarna hij weer op ging in het spel.  

Ondanks de regen, met af en toe een klein beetje zon, was het een geweldige dag. Waarbij 

de kinderen bewezen hebben dat zij echt kunnen leven als een prof. 
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De laatste loodjes  
 
De woensdag stond in het teken van Spieren voor Spieren. Na de warming up van Ricky van den 
Bergh werden de groepen weer opgedeeld. Naast Pass en trap, afwerken, techniek en partijvormen 
gingen er ook twee groepen per keer naar Ricky van den Bergh. Hij ging vooral partijtjes doen met 
de kinderen. Ze hadden het zichtbaar naar hun zin. “Niet alleen de kinderen vinden het leuk, ik ook”, 
zei Ricky lachend. En dat was te zien.  
Omdat de dag in het teken van Spieren voor Spieren staat, is er heel de dag Goalball en 
Rolstoelhockey. Hiermee leren de kinderen hoe het is om te sporten met een handicap.  
Bij Goalball krijgen de kinderen een verblindingsbril op, waardoor ze kunnen ervaren hoe het is om 
als slechtziende of blinde toch te kunnen sporten. Op handen en knieën rollen ze een bal in het rond 
en proberen deze zo goed mogelijk tegen te houden.  
Op de parkeerplaats is rolstoelhockey. De kinderen kunnen hierbij ervaren hoe het is om in een 
rolstoel op topniveau te kunnen hockeyen. Eén team van de voetbalschool tegen één team van 
kinderen met een handicap. Fanatiek slaan ze in het rond en proberen ze zo goed mogelijk in de 
rolstoel te rijden.  
Na de lunch begonnen de kinderen aan de laatste middag van de voetbalschool. De trainingen 
werden deze middag verzorgd door Danny Blind, Björn van der Doelen, Aschwin Versteijnen en Cor 
Pot. Een top programma als afsluiting. 
 
Björn van der Doelen had een spel bedacht waarbij de kinderen hun fysieke kant konden 
ontwikkelen. Na een sliding te hebben gemaakt op een pion moesten ze op Björn afrennen en hem 
omver duwen. Ook leerden de kinderen juichen als een echte prof. De kinderen genoten!  
 
Cor Pot oefende vooral het balgevoel, door de kinderen in de middencirkel te laten dribbelen. Ook 
liet hij ze het afwerken nog oefenen 
 
Danny Blind was zichtbaar de gasttrainer waar iedereen voor kwam. Ook onder de kinderen. "Hierna 
moeten we nog naar één trainer en dan komen we eindelijk bij Danny Blind", hoorde je over het hele 
veld. Want wie wil nu niet door de assistent bondscoach van Oranje worden getraind. Ook Danny 
oefende het balgevoel en de techniek.  
 
De dag werd afgesloten met het uitdelen van de prijzen van de opgehaalde flessen, het uitdelen van 
de certificaten en het belangrijkste: Het uitreiken van de cheque voor Spieren voor Spieren. Dit werd 
gedaan door Thijs Slegers en Danny Blind, die alle gasttrainers erbij riep om te helpen. Het bedrag 
voor Spieren voor Spieren was 2500 euro. Een bedrag om trots op te zijn! Alle kinderen, en ook 
ouders, hebben ervoor gezorgd dat dit mooie bedrag is binnengehaald. 
 Namens Stichting Voetbalschool en Spieren voor Spieren heel erg bedankt.  
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Beste Stichting voetbalschool Noad 67, 
  
Allereerst van harte gefeliciteerd met dit zeer mooie behaalde succes. Onze 
zoon heeft weer 3 zeer geslaagde dagen achter de rug  
De sponsorbijdrage die ik namens mijn bedrijf aan jullie goede doel heb 
mogen doen wordt zeer goed besteed en heb er natuurlijk vele mooie 
tegenprestatie voor terug gekregen dus hoopt jullie de komende edities 
weer financieel te mogen steunen 
  
Mvgr Leo Vroegop 

 

 

Hallo Theo, 
  
Via deze weg wil ik jou en de gehele organisatie 
bedanken voor drie hele fijne dagen bij de 
Voetbalschool. 
Floris heeft het echt fantastisch gehad, daar 
konden de regenbuien en de vermoeidheid niets 
aan doen. Ook als ouder vond ik het prachtig om 
te zien hoe strak de organisatie was en hoe goed 
de kinderen begeleid werden. Het was ook aan de 
trainers, begeleiders en andere vrijwilligers zeer 
goed te zien dat ook zij het goed naar hun zin 
hadden. 
  
Jullie hebben met veel vrijwilligers en een goede 
organisatie de kinderen en hun ouders laten zien 
dat voetbal een prachtige teamsport is waar je 
nooit genoeg van kunt krijgen ! 
  
Met vriendelijke groeten, 
Mark van Baal 

 

En jullie ook bedankt voor 3 hele leuke dagen!! 
Alles prima geregeld en een leuk team vrijwilligers die alles toch maar mooi 
in goede banen hebben geleid die dagen. 
Het weer zat niet helemaal mee maar geloof niet dat de meeste kinderen 
daar veel last van gehad hebben. 
Dus bij deze moet ik Seldon Dirksen alvast aanmelden voor de 11 de editie! 
Hij heeft het veel te goed naar zijn zin gehad. 
  
Bedankt en tot volgend jaar,  
  
Groetjes Rolf Dirksen 

 

Hoi Theo, 
  
Mijn waardering voor 
jullie voetbalschool is 
groot. Het was de 2e 
keer dat ik dit bewust 
mee heb gemaakt, maar 
grote klasse hoe het is 
georganiseerd. 
  
Mocht je nog hulp nodig 
hebben voor de 11e 
editie, ik wil best helpen. 
Laat het maar weten. 
  
Groet, 
  
Marco 

 

Beste Theo, 
  
U bent me net voor helaas. 
Ik wil n.l. jullie als organisatie, alle vrijwilligers en sponsors 
bedanken. 
  
Trainingsdagen die met fantastisch weer begonnen. 
Glenn Helder die alle kids afging met een high five... 
geweldig! 
Dinsdag verschrikkelijk weer, met kids die thuiskwamen en 
het alleen maar hadden over hoe leuk het weer was 
geweest. 
Onze Maurits had zelfs een compliment van DE bekende 
Duitser gekregen... 
  
En woensdag... dat zouden jullie ieder jaar mogen doen. 
(indien haalbaar) 
Laat onze sportievelingen/moderne jeugd maar zien hoeveel 
geluk dat ze hebben dat ze gezond zijn. 
En dat er echt niet raar gekeken hoeft te worden naar 
mensen met een beperking. 
Bij ons thuis vonden ze het super leuk! 
  
Jullie allemaal hartelijk bedankt voor de geweldige inzet en 
dat mijn kids de kans hebben gekregen deel te mogen 
nemen aan de NOAD voetbalschool. 
Het was weer fantastisch!! 
   
Met vriendelijke groet, 
Marjoleen Dogge (Maurits en Maureen) 
   
*** O ja.... de kibbeling was te lekker :-) 

 

Hoi Theo, 

  
Graag gedaan en mocht je volgend jaar weer een beroep op 
me willen doen, dan werk ik als ik kan, daar graag aan mee. 

  
Met vriendelijke groet, 
 
Gerald Sandel 
 

Hallo Theo,  
  
Graag gedaan, leuke filmpjes en 
foto's.  
Mijn zoontje Jesse vroeg of ik ook 
een handtekening van Danny Blind 
had, helaas heb ik hem moeten 
teleurstellen, heb je toevallig nog 
zo'n vel met handtekeningen 
over......? Als dat niet zo is dan geeft 
het ook niet hoor ! 
  
Nogmaals mijn complimenten 
  
En zoals ze bij ons in Brabant 
zouden zeggen "Gu bent unne 
Gouwe"  
  
Groeten Aschwin 
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Sponsoren  10e editie Voetbalschool 
 
Gemeente Tholen      Tholen 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.   Nieuw Vennep 
Jos Scholman Bedrijven      Nieuwegein 
Triple Double Sportmarketing     Eindhoven 
Groentebroer       Sint Philipsland 
FotoFase       Sint Philipsland 
Van Vossen Horeca      Ossendrecht 
LV Timmer- en Montagebedrijf     Sint-Annaland 
Huisarts/Apotheek de Cock     Sint Philipsland 
Dyna+ Accounting      Tholen 
De Voordeligste Winkel      Sint-Annaland 
De Kok Bouwgroep      Bergen op Zoom 
Bergh Bouw       Bergen op Zoom 
Raab Kärcher Bouwstoffen     Steenbergen 
Installab       Bergen op Zoom 
Nesto Holland Tegelwerken     Halsteren 
Van Caam Asbestverwijdering & sloopwerken   Oudenbosch 
van Vliet Installaties      Bergen op Zoom 
Technische Buro Visser BV     Poortvliet 
Invigo boor- en slooptechniek     Ossendrecht 
Bouwgroep Jochems       Heerle 
Manneke Fruit       Oud-Vossemeer 
Rabobank Oosterschelde     Goes 
Slagerij Geilings       Tholen 
Albert Heijn Achterberg      Steenbergen 
Spar de Berg       Sint Philipsland 
Catering Renate Bruynzeel/Holland Huis   Scherpenisse 
Geluk Schilders       Sint Philipsland 
Bouwbedrijf de Nijs/Soffers     Hoogerheide 
Kleinbouw techniek      Sint Philipsland 
Clysan Brandertechniek      Sint Philipsland 
Bouwbedrijf Verkaart      Steenbergen 
Glasservice Snepvangers     Bergen op Zoom 
Autoschadebedrijf van Gils     Steenbergen 
P. Jansen Installatie      Bergen op Zoom 
Stadlander       Bergen op Zoom 
Autokar BV       Steenbergen 
Lindhout Schilder- en Vastgoedonderhoud   Bergen op Zoom 
Delta Techniek Totaal Installateurs    Sint Philipsland 
Schoonheidsinstituut Corrie vd Boom    Bergen op Zoom 
Eetcafe Hart van Tholen     Tholen 
Makelaardij Hopmans & Geense    Tholen 
Rekkers Schilderwerken     Heerle 
Induco        Bergen op Zoom 
van 't Hof aluminium      Tholen 
Restaurant 't Veerhuis      Anna-JacobaPolder 
Dura Vermeer       Rosmalen 
Lukasse Dakbedekkingen     Goes 
Marsaki        Goes 
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Cafetaria Liana        Sint-Willebrord 
Eeterij ‘t Heike       Sint-Willebrord 
Cafetaria Showboat      Bergen op zoom 
Cafetaria Bij Jansen       Hoogerheide 
Qbtec professionele frituurinstallaties     Woerden 
Johnny’s Taria       Bruinisse 
Groot Keuken Service Zeeland     Kapelle 
Ron Horeca        De Heen 
Woon ID       Lobith 
WaiLing BV       Lobith 
Cafetaria Happy Food      Zottegem (B) 
De Hollandsche Tuyn      Bergen op zoom 
Cafetaria Lammers      Middelburg 
Nu-Air BV afzuigtechniek     Almere 
Neeltje Jans Mosselen      Vrouwenpolder 
Restaurant Shan Yi      Den Haag 
Vishandel De Marlijn      Renesse 
Timek Bouwmanagement      Tholen 
Restaurant Amore Mio      Steenbergen 
Genti Toys       Bergen op zoom 
Verscentrum Sandee       Kamperland 
Sportshop Heshof       Steenbergen 
DERMA-FIT – Schoonheidssalon  Angelique   Sint Philipsland 
Autobedrijf C. Iriks       Steenbergen 
Cystac        Roosendaal 
Leys ijzerwaren       Steenbergen 
't Zeeuwsche Wijnhuys      Sint Philipsland 
Oerlemans Mode      Steenbergen 
Sondermeijer speelautomaten     Oud-Vossemeer/Sint Philipsland 
Juwelier Angelique      Tholen 
Canon Business center      Breda 
Van de Buijs Installateurs     Zundert 
Effective       Sint Philipsland 
Formido bouwmarkt      Steenbergen 
Schildersbedrijf Noom      Sint-Maartensdijk/Kapelle 
De Jager-Tolhoek bouwmaterialen    Goes/Bergen op Zoom 
de Bont Elektrotechniek     Oud-Gastel 
Aannemingsbedrijf A. Goedegebuure    Sint-Annaland 
Budelpack Poortvliet BV     Poortvliet 
Bouwbedrijf M. van Prooyen     Stavenisse 
Albert Heijn Stroot      Tholen 
Broekhuis Klokken BV      Steenbergen 
Hotel Oosterschelde      Anna-Jacobapolder 
Bechthold Papier      Sint Philipsland 
Ever Jeans       Middelharnis 
Fysiotherapie Varrossieau     Sint Philipsland 
ROBECO       Rotterdam 
Garage Wolse       Sint Philipsland 
Bowlinghut “de Praeter “     Nieuw-Vossemeer 
Brasserie/Grand café “de Bourgondiër”    Bergen op Zoom 
Ben de Rooy Carrepair + Occasion-outlet   Sint Philipsland 
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Woonboulevard XXL      Poortvliet 
Restaurant Calla's      's-Gravenhage 
Huisarts van Dun      Sint Philipsland 
Grand-Pub/Restaurant Captain Cook's    Roosendaal 
Tieleman Keukens      Middelharnis 
Cafe-Slijterij “de Hoop”      Sint-Annaland 
Restaurant “de Pannenkoekerei”    Gorishoek-Scherpenisse 
Blooms for You       Tholen 
Zus & Zo  Bloemen en woondecoraties    Sint Philipsland 
Tabaksshop/Primera de Gilles      Steenbergen 
Leunis Makelaars      Tholen  
Sporthuis de Bont      Middelharnis 
Bert Kramer interieurinrichting     Sint Philipsland 
Vakgarage de Jonge      Poortvliet 
Flexexpress uitzendbureau     Tholen 
SHAN YI / All You Can Eat     Rotterdam 
Lamb Weston       Bergen op Zoom/Yerseke 
JF  Advies        Sint Philipsland 
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