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Door in te spelen op de ontwikkelingen in de markt,  

zijn we door de jaren heen uitgegroeid tot  

een one-stop-shop voor grafische producties.  

Naast drukwerk bieden we printwerk, belettering,  

reclameborden, banieren, vlaggen, bedrijfskleding  
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Korenbloemstraat 3 
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T. 0413-264529 
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I. www.udi19.nl 
  
Aantal leden 1-7-2022: 1694 
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TEAMINFORMATIE 
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3 seniorenteams vrouwen 
49 jeugdteams jongens/gemengd 
2 jeugdteams meisjes 
2 G-teams 
groep mini-pupillen 
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trainingsgroep veteranen 
Walking Football 
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Begeleiding teams: 240 personen 
  
EINDREDACTIE 
René van Vuuren
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Intersport 
Superstore 
Uden 
voor iedere 
sporter hét
juiste adres.
In de winkel aan de St. Janstraat in 

Uden stapt u in de belevingswereld 

van de échte sporter.

Op een totaal van maar liefst 3000 

vierkante meter aan sportplezier 

treft u de grootste keuze in tal van 

sporten, van alle topmerken. 

En voor alle disciplines is volop 

kennis en vakmanschap in huis. 

U kunt dus altijd rekenen op een

persoonlijk advies, niet zelden 

gegeven door medewerkers die 

de sport zelf beoefenen. 

Wij heten u alvast van harte welkom
op de St.Janstraat 35 te Uden. 

T H E  H E A R T  O F  S P O R T                   

https://www.intersportuden.nl/


BESTUUR

VOETBALZAKEN

PR COMMISSIE

EREVOORZITTER
Henk Salome

ERELID
Mario Boselie 

Mark van de Burgt 

Jan Donkers 

Minus van Eijl 

Tinie Timmers

LID VAN VERDIENSTE
Tini van den Akker 

Wim van den Berg

Richard van den Boogaard 

Frans Borgsteijn

Mario Boselie 

Leo van de Burgt 

Tino van de Burgt 

Bert Dekkers 

Carla Doeleman

Co Doeleman

Jos van Duijnhoven 

Harrie van Gogh 

Sjef Groenemans

Thea van der Heijden-van Dijk 

Gert van den Hoven

Harrie Janssen 

Frans Mikkers

Rien Peters

Tinie Timmers

Mari Verhofstad

Henny Verstegen 

Jan Verstegen 

Ton van Vuuren 

Kees van der Wijst

Harold van Zutphen
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www.zusje.nl
Reserveren: 0900-zusje

Avondvullend 
bourgondisch 
genieten...
Genieten van de lekkerste 
tapas en altijd een Zusje 
in de buurt!

Bekijk alle vacatures op www.werkenbijwiltec.nl

Bij Wiltec spelen we iedere dag een wedstrijd, evalueren 
deze om van te leren én zorgen ervoor dat we de volgende 
dag een betere wedstrijd spelen. Zodat we onze klanten 
nóg beter van dienst kunnen zijn. Telkens opnieuw! 
Heb jij ook het Wiltec DNA?

‘ WE HEBBEN HET 
 ALTIJD ZO GEDAAN’ 
 is voor ons taboe!

https://zusje.nl/onze-zusjes/uden/
https://www.wiltec.nl/


“Het kost niet 
veel tijd...”
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Na een paar jaar vond ik, dat met 
twee kinderen in de vereniging, we 
ook best een bijdrage konden leve-
ren. Er was ook toen een behoefte 
aan  vrijwilligers. Het werd het jeugd-
voorzitterschap. Omdat ik zelf nooit in 
clubverband gevoetbald had, vond ik 
dat ik niets te zoeken had in de team-
begeleiding, maar iets algemeens 
moest wel kunnen. “Kost niet veel tijd 
hoor”, zei oud-jeugdvoorzitter Frans 
Borgsteijn nog bemoedigend. Hij had 
er alleen niet bij verteld dat de jeugd-
voorzitter ook zitting heeft in het alge-
meen bestuur...

Enfin, negen jaar later kwam aan die 
eerste bestuursperiode door priori-
teitsstelling een eind. Maar, eenmaal 
in het systeem... Dus werd ik vorig jaar 
opnieuw benaderd, of ik geen tijd en 
zin had om een handje te helpen bij 
een aanstaande herstructurering en 
inrichting van het bestuur. Oh ja, en wel 
als voorzitter... Zo ben ik nu hernieuwd 
aan het kennismaken met UDI’19.

Het is toch anders als je jongere 
 kinderen in de jeugdafdeling hebt 
 spelen dan wanneer er één zoon in 
UDI’19 9 speelt. Het duurt net even wat 
langer voordat je kennisgemaakt hebt 
met alle gelederen in de grote jeugdaf-
deling die UDI’19 rijk is. Maar dat komt 
wel goed. Zo goed als het ook met de 
vereniging als geheel komt.

Na twee jaar corona-ellende 
 hebben we ook hernieuwd kennis 
moeten maken met de voetbal-
competities, met elkaar en met 
gewaardeerde evenementen. 
Een ware inhaalslag is gaande.

(HERNIEUWD) KENNISMAKEN MET UDI’19/CSU
Zoals het met velen gaat, was mijn eerste kennismaking met UDI’19 toen onze oudste zoon 
Bart had aangegeven op voetbal te willen. Of zoals ze dat in Uden zeggen ‘onder voetbal’. Dat 
was in 2000. Kort daarop volgde onze jongste zoon Rogier. Die had ondertussen alvast wat 
mogen toekijken en zelfs na afloop af en toe een penalty nemen. 

Kennismaken met nieuwe, jongere 
bestuurders, een nieuw beheer van 
het clubhuis, hernieuwd met de  Derde 
Divisie wat voorheen nog topklasse 
heette. Uiteraard, zoals alle jaren, ook 
weer met nieuwe leden, spelers en 
speelsters. Op de UDI’19-dag hopen we 
veel van onze nieuwe leden te treffen. 
Ons eerste team is dan ondertussen 
alweer begonnen aan de competitie. 
Datzelfde weekend staat er een treffen 
met Blauw-Geel op de agenda. Eén van 
de leuke aspecten van voetballen in de 
Derde Divisie. 

Ik ben ervan overtuigd dat we een 
fijn seizoen met elkaar kunnen gaan 
 beleven. Vooral als iedereen elkaar met 
een positieve houding benadert en 
zich beseft dat een vereniging alleen 
kan bestaan bij de gratie van gezamen-
lijke inspanning. Daar kunnen we nog 
best wat hulp bij gebruiken. Dus als je 
nog niet actief bent als vrijwilliger, doe 
dan net als ik in 2000 en vraag wat je 
kunt betekenen voor de club. Er is voor 
iedereen wel iets passends te doen en 
het kost niet veel tijd...

Wim Scheen
Voorzitter UDI’19/CSU



Zeg je Uden, dan zeg je UDI’19. 
Maar zeker ook CSU, het bekende 
familiebedrijf dat hier ruim vijftig 
jaar geworteld is. Lachend vertelt 
Esmée Ficheroux, lid van de Raad 
van Bestuur: “Laatst verwelkom-
den we zelfs de vierde genera-
tie CSU’er binnen één familie. 
De  oudste is 98 jaar, de jongste 
zeventien. Het CSU- gevoel gaat 
van generatie op generatie.” 
 Precies zoals bij UDI’19, de club 
die met zoveel Udenaren ver-
weven is. Niet voor niets is 
CSU alweer voor het zesde jaar 
sponsor en vanaf het seizoen 
2017/2018 hoofdsponsor. En met 
trots. “Sport verbindt, dat zie je op 
het veld en langs de lijn. Iedereen 
is welkom. Wie je ook bent, waar 

je ook vandaan komt. Ik geniet 
daar oprecht van.” Want dat is ook 
precies waar CSU voor staat, legt 
ze uit. “Niet voor niets werken er 
ruim 129  nationaliteiten bij ons. 
Je  achtergrond is niet belangrijk, 
wel of je passie hebt. Bij de rest 
helpen we je op weg, net als een 
goede coach.”

Alleen maar winnaars
“Wij geloven dat mensen het ver-
schil maken, zij staan op één. Op 
het werk, als vrijwilliger, op het 
veld,” vervolgt Ficheroux. “Daar-
om zorgen we ook goed voor onze 
medewerkers. Op alle manieren 
die je kunt bedenken.” Met per-
soonlijke aandacht, dat  sowieso. 
Maar ook met Fris in je Werk, een 

uitgebreid pakket om lekker in je 
vel te zitten. Fysiek en  mentaal. 
“Die twee zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, zoals elke voet-
baller weet. Zo kunnen  collega’s 
gratis fysiotherapie krijgen, 
maar bijvoorbeeld ook psycholo-
gische begeleiding.” En – uiter-
aard –  zijn er talloze opleidings-
mogelijkheden om te groeien. 
Bij CSU is het eigenlijk altijd een 
trainingsdag, elke dag is een kans 
om uit te blinken. “Onze mensen 
willen dat ook. En dat koesteren 
we, wat we tijdens onze jaarlijkse 
 Uitblinker van het Jaar-verkiezing 
nog eens extra laten zien.” Maar, 
nuanceert ze met een glimlach: 
“Eigenlijk is elke collega bij ons 
een winnaar, hoor.” 
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 Esmée Ficheroux, lid Raad van Bestuur CSU:

“BIJ ONS IS ELKE COLLEGA EEN 
WINNAAR”
Welke club schuilt er achter dat drie-letterige logo op het UDI’19-shirt? Misschien heeft dit 
Udense familie bedrijf geen introductie meer nodig, maar toch stellen we je graag voor aan 
CSU: onze hoofdsponsor.



Méér dan een aanvoerder
Bij CSU werken zelfs meer dan 
vijftienduizend winnaars. Elke 
dag zetten ze zich keihard in voor 
een gelukkige, gezonde en gast-
vrije werkomgeving. “Altijd vanuit 
samenwerking én plezier, gericht 
op maximaal resultaat,” vertelt 
Ficheroux verder. En dat gaat 
 verder dan CSU’s eigen speelveld. 
In de Nederlandse schoonmaak-
branche was de Udense speler al de 
aanvoerder, maar de  ambitie reikt 
verder. “Eigenlijk zijn we makers, 
of zoals wij het graag noemen: 
 creators. We blijven  innoveren, 
samen met de wereld om ons 
heen. Zodat we onze klanten en 
medewerkers steeds nét dat beet-
je meer kunnen bieden.” Inspiratie 
volop. Zoals met de jaarlijkse CSU 
Innovatie Boost, een event bomvol 
sessies en sprekers. Of innovaties 
als BE Clean: een cleaning-app die 
de beste schoonmaakroute aan-
wijst en ‘weet’ hoe vuil een plek is. 
Allemaal dankzij slimme sensoren.

Groene teamplayer
Deze drive zet CSU ook in voor een 
schone wereld. Want echt niet 
alleen het logo op het UDI’19-shirt 
is groen. Ficheroux: “Ook ons hart 
is knalgroen. Als familiebedrijf 
willen we de wereld beter achter-

laten voor de volgende generaties. 
Die verantwoordelijkheid voelen 
we niet alleen, maar die nemen 
we ook.” Zo werkt CSU  v anuit de 
duurzaamheidsdoelen van de 
Verenigde Naties. Chemische 
schoonmaakmiddelen? Absoluut 
niet, alleen duurzame. En met 
het  programma Prins Darin – een 
hologram! –  krijgen basisschool-
leerlingen les over een schone 
wereld. Wat je zelf kunt doen, hoe 
afval scheiden werkt. “We inspire-
ren graag, want aan een duurzame 
wereld werken we toch samen. 
Iedereen kan zijn steentje bijdra-
gen, geloven wij. 

Met deze warme, groene aanpak 
scoort CSU goed, ook ver buiten 
de regio. Zo is het bedrijf alweer de 
nummer één in schoonmaak van 
de MT/500, een toonaangeven-
de lijst met de beste Nederland-
se bedrijven. Ook het nieuwe Top 
Employer-certificaat hangt aan de 
muur, voor de negende keer. Die 
waardering stimuleert het Uden-
se bedrijf om nog meer impact 
te maken. “Elke dag een stap 
vooruit, gedreven door team-
spirit. Net als UDI’19, daar 
blijven we voor gaan,” besluit 
 Ficheroux.

“Wij geloven dat mensen het 
 verschil maken, zij staan op één”



download de app

Onze selectie
voor échte voetballers

Bestel snel met de scanner in de Jumbo app.

In de Jumbo app vind je nu een streepjescodescanner. Met deze scanner kun 
je heel gemakkelijk thuis je boodschappen doen. Hang deze advertentie op
je koelkast of in de voorraadkast. Scan met de app de streepjescodes van de
producten die je nodig hebt, klik op ‘bestel’ en kies of je de boodschappen 
wilt afhalen of ze thuis wilt laten bezorgen.

Tommies Snack 
Komkommertjes 400g

3D Voetbal Bekers 
250 ml 4 Stuks

Snelle Jelle Minder
 Suiker 5-Pack 250g

Voetbaltaart met 
Aardbeienbavarois 

en Fondant

8 713403 002206

Handig! Probeer nu, of hang deze in je keukenkastje.

Voetbal Servetten
3-Laags 20 Stuks

Soccer Party Tafelkleed
180cm x 130cm

Jumbo Biologische
 Magere Kwark 450g

Soccer Party Vlaggenlijn
22cm x 10m

Grof volkoren
half volkorenbrood

Dole bananen
1 kilo

8 710432 9519328 714572 262019

8 714572 262033 8 714572 2620718 718452 106394

8 718452 1965318 719324 1570258 714572 262026

8 711715 813077

Dole bananen
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262071 8 711715 813077

SNELBESTELD
SNEL THUIS-BEZORGD

Adv-UDI19/CSU-Presentatiegids-2017-2018.indd   1 14-07-17   14:20

https://www.jumbo.com/
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Doelman Ralph Vos  
“held van Parkzicht”
Zondag 19 juni jl. herleefden “oude” 
voetbaltijden op sportpark “Park-
zicht”, zo’n tweeduizend t oeschou-
wers omzoomden het hoofdveld. 
Het ging deze middag alleen over 
winnen. In Nijmegen moesten de 
Udenaren in de laatste minuut het 
onderspit delven (3-2).

In Uden scoorde Roald van Hout 
(1-0) twee minuten voor het  einde 
van de wedstrijd een wonder-
schoon doelpunt. Dus we gingen 
verlengen. In deze verlenging 

UDI-volger Fons Boekelder kijkt terug op het slot van het seizoen

UDI’19/CSU MET PASSIE, 
TOEWIJDING EN GEESTDRIFT TERUG 
IN DE DERDE DIVISIE!
Omdat het zo mooi was blikken we nog kort even terug naar die onvergetelijke zondag van 19 
juni jl. Na een afwezigheid van vijf jaar keerde UDI’19/CSU in een ongekende apotheose weer 
terug in de Derde Divisie van het amateurvoetbal. De ploeg van trainer Lodewijk De Kruif klop-
te Orion na penalty’s in de alles beslissende wedstrijd met 4-3.

scoorden beide ploegen ieder een 
keer. Orion kwam met een from-
mel goal van Vince Alberts op 1-1 
en UDI-speler Wietse van Lankveld 
benutte een strafschop (2-1). 

Strafschoppen gaven uitsluit-
sel wie er volgend seizoen in de 
 Derde Divisie zal uitkomen. Doel-
man Ralph Vos werd de held door 
de laatste beslissende  penalty 
te stoppen en zo keerden de 
 Udenaren terug naar de Der-
de Divisie. “Wij hebben hier echt 
geen woorden voor, dit is echt niet 
 normaal”, spraken spits Jeroen 

van Schoonhoven en midden velder 
Roald van Hout enkele minuten 
na de strafschoppen serie. “Hoe 
we zijn begonnen en hoe we hier 
nu staan, het is echt nog niet te 
bevatten, het is tijd voor een feest-
je spraken zij in koor”. 

Niet snel te vergeten
Het afgelopen seizoen was er 
een om niet snel te vergeten. De 
 Udenaren begonnen met wisse-
lende resultaten waarbij  meerdere 
keren maar nipt  verloren werd. Na 
de winterstop sloop UDI naar de 
top van de hoofdklasse.  Stiekem 
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werd er bij spelers en staf op 
gehoopt om een periodetitel te 
pakken te krijgen. Niemand durfde 
het echter de afgelopen maanden 
hardop uit te spreken. 

Trainer Lodewijk de Kruif gebruik-
te het afgelopen seizoen dertig 
spelers waarvan drie keepers. 
Het merendeel van de spelers  
(17 stuks) waren 23 jaar of zelfs 
jonger. Ook die spelers krijgen in 
het nieuwe seizoen weer de kans 
om zich op een hoger niveau te 
bewijzen. Er waren ook tegen-
vallers; Jaoud Chraou vertrok in 
de winterstop, Willem Tieben en 
Dennis Janssen raakten begin 
april langdurig geblesseerd.

Reikhalzend uitkijken naar  
seizoen 2022-2023
Het lijkt wel of de zomerstop 
steeds korter wordt, het gras 
heeft amper tijd om te herstellen. 
De Derde Divisie begint namelijk 
ook een week eerder dan in de 
Vierde Divisie (voorheen Hoofd-
klasse). De vrijwilligers hebben 

weer alles uit de kast gehaald om 
een heel seizoen lang te kunnen 
genieten van het prachtige sport-
park “Parkzicht”.   

Het is voor de “tricolores” te hopen 
dat de Udenaren een  l  anger leven 
beschoren is in de Derde  Divisie 
dan de vorige periode seizoen 
2016-2017 toen men na één 
 seizoen degradeerde. De vraag 
bij de critici is of UDI’19 nu wel 
genoeg kwaliteit herbergt voor de 
Derde Divisie. 

Kwaliteitsimpuls
De tijd zal het leren, maar per-
soonlijk denk ik dat het team met 
de nieuwe versterkingen een 
 kwaliteitsimpuls heeft gekregen 

om op dit niveau mee te kunnen 
draaien. UDI’19 speelt komend 
seizoen 34 wedstrijden, dat zijn 
8 wed strijden meer dan vorig 
 seizoen. Feit is dat er reikhalzend 
uit gekeken wordt naar het  volgend 
seizoen, want na de zomer treft 
UDI’19/CSU zeven  Brabantse 
clubs: Baronie, Blauw Geel’38, 
Dongen, Gemert, OJC Rosmalen, 
O.S.S.’20 en UNA. Nieuw voor 
UDI’19/CSU zijn ADO’20, DEM, JOS 
Watergraafsmeer, Quick, TOGB en 
VVSB, ploegen waar de  Udenaren 
in  competitieverband nog nooit 
tegen hebben gespeeld. De ove-
rige vier ploegen zoals Groene 
Ster, Hercules, HSC’21 en  Unitas 
zijn oude bekenden voor de 
“ Tricolores”. 

“Wij hebben hier echt 
geen woorden voor, dit is 

echt niet normaal”



Grando Van der Wijst Uden
grando-uden.nl

Profiteer

nú!Geniet
vanaf het
begin.

https://www.grando.nl/vestigingen/grando-uden
https://kombibouwmaterialen.nl/
https://uden.jambon.nl/
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Sylvia is afkomstig uit Odiliapeel en 
dus geen Udenaar, maar kent toch 
al jaren haar weg op het sport-
park van UDI’19. Zo bekleedt haar 
man Ben een functie bij de club en 
speelde haar zoon Wesley al jaren 
bij UDI, net als zoon Justin. En dan 
is er nog haar broer Stefan van 
Roosmalen, die werd  opgenomen 
in het Elftal van de Eeuw. ‘’Ik 
ben een Peelse, maar UDI is ons 
 thuishonk, altijd al geweest ook’’, 
vertelt ze lachend in de kantine. 
‘’Ik heb heel veel zin in mijn nieuwe 
functie. Het wordt een uitdaging, 
een héle uitdaging zelfs, maar 
ik ben gedreven. Als ik iets wil, 
ga ik er vol in. Er moet echt iets 
 uitkomen.’’

Kennismaken met de nieuwe kantinebeheerder Sylvia Vogels

“IK ZAL ZICHTBAAR ZIJN, DAT IS 
MIJN KRACHT”
Sylvia Vogels (54) heeft het stokje in de kantine van Wilma Kunz overgenomen. Vanaf dit 
 seizoen is zij de kantinebeheerder. Ze heeft er veel zin in, en grootse plannen bovendien.

Hoe ben je zo bij deze functie   
terecht gekomen?
‘’Ik heb lang gewerkt als account-
manager bij Mylene, waar ik 300 
vrouwen aanstuurde. Daar, en in 
mijn hele leven, komt de  horeca 
eigenlijk altijd terug. Op mijn 
 dertiende stond ik al achter de bar 
in Zijtaart, ik werkte op  events en 
als gastvrouw: ik vind het fantas-
tisch. Het was altijd mijn groot-
ste droom om ooit een eigen café 
te runnen. Die kans kreeg ik in 
2016, toen ik er een kon huren in 
 Odiliapeel. Daar was echter een 
hoop achterstallig onderhoud, 
waardoor ik er een aantal jaar 
 geleden mee stopte. Ook heb ik al 
tien jaar een studio met warmte-

cambines waar men in sport en 
waar ik 25 uur per week in werk. 
Dit ben ik na het café blijven doen. 
Toen deze functie vrijkwam, rea-
geerde ik erop. En nu zijn we hier. 

Wat zijn je plannen voor de kanti-
ne van UDI?
‘‘’Ik heb er een hoop, en kan dat 
natuurlijk niet alleen. Daar heb 
ik mensen voor nodig. Maar de 
 pubquizzen komen sowieso 
terug. Ook wil ik een Oktoberfest 
 organiseren, en Carnaval nieuw 
leven inblazen. Net als de UDI-
quiz en het kienen voor ouderen. 
Ook denk ik aan dart- en poker-
toernooien, het organiseren van 
een WK-poule en themafeesten, 

”Ik wil de mensen
weer naar de kantine lokken, 

het leven terugbrengen”
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zoals die van de Vrouwen van vlak 
voor de zomer (summerparty). Kom 
vooral ook bij mij als je ideeën hebt 
voor een evenement, ik sta overal 
voor open en zal zichtbaar zijn. Dat 
is mijn kracht. Ik wil de mensen weer 
naar de kantine lokken, het leven 
terugbrengen.’’

Was dat nodig dan?
‘‘’De laatste jaren mistte er iets, voor 
mijn gevoel. Door corona is er veel 
niet doorgegaan en dat moet weer 
worden opgepakt. Ik wil een  stabiele 
factor worden in de kantine en hoor 
ook graag als iets beter kan. Als 
 spelers liever naar een plek in het 
dorp gaan om voetbal te kijken of 
wat te drinken na hun wedstrijd, hoor 
ik graag wat we in de kantine beter 
kunnen doen, zodat ze in de kantine 
blijven zitten. Daar leer ik van en daar 
sta ik voor open.’’

Welke boodschap heb je voor 
bezoekers van de kantine?
‘’Ik heb veel plannen, maar kan ze niet 
alleen uitvoeren. Daar heb ik men-
sen voor nodig. Ik kan nog wel hulp 
gebruiken voor het uitvoeren van de 
activiteiten. En als er mensen zijn 
met ideeën, hoor ik dat heel graag.’’

Heb je een idee voor de kantine van 
UDI of lijkt het je wat om in weeken-
den wat bij te verdienen? 
Stuur dan een mail naar 
horeca@udi19.nl
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Als Lodewijk de Kruif tegen-
woordig een horecagelegenheid 
in Uden bezoekt, wordt hem 
steevast gevraagd naar UDI’19/
CSU. De club leeft weer, merkt 
de hoofdtrainer, die terugblikt 
op ‘ongekende’ maanden. “Met de 
promotie naar de Derde Divisie 
is ons eerste doel behaald, maar 
we zijn er nog lang niet, ” sprak de 
Edenaar. 

“De Derde Divisie gaat veel meer 
van onze spelers en staf vragen. 
Dat is ook logisch op een niveau 
hoger en met meer wedstrijden, 
maar er wacht ons nu een mooie 
nieuwe uitdaging en daar kijk ik 
naar uit.”  

Wisselende samenstellingen
“Ik denk dat we het ook hebben 
 verdiend”, jubelde Lodewijk de 
Kruif na de strafschoppen serie. 
“Met zijn allen keihard werken en 
het maximale vragen van de spe-
lers. Het was niet gemakkelijk. Het 
hele seizoen hebben we met wisse-
lende samenstellingen gespeeld. 
Vooral in de tweede seizoenshelft 
heb ik veel Onder-23 jongens moe-
ten inpassen. Jongens, die het bij 
mij goed deden, werden doorge-
schoven naar de eerste selectie. 
Met een überjong team moesten 
we de Play-Offs voor promotie 
in. Met een groep zonder echte 
aanvallers. Het is onwerkelijk dat 
het is gelukt. Ik denk dat wij een 

 waardige club zijn voor de Derde 
Divisie, dit is echt heel mooi.” 

“Het is denk ik makkelijker om vol-
gend seizoen in de Derde Divisie 
te blijven dan te promoveren van-
uit de vierde Divisie (Hoofdklasse). 
Daarom ben ik zo enorm blij voor 
deze club en deze ploeg. Voor al die 
jonge gasten die dit seizoen een 
geweldige ontwikkeling  hebben 
doorgemaakt. ” 

Kwalitatieve u itbreiding 
Onverminderd ambitieus gaat 
UDI’19/ CSU het nieuwe seizoen in. 
Hij prijst zijn team en blikt nuchter 
vooruit naar het nieuwe seizoen. 
Er is veel tijd en energie gestopt 
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Fons in gesprek met de hoofdtrainer Lodewijk de Kruif

PROMOTIE UDI’19/CSU:  
BLOED, ZWEET EN TRANEN
Een lach op het gezicht, stralend en voldaan, trainer Lodewijk de Kruif kon zijn geluk niet op 
na de promotie naar de Derde Divisie en sprak, “Dat is wat de club graag wilde: dat Uden weer 
weet wat UDI’19/CSU heeft gedaan.”
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in het op peil houden/brengen van 
de selectie en technische staf en 
niet zonder resultaat. Allereerst 
heeft UDI’19/ CSU bijna iedereen 
bij de staf binnen boord weten te 
houden. Alleen de ervaren assis-
tent-trainer Jurgen van de Goor 
werd overgenomen van OSS’20 en 
daar straalt vooral vertrouwen uit 
om onze ambitie waar te maken. 

Met het nagenoeg intact blijven 
van de selectie en met kwalitatie-

ve uitbreiding is UDI’19/CSU klaar 
voor het komende seizoen. Een 
mooie poule met acht clubs uit 
Noord-Brabant. “Een aantal clubs 
zijn mij onbekend, maar daaren-
tegen spelen we mooie streek-
derby’s tegen Gemert, OSS’20, 
Blauw Geel’38/JUMBO en OJC 
 Rosmalen.”

“Een mooie, maar zeer zeker een 
haalbare uitdaging met een goed 
niveau met aansprekende teams. 

Wij zullen er vol voor gaan om ons 
in deze klasse zichtbaar te profile-
ren. Ik heb een duidelijke voetbal-
filosofie voor ogen en  probeer dat 
zo goed mogelijk over te bren-
gen aan mijn technische staf en 
 spelers. Ik ben een trainer die alles 
geeft voor zijn groep en wil daar 
wel wat voor terug, het is geven 
en nemen. Ik sta te  t  rappelen om 
in augustus met de competitie 
te beginnen”, aldus Lodewijk de 
Kruif.
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Kennismaken met  Levin Flissinger & Ruud Kuipers

DE NIEUWE HJO’S 
STELLEN ZICH VOOR
Komend seizoen delen Levin en Ruud de functie van Hoofd 
Jeugdopleiding (HJO) bij UDI’19. Levin wordt de nieuwe HJO 
voor de bovenbouw en Ruud voor de onderbouw. Beiden 
lopen al een aantal jaar rond bij de club. Zowel als trainer 
als in de opleidingskant. Ze stellen zich even voor.

schillende gebieden een rol mogen 

spelen binnen onze vereniging. En 

ken dus ook veel spelers, ouders en 

vrijwilligers. Dat helpt enorm veel in 

mijn nieuwe functie.

Maar je vervult op dit moment nog 
een extra functie bij UDI’19?
Ja dat klopt! Ik ben namelijk ook nog 

trainer van de JO11-1. Een functie 

die ik al vele jaren met heel veel ple-

zier en passie vervul. Komend sei-

zoen heb ik weer een geweldig leuk 

team die zeker nog stappen gaan 

zetten. Hou ze maar in de gaten, let 

maar op!

Welke opleidingen heb je 
hiervoor moeten volgen?
Ik heb enkele trainersdiploma’s in 

bezit. In 2017 heb ik deelgenomen 

aan de opleiding Hoofd Opleidingen 

bij de KNVB. Een intensieve oplei-

ding van 1 jaar. Iedere keer vond de 

lesbijeenkomst plaats bij de vereni-

ging van één van de cursisten. Heel 

interessant om te zien hoe het er 

(intern) aan toe gaat bij een ander. 

Maar daarnaast ook heel erg leer-

zaam.

Hoe ga je je rol als HJO invullen?
Er bestaat geen handleiding of 

instructie vanuit UDI’19 over hoe ik 

mijn rol moet invullen. Ik ben vrij om 

mijn rol naar mijn eigen wensen in te 

vullen. En dat is tegelijkertijd maar 

fijn ook. 

Als HJO werk ik nauw samen met 

onze technische coördinatoren 

Rob Ketelaars (O19 en O23) en Geert 

Levin, wil je je even voorstellen?
Mijn naam is Levin Flissinger, 46 jaar 

en woonachtig in Uden. Ik ben al 18 

jaar gelukkig getrouwd met Judith 

en samen hebben we 2 kinderen, 

Zoë (17 jaar) en Justin (15 jaar). En 

uiteraard mag ik onze hond Lucky 

niet vergeten!

Met ingang van het seizoen 2022-

2023 ben ik de nieuwe Hoofd Jeugd-

opleiding (HJO) van de bovenbouw 

bij UDI’19. 

Hoe ben je bij de vereniging 
terecht gekomen?
Dat zal denk ik ergens in 2011 

geweest zijn. Mijn zoon Justin is 

toen bij de mini’s begonnen met 

voetballen bij UDI’19. Ik keek langs 

de kant naar mijn zoon, toen zijn 

trainer naar me toe kwam en vroeg 

of ik niet eens mee wilde helpen. “Je 

bent er toch elke week”. Ik zei gelijk 

ja. Ik heb vroeger zelf zeer fana-

tiek gevoetbald en als ik toch elke 

keer naar mijn zoon keek, waarom 

dan niet zelf helpen? Zo ben ik erin 

gerold. 

Wat heb je nog meer gedaan 
bij UDI’19?
In 2014 was ik als trainer verbonden 

aan onze RABO voetbalacademie bij 

UDI’19. Vanaf 2016 heb ik kennisge-

maakt met de organisatorische kant 

bij UDI’19 in de rol van groepsleider 

van de Onder 10 & 11 teams. In 2018 

heb ik de overstap gemaakt naar de 

opleidingskant. Ik ben toen tech-

nisch coördinator van de onderbouw 

geweest. Ik heb dus al in vele ver-
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Donkers (O14 t/m O17). Voordat we 

samen aan deze klus begonnen 

hebben we eerst met elkaar over-

legd om te kijken of de “neuzen” 

dezelfde kant op wijzen. Immers we 

zijn een TEAM! Dit vind ik heel erg 

belangrijk en dat sluit ook helemaal 

aan bij mijn filosofie als trainer. Ik 

begin altijd met de teambuilding. 

“Je wint de wedstrijd niet alleen, dat 

doe je samen als een team!” 

En dat geldt niet alleen voor mijn 

directe collega’s. Nee, dat geldt 

voor iedereen. Dus ook de trainers 

en spelers van UDI’19. Zo hebben wij 

als technische staf al gesprekken 

gevoerd met de selectie voetbal- en 

keepers trainers. Wat  verwachten 

 jullie van ons? Wat kan er verbeterd 

worden? Betrokkenheid is belang-

rijk. Samen, werken we aan het ver-

beteren van onze jeugd opleiding. 

Hoeveel tijd ben je kwijt 
aan UDI’19?
Dat is een goede vraag. Misschien 

soms wel twintig uur per week. Ja, 

ik ben er vaak en je zult me dus ook 

regelmatig tegenkomen. Thuis heb 

ik een aparte voetbalagenda. Het 

gezin past zich gelukkig daarop aan. 

Anders had het echt niet gekund.

Waar doe je het voor?
Het klinkt misschien raar, maar dit 

is voor mij ook een beetje ontspan-

ning na mijn eigen drukke baan. 

UDI’19 is een mooie  vereniging. Ik 

merk dat we de laatste jaren stap-

pen aan het zetten zijn maar we zijn 

er nog zeker niet. Een vereniging 

draait op vrijwilligers, het is mooi 

om daar je steentje aan bij te kun-

nen dragen. Je bent bezig om de 

voetbalopleiding van UDI’19 beter te 

maken. Ik zou zeker tevreden zijn 

als we aan het einde van komend 

seizoen kunnen vaststellen dat 

iedere speler, trainer of vrijwilliger 

trots is om verbonden te zijn met 

UDI’19. Ik ga er ieder geval 120% 

voor!

Ruud, wil je je even voorstellen?

Hallo allemaal, ik ben Ruud Kuipers 43 

jaar getrouwd met Mandy en heb 3 kin-

deren Maartje (19), Maud (14) en Bas (13).

Inmiddels 15 jaar werkzaam bij Mars 

in Veghel. Na al eerder tijdelijk op de 

afdeling Supply Training te hebben 

gewerkt zal ik vanaf 1  september de 

vaste rol van  Capability/Trainingscoor-

dinator gaan vervullen op die afdeling, 

waar ik samen met mijn collega’s ver-

antwoordelijk ben voor de  juiste  kennis 

en vaardigheden van de operators op 

de verschillende werkplekken in de 

fabriek. 

Hoe ben je bij de vereniging 

terecht gekomen?

Ik ben bij UDI’19 terecht gekomen nadat 

mijn zoon en dochter wilde gaan voet-

ballen. Ze begonnen in 2015 bij de Kids-

club waarna ze in 2016 in teams gingen 

voetballen. Toen ben ik begonnen als 

trainer van het elftal van mijn zoon. 

Via de club was het mogelijk om de  

 cursus voor pupillentrainer van de 

KNVB te volgen. Dat leek me een mooie 

stap in mijn trainerscarrière.

Het jaar daarna de HO-C gevolgd via 

de KNVB. Dit is de opleiding tot hoofd 

jeugdopleiding. Na 3 jaar de rol van 

Technisch Jeugd Coördinator voor de 

trainingsgroep, worldcup en de basis-

elftallen JO8 en JO9 te hebben ver-

vuld mag ik komend jaar de nieuwe rol 

bekleden van Hoofd jeugdopleiding. Ik 

in de rol voor de onderbouw en Levin 

voor de bovenbouw.

Jeugdopleiding UDI’19:

Samen met het team van HJO’s en 

TCO’s zullen wij vanaf komend seizoen 

verantwoordelijk zijn voor de jeugd-

opleiding van UDI’19. Samen met de 

trainers willen we de jeugdopleiding 

van UDI’19 nog meer en nog beter op 

de kaart zetten, en ervoor gaan zorgen 

dat we jaar op jaar eigen jeugdspelers 

met de juiste kennis en vaardigheden 

door kunnen laten stromen naar ons 

eerste elftal.



PASSIE VOOR
VOETBAL,
RESPECT VOOR
ELKAA

Waar passie voor sport is, laten wij als bank graag onze steun blijken. 

Sportiviteit in de regio dragen wij een warm hart toe. Daarom supporten 

wij als jeugd hoofdsponsor van UDI’19 de mannen die voor dag en dauw 

de lijnen trekken. De coaches die door weer en wind hun teams aansturen. 

We steunen hen die bij UDI’19 voor een kleedkamer zorgen waar je je 

welkom voelt, ook als gast. We juichen samen met de supporters voor alle 

spelers die het kloppende hart vormen van deze trotse club. Als bank 

blijven wij graag dicht in de buurt van wat écht telt: pure passie voor de 

sport, op een club waar sportiviteit op een voetstuk staat en respect leeft.
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https://www.rabobank.nl/
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Zondag 21 augustus 2022
UDI’19/CSU - TOGB
Hercules - Dongen
Groene Ster - ADO’20
UNA - OJC ROSMALEN
Quick - VVSB
JOS Watergraafs. - Blauw Geel’38/JUMBO
OSS’20 - Gemert
HSC’21 - Baronie
DEM - Unitas

Zondag 28 augustus 2022
VVSB - UDI’19/CSU
Unitas - HSC’21
Gemert - JOS Watergraafsmeer
Blauw Geel’38/JUMBO - Quick
TOGB - UNA
OJC ROSMALEN - Groene Ster
ADO’20 - Hercules
Dongen - DEM
Baronie - OSS’20

Zaterdag 3 september 2022
UNA - VVSB

Zondag 4 september 2022
UDI’19/CSU - Blauw Geel’38/JUMBO
Hercules - OJC ROSMALEN
Groene Ster - TOGBt
Quick - Gemert
JOS Watergraafsmeer - Baronie
HSC’21 - DEM
ADO’20 - Dongen
OSS’20 - Unitas

Woensdag 7 september 2022
Unitas - UDI’19/CSU
HSC’21 - JOS Watergraafsmeer
DEM - Quick
Gemert - Groene Ster
Blauw Geel’38/JUMBO - Hercules
VVSB - ADO’20
TOGB - OJC ROSMALEN
Dongen - OSS’20
Baronie - UNA

Zondag 11 september 2022
Gemert - UDI’19/CSU
Unitas - JOS Watergraafsmeer
Baronie - Quick
Blauw Geel’38/JUMBO - UNA
VVSB - Groene Ster
TOGB - Hercules
OJC ROSMALEN - ADO’20
Dongen - HSC’21
DEM - OSS’20

Zaterdag 17 september 2022
OJC ROSMALEN - VVSB
UNA - Unitas

Zondag 18 september 2022
UDI’19/CSU - DEM
Hercules - Gemert
Groene Ster - Baronie
Quick - HSC’21
JOS Watergraafsmeer - OSS’20
TOGB - Dongen

ADO’20 - Blauw Geel’38/JUMBO

Zaterdag 24 september 2022
Blauw Geel’38/JUMBO - OJC ROSMALEN

Zondag 25 september 2022
HSC’21 - UDI’19/CSU
OSS’20 - Quick
Baronie - Hercules
Gemert - ADO’20
VVSB - TOGB
Dongen - JOS Watergraafsmeer
DEM - UNA
Unitas - Groene Ster

Zondag 2 oktober 2022
UDI’19/CSU - OSS’20
Hercules - Unitas
UNA - HSC’21
Quick - JOS Watergraafsmeer
VVSB - Dongen
TOGB - Blauw Geel’38/JUMBO
OJC ROSMALEN - Gemert
ADO’20 - Baronie

Woensdag 5 oktober 2022
UDI’19/CSU - Baronie
Hercules - VVSB
Groene Ster - Blauw Geel’38/JUMBO
UNA - Gemert
Quick - Unitas
JOS Watergraafsmeer - DEM
OSS’20 - HSC’21
OJC ROSMALEN - Dongen
ADO’20 - TOGB

Zondag 9 oktober 2022
JOS Watergraafsmeer - UDI’19/CSU
HSC’21 - Groene Ster
DEM - Hercules
Unitas - ADO’20
Baronie - OJC ROSMALEN
Gemert - TOGB
Blauw Geel’38/JUMBO - VVSB
Dongen - Quick
OSS’20 - UNA

Zaterdag 15 oktober 2022
OJC ROSMALEN - Unitas

Zondag 16 oktober 2022
UDI’19/CSU - Quick
Hercules - HSC’21
Groene Ster - OSS’20
UNA - JOS Watergraafsmeer
Blauw Geel’38/JUMBO - Dongen
TOGB - Baronie
ADO’20 - DEM

Zondag 23 oktober 2022
Groene Ster - DEM
VVSB - Gemert

Zaterdag 29 oktober 2022
Unitas - TOGB

Zondag 30 oktober 2022
Dongen - UDI’19/CSU

Quick - UNA
JOS Watergraafsmeer - Groene Ster
OSS’20 - Hercules
HSC’21 - ADO’20
DEM - OJC ROSMALEN
Baronie - VVSB
Gemert - Blauw Geel’38/JUMBO

Zaterdag 5 november 2022
VVSB - Unitas

Zondag 6 november 2022
UNA - UDI’19/CSU
Hercules - JOS Watergraafsmeer
Groene Ster - Quick
Gemert - Dongen
Blauw Geel’38/JUMBO - Baronie
TOGB - DEM
OJC ROSMALEN - HSC’21
ADO’20 - OSS’20

Zaterdag 12 november 2022
Unitas - Blauw Geel’38/JUMBO

Zondag 13 november 2022
UDI’19/CSU - Groene Ster
Quick - Hercules
JOS Watergraafsmeer - ADO’20
OSS’20 - OJC ROSMALEN
HSC’21 - TOGB
DEM - VVSB
Baronie - Gemert
Dongen - UNA

Zondag 20 november 2022
Hercules - UDI’19/CSU
Groene Ster - UNA
Baronie - Dongen
Gemert - Unitas
Blauw Geel’38/JUMBO - DEM
VVSB - HSC’21
TOGB - OSS’20
OJC ROSMALEN - JOS Watergraafsmeer
ADO’20 - Quick

Zondag 27 november 2022
UDI’19/CSU - ADO’20
Groene Ster - Dongen
UNA - Hercules
Quick - OJC ROSMALEN
JOS Watergraafsmeer - TOGB
OSS’20 - VVSB
HSC’21 - Blauw Geel’38/JUMBO
DEM - Gemert
Unitas - Baronie

Zondag 4 december 2022
OJC ROSMALEN - UDI’19/CSU
Hercules - Groene Ster
Gemert - HSC’21
Blauw Geel’38/JUMBO - OSS’20
VVSB - JOS Watergraafsmeer
TOGB - Quick
ADO’20 - UNA
Dongen - Unitas
Baronie - DEM

WEDSTRIJDENKALENDER DERDE DIVISIE 22/23
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Zaterdag 10 december 2022
Unitas - DEM

Zondag 11 december 2022
TOGB - UDI’19/CSU
Baronie - HSC’21
Gemert - OSS’20
Blauw Geel’38/JUMBO - JOS Watergraafs.
VVSB - Quick
OJC ROSMALEN - UNA
ADO’20 - Groene Ster
Dongen - Hercules

Zondag 22 januari 2023
UDI’19/CSU - VVSB
Hercules - ADO’20
Quick - Blauw Geel’38/JUMBO
JOS Watergraafsmeer - Gemert
HSC’21 - Unitas
DEM - Dongen
Groene Ster - OJC ROSMALEN
UNA - TOGB
OSS’20 - Baronie

Zondag 29 januari 2023
Blauw Geel’38/JUMBO - UDI’19/CSU
DEM - HSC’21
Baronie - JOS Watergraafsmeer
Gemert - Quick
VVSB - UNA
TOGB - Groene Ster
OJC Rosmalen - Hercules
Dongen - ADO’20
Unitas - OSS’20

Zondag 5 februari 2023
UDI’19/CSU - Gemert
Hercules - TOGB
Groene Ster - VVSB
UNA - Blauw Geel’38/JUMBO
Quick - Baronie
JOS Watergraafsmeer - Unitas
HSC’21 - Dongen
ADO’20 - OJC ROSMALEN
OSS’20 - DEM

Zondag 12 februari 2023
Baronie - UDI’19/CSU
HSC’21 - OSS’20
DEM - JOS Watergraafsmeer
Unitas - Quick
Gemert - UNA
Blauw Geel’38/JUMBO - Groene Ster
VVSB - Hercules
TOGB - ADO’20
Dongen - OJC ROSMALEN

Zondag 26 februari 2023
UDI’19/CSU - Unitas
Hercules - Blauw Geel’38/JUMBO
Groene Ster - Gemert
Quick - DEM
JOS Watergraafsmeer - HSC’21
OSS’20 - Dongen
OJC ROSMALEN - TOGB
ADO’20 - VVSB
UNA - Baronie

Zaterdag 4 maart 2023
Unitas - UNA

Zondag 5 maart 2023
DEM - UDI’19/CSU
OSS’20 - JOS Watergraafsmeer
HSC’21 - Quick
Gemert - Hercules
Blauw Geel’38/JUMBO - ADO’20
VVSB - OJC ROSMALEN
Dongen - TOGB
Baronie - Groene Ster

Zaterdag 11 maart 2023
OJC ROSMALEN - Blauw Geel’38/JUMBO

Zondag 12 maart 2023
UDI’19/CSU - HSC’21
Hercules - Baronie
Groene Ster - Unitas
Quick - OSS’20
JOS Watergraafsmeer - Dongen
TOGB - VVSB
ADO’20 - Gemert
UNA - DEM

Zondag 26 maart 2023
OSS’20 - UDI’19/CSU
JOS Watergraafsmeer - Quick
HSC’21 - UNA
Unitas - Hercules
Baronie - ADO’20
Gemert - OJC ROSMALEN
Blauw Geel’38/JUMBO - TOGB
Dongen - VVSB
DEM - Groene Ster

Zondag 2 april 2023
UDI’19/CSU - JOS Watergraafsmeer
Hercules - DEM
Groene Ster - HSC’21
Quick - Dongen
VVSB - Blauw Geel’38/JUMBO
TOGB - Gemert
OJC ROSMALEN - Baronie
ADO’20 - Unitas
UNA - OSS’20

Zondag 8 april 2023
Quick - UDI’19/CSU
JOS Watergraafsmeer - UNA
HSC’21 - Hercules
DEM - ADO’20
Unitas - OJC ROSMALEN
Gemert - VVSB
Dongen - Blauw Geel’38/JUMBO
OSS’20 - Groene Ster
Baronie - TOGB

Zaterdag 15 april 2023
TOGB - Unitas

Zondag 16 april 2023
UDI’19/CSU - Dongen
Hercules - OSS’20
Groene Ster - JOS Watergraafsmeer
UNA - Quick

Blauw Geel’38/JUMBO - Gemert
VVSB - Baronie
OJC ROSMALEN - DEM
ADO’20 - HSC’21

Zaterdag 22 april 2023
Unitas - VVSB

Zondag 23 april 2023
UDI’19/CSU - UNA
Quick - Groene Ster
JOS Watergraafsmeer - Hercules
OSS’20 - ADO’20
HSC’21 - OJC ROSMALEN
Baronie - Blauw Geel’38/JUMBO
Dongen - Gemert
DEM - TOGB

Zaterdag 6 mei 2023
OJC ROSMALEN - OSS’20
Blauw Geel’38/JUMBO - Unitas

Zondag 7 mei 2023
Groene Ster - UDI’19/CSU
Hercules - Quick
UNA - Dongen
Gemert - Baronie
VVSB - DEM
TOGB - HSC’21
ADO’20 - JOS Watergraafsmeer

Zondag 14 mei 2023
UDI’19/CSU - Hercules
Quick - ADO’20
JOS Watergraafsmeer - OJC ROSMALEN
HSC’21 - VVSB
DEM - Blauw Geel’38/JUMBO
Unitas - Gemert
Dongen - Baronie
UNA - Groene Ster
OSS’20 - TOGB

Zondag 21 mei 2023
ADO’20 - UDI’19/CSU
Hercules - UNA
Baronie - Unitas
Gemert - DEM
Blauw Geel’38/JUMBO - HSC’21
VVSB - OSS’20
TOGB - JOS Watergraafsmeer
OJC ROSMALEN - Quick
Dongen - Groene Ster

Zondag 28 mei 2023
UDI’19/CSU - OJC ROSMALEN
Groene Ster - Hercules
UNA - ADO’20
Quick - TOGB
JOS Watergraafsmeer - VVSB
OSS’20 - Blauw Geel’38/JUMBO
HSC’21 - Gemert
DEM - Baronie
Unitas - Dongen
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PALMARES UDI’19/CSU

VERENIGINGEN DERDE DIVISIE 22/23

STATISTISCHE GEGEVENS IN DE 3E DIVISIE 
Bijgewerkt t/m mei 2017 
Aantal seizoenen in de 3e divisie  1
Gespeelde wedstrijden  34 
Gewonnen wedstrijden 8 
Gelijkgespeelde wedstrijden  7 
Verloren wedstrijden  19 
Aantal punten  30 
Doelpunten voor  45 
Doelpunten tegen  80 

RESULTATEN LAATSTE 10 JAAR 
Seizoen 2021 - 2022 HKL B  3de plaats* 
Seizoen 2020 - 202  HKL B**
Seizoen 2019 - 2020  HKL B** 
Seizoen 2018 - 2019  HKL B   9de plaats 
Seizoen 2017 - 2018 HKL B 5de plaats 
Seizoen 2017 - 2018 3e Divisie 17de plaats 
Seizoen 2015 - 2016  HKL B   4de plaats* 
Seizoen 2014 - 2015  HKL B   3de plaats 
Seizoen 2013 - 2014  HKL B   5de plaats 
Seizoen 2012 - 2013  HKL B   7de plaats 

* Promotie naar Derde Divisie 
** Competitie voortijdig beëindigd door coronavirus 

ADO’20
Sportpark De Vlotter
Oosterweg 4 C
1968 KM Heemskerk
www.ado20.nl

Baronie
Sportpark De Blauwe Kei
Blauwe Kei 1 a
4834 AW Breda
www.vvbaronie.nl

Blauw Geel’38/JUMBO
Sportpark Prins W. Alexander
Pr W Alexander Sportprk 24
5461 XL Verghel
www.blauwgeel.nl

DEM
Sportpark DEM
Beneluxlaan 1
1946 WG Beverwijk
www.rkvvdem.nl

Dongen
Sportpark De Biezen
Procureurweg 2
5103 BG Dongen
www.vvdongen.nl

Gemert
Sportpark Molenbroek
Sportlaan 9
5421 SK Gemert
www.vvgemert.nl

Groene Ster
Sportpark Pronsenbroek
Hei-Grindelweg 66
6413 BS Heerlen
www.groenester.nl

Hercules
Sportpark Voordorp
Voorveldselaan 4
3573 PV Utrecht
www.usvhercules.nl

HSC’21
Sportpark Groot Scholtenhagen
Scholtenhagenweg 29
7481 VN Haaksbergen
www.hsc21.nl

JOS Watergraafsmeer
Sportpark Drieburg
Drie Burgpad 3
1097 HK Amsterdam
www.joswgm.nl

OJC ROSMALEN
Sportpark De Groote Wielen
Laaghemaal 38
5247 NP Rosmalen
www.ojcrosmalen.nl

OSS’20
Sportpark De Rusheuvel
Rusheuvelstraat 59
5346 JH Oss
www.oss20.nl

Quick
Sportpark Nieuw Hanenburg
De Savornin Lohmanlaan 215
2566 BZ ‘s-Gravehage
www.quick.nl

TOGB
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA Berkel en Rodenrijs
voetbal.togb.nl

UDI’19/CSU
Sportpark Parkzicht
Parklaan 4
5404 NH Uden
www.udi19.nl

UNA
Sportpark Zeelst
Sportlaan 1 -3
5502 ED Veldhoven
www.vvuna.nl

Unitas
Sportpark Molenvliet
Bataafsekade 6
4204 AX Gorichem
www.gvvunitas.nl

VVSB
Sportpark De Boekhorst
Dr Schaepmanlaan 2
2211 AV Noordwijkerhout
www.vvsb.nl

KAMPIOENSCHAPPEN & PROMOTIES 
Seizoen 2021/2022 
Promotie naar Derde Divisie 
 
Seizoen 2015/2016 
Promotie naar Derde Divisie 
 
Seizoen 2008/2009 
Kampioen 1e klasse 
 
Seizoen 2001/2002 
Kampioen Hoofdklasse 
 
Seizoen 1999/2000 
Kampioen Hoofdklasse 
 
Seizoen 1998/1999 
Kampioen Hoofdklasse 
 
Seizoen 1996/1997 
Kampioen 1e klasse 
 
Seizoen 1990/1991 
Kampioen 1e klasse 

Seizoen 1989/1990 
Kampioen 2e klasse 
 
Seizoen 1980/1981 
Kampioen 2e klasse 
 
Seizoen 1979/1980 
Kampioen 3e klasse 
 
Seizoen 1974/1975 
Kampioen 4e klasse 
 
Seizoen 1960/1961 
Kampioen 3e klasse 
 
Seizoen 1956/1957 
Kampioen 4e klasse 
 
Seizoen 1955/1956 
Kampioen 4e klasse (geen promotie naar 3e klasse) 

 
Seizoen 1946/1947 
Kampioen 4e klasse 
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Alles begint met een idee 
Toen Guus Daanen zijn idee voor 
een campus in Uden op een bier-
viltje schetst. Hij wist niet dat de 
behoefte aan zo’n concept nog veel 
groter was dan hij dacht. Daanen 
zag ieder jaar jongeren met een 
diploma in de hand de middelbare 
school verlaten, maar wat er daar-
na met hen gebeurt, blijft vaak 
de vraag. “Ik miste eigenlijk het 

Kennismaken met Campus Uden en initiatiefnemer Guus Daanen 

CAMPUS UDEN:  
ÉCHT RUIMTE VOOR TALENT
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Op het voetbalveld maar ook daarbuiten. We kennen 
allemaal de High Tech Campus of de Brainport Campus Eindhoven maar Campus Uden is uniek 
in zijn soort: een bloeipand waar juist de jongeren het vertrekpunt zijn. Échte ruimte van én 
voor al die talenten. En door die jongeren de ruimte en het vertrouwen te geven gebeurt er 
zoveel moois.  

 vervolg van het Udens College. Het 
leek me belangrijk dat deze jon-
geren binding met Uden kunnen 
blijven houden middels een inspi-
rerende plek. We hebben uitste-
kend basisonderwijs, vervolgens 
het Udens College maar na het 
behalen van hun diploma verliezen 
we ze voor een groot deel uit het 
oog: Waar studeren ze? Wat zijn 
hun dromen en talenten? Juist dat 
is ons fundament: een plek van én 
voor jongeren om door te ontwik-
kelen en hun talent in te zetten 
tussen de vele ondernemers die 
we hier hebben.” Een mooie kans 
én uitdaging.

Kennismaken met…
…Guus Daanen, aanjager van 
Campus Uden. Daanen is voor een 
groot deel een klassiek een-leven-
lang-Uden-verhaal. Geboren in een 
bekende Udense én UDI’19-familie: 

‘D’n ouwe Daan’ als opa, Ome  Harrie 
als oud-eerste elftal topper en 
vader Theo als jarenlang bestuurs-
lid en elftalleider van het eerste. 
Zelf vele jaren als spits op het 
veld, van de F-jes tot een eenma-
lig scorend optreden in het eerste 
elftal, zette Daanen zijn talenten 
enthousiasme vooral in de kanti-
ne in: klassieke zondagmiddagen 
als de Herbstmeisters en de tafel-
kantoernooien brachten de der-
de helft tot grote hoogtes. Toch 
 vertrok Daanen voor ongeveer 14 
jaar uit Uden om te studeren, de 
wereld rond te reizen en vele spor-
tevenementen te bezoeken. Maar 
ook dit gezin Daanen ‘keerde terug’ 
in Uden: de jongste telg Dorus 
heeft zijn eerste trainingen op de 
UDI-velden gehad en nu is Daanen 
zelf ook weer  volop in actie met 
Campus Uden: als initiatiefgever 
aan en voor al die nieuwe talenten.
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“De rechtshalf van  
JO-17 als toekomstig  

penningmeester” 

Volop in ontwikkeling 
Campus Uden startte tijdens de 
tweede lockdown met 11  jongeren 
en is gegroeid naar meer dan 
350 verbonden jongeren. Een 
bevestiging van de succes-
formule: geef de jongeren écht 
het vertrouwen en het initiatief. 
Vol vertrouwen bouwt het team 
van  Campus Uden ook komend 
seizoen weer verder. In samen-

werking met zoveel mogelijk 
partners: onderwijsinstellin-
gen, bedrijven,  organisaties, etc. 
Ook met jou? Met jou als ouder, 
als ondernemer, als expert, als 
talent, als …? Voel je welkom om 
mee te bouwen aan onze eigen 
Campus. Juist dan creëren we 
samen die ultieme Campus 

waar altijd ruimte is voor talent, 
 ontwikkeling en blijvende groei.  

Kansen 
Campus Uden is niet alleen een 
uitkomst voor de jongeren maar 
ook voor bedrijven, ondernemers 
en voor een vereniging als UDI’19.  
Hierbij kunnen we denken aan 
stageopdrachten, onderwijspro-
jecten of samenwerkingen op 

maat. Daanen: “Campus Uden 
kan met een ondernemer of bijv. 
UDI’19 een vraagstuk koppelen 
aan een stagiair of studenten-
team. Zo bouwen we samen aan 
de ultieme ervaar-, ontwikkel- 
en leeromgeving voor jongeren 
maar met inhoudelijke opbrengst 
voor de organisatie. Hoe mooi 

‘t Handelshuys 
Udenseweg 2 
5405 PA Uden 
www.campusuden.nl

zou het zijn als de linksbuiten 
van JO-19 zijn stage loopt bij zijn 
eigen voetbalvereniging. Daarbij 
verbinden we jong talent blijvend 
met zijn eigen Uden, zijn club en 
het werkveld. Weer een mooie 
kans en uitdaging”

Ruimte voor talent 
En dus: Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst. Op het voetbalveld 
maar ook daarbuiten. Hoe mooi 
zou het zijn als we die link tus-
sen het veld en daarbuiten écht 
in ontwikkeling kunnen zetten. 
Een kans én uitdaging. We zijn 
het erover eens dat er op het veld 
bij UDI’19 veel voetbaltalent rond-
loopt maar weten we ook waar 
hun talenten naast het veld lig-
gen? De rechtshalf van JO-17 als 
toekomstig penningmeester? De 
keepster van Dames 2 als nieu-
we voorzitter? Er is zoveel talent, 
overal en altijd. Laten we er samen 
ruimte voor creëren: op Campus 
Uden, samen met UDI’19.  Laten 
we er samen voor gaan. Samen 
 bouwen. Voel je welkom.  

https://campusuden.nl/
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“De wedstrijden tegen Gemert 
en BlauwGeel zijn wel écht de 

battles in het zuiden”



Curvers zette de eerste stappen op het voetbalveld bij 
FC de Rakt. Via selectiewedstrijden van de KNVB kwam 
hij zo’n tien jaar geleden bij UDI’19 terecht. “Ik wilde een 
stapje hogerop doen. In elk selectieteam van UDI’19 
 zitten spelers met kwaliteit.” 

Van de Voort begon zijn carrière bij UDI’19 toen hij zes 
jaar was. Op zijn negende vertrok hij naar FC Den Bosch 
om vervolgens vijf jaar later opnieuw neer te strijken op 
sportpark Parkzicht. “De O16 en O17 werden één team 
bij FC Den Bosch. Daarom moest bijna de helft van de 
spelers weg en ik zat daar ook bij.” 

Minuten maken
Beide spelers bleven zich ontwikkelen. Het leidde 
ertoe dat ze vorig seizoen allebei hun debuut maakten 
in het vlaggenschip. “Ik debuteerde op 31 oktober 2021, 
mijn verjaardag. Dat weet ik natuurlijk nog heel goed”, 
ratelt middenvelder Curvers op.  “We wonnen ook nog 
eens met 2-0 van Silvolde.” 

Van de Voort was op een vrijdagavond aan het werk 
in de Udense horeca toen hij een gemiste oproep van 
trainer Lodewijk de Kruif had. “Ik zag later pas dat hij 
gebeld had. Dus ik appte hem dat ik aan het werk was. 
Later die avond vertelde hij dat Willem Tieben iets aan 
zijn knie had en dat ik zondag zou starten. Ik was gelijk 
gespannen want het was mijn basisdebuut.”

Tegenslag
Debuteren is natuurlijk altijd een speciaal moment. 
Toch kregen de jonge spelers ook met dieptepun-
ten te maken. “In mijn tijd bij FC Den Bosch liep ik een 
scheenbeenblessure op. Het is precies de plek waar je 
scheenbeenbeschermer zit. De wond ging maar niet 
dicht en het bleef pijn doen. Daardoor heb ik een half-
jaar nauwelijks gevoetbald. Dat is denk ik ook de reden 
geweest dat ik weg moest bij Den Bosch” zegt centrale 
verdediger Van de Voort. 

Curvers brak tijdens een wedstrijd begin 2022 zijn 
been. “Er was een diepe bal en ik liep door. Ik hoopte 

Kennismaken met jeugdspelers Sem en Mick 

“UDI’19 1 IS ECHT VOLWASSEN 
MANNENVOETBAL, DE O23 VEEL 
JEUGDIGER”
Sem Curvers (19) en Mick van de Voort (19) zijn dit seizoen definitief overgeheveld van de O23 
naar UDI 1. Beiden zijn daar blij mee en kijken uit om te mogen spelen in de Derde Divisie. 

hem onder de keeper te krijgen om daarna te scoren. Ik 
dacht of hij graait de bal weg of ik heb hem. De keeper 
graaide wel, maar in plaats van met zijn handen waren 
het zijn voeten die tegen mijn onderbeen kwamen. 
Toen was het klaar.” 

Volwassen mannenvoetbal
De overstap was voor beiden wel even wennen. “Je 
merkt het in het tempo. Sem en ik behoorden bij O23 
tot de beste en hier kom je pas net kijken. Het is veel 
uitdagender, maar wel aanpoten”, zegt Van de Voort. 
“De snelheid is hoger, het spel is fysieker. De O23 is veel 
jeugdiger. Het eerste is echt volwassen mannenvoet-
bal”, vult Curvers aan. 

Derbygevoelens 
De promotie naar de Derde Divisie betekent ook dat 
UDI’19 verschillende derby’s gaat spelen. Van de Voort 
kijkt het meest uit naar de ontmoeting met Blauw-
Geel. “Ik ken een aantal jongens uit dat team. Zo heb ik 
een paar jaar met Ben van den Nieuwenhof gespeeld. 
Als je elkaar kent, wil je absoluut niet verliezen. Dan 
komen de derbygevoelens wel naar boven ja.”

“De wedstrijden tegen Gemert BlauwGeel zijn wel écht 
de battles in het zuiden. Daar moet je het van hebben”, 
blikt Curvers vooruit. Allebei hopen ze dat UDI’19 zich 
kan handhaven in de Derde Divisie en dat de basis voor 
nog meer succes gelegd is. 

12 Sem Curver 
Leeftijd:  19
Woonplaats:  Uden
Positie:  Middenveld
Vorig team:  O23-1

4 Mick van de Voort
Leeftijd:  19
Woonplaats:  Uden
Positie:  Verdediging
Vorig team:  O23-1
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Wil je je even voorstellen? 
Mijn naam is Nancy de Blaauw 
– van Ballegooij. Ik ben dertig 
jaar oud, woon in Heesch, ben 
getrouwd en heb twee jonge 
 kinderen. Een jongen van twee en 
een van vier. 

Wat doe je in het dagelijks leven 
naast je rol als penningmeester? 
Ik werk als assistent-accoun-
tant bij ABAB in Uden. Daarnaast 
 studeer ik ook nog Accountancy 
bij Avans Hogeschool in Breda. In 
mijn vrije tijd doe ik vrijwilligers-
werk voor de buurtvereniging 
en kijk ik graag naar sport.   

Vooral voetbal, Formule 1, 
 American Football en NASCAR 
vind ik leuk om naar te kijken.  

Hoe ben je bij de vereniging 
terecht gekomen? 
Ik heb lang geleden zelf gepro-
beerd of voetbal iets voor mij was, 
bij Dames 2. Ik kwam er al snel 
achter dat ik er niet zo veel van 
bakte en had ook zwakke enkels, 
hierdoor ging de lol om zelf te spe-
len er helaas vanaf. Maar ik ken 
UDI al langer: ik woonde vroeger 
op Uden-Zuid en ging wel eens 
bij UDI kijken. Ook volgde ik met 
mijn vader de club op televisie 
en teletekst, toen de club nog 
in de Hoofdklasse speelde. Een 
tijd geleden kwam ik een oproep 
tegen van de kinderboerderij in 
Uden, zij waren op zoek naar een 

Nancy de Blaauw – van Ballegooij is penningmeester bij UDI’19/CSU 

“WE WILLEN ONZE 
ZAKEN GOED OP ORDE 
HEBBEN”

penningmeester. Ik had daarop 
gereageerd, maar die functie was 
toen al vergeven. Iemand van de 
kinderboerderij, die ook lid is bij 
UDI, bracht me in contact met 
iemand van de club om het over de 
vacature voor penningmeester te 
hebben. Toen heb ik eens gezeten 
met twee leden van de commissie 
van goede diensten, en is het bal-
letje gaan rollen. 

Wat betekent UDI’19/CSU voor 
jou? 
UDI vind ik een mooie, gezellige 
club. Het is voor mij dé voetbal-
club van Uden, FC de Rakt en FC 
Uden ken ik niet echt. UDI is de 
enige club waarvoor ik de rol als 
penningmeester wil vervullen. 
Hier heb ik een klik mee en heb er 
de meeste feeling mee. Dat komt 
omdat het een club is die wil groei-
en, en waar eigen jeugd belangrijk 
is. Dat vind ik mooi. 

Vertel eens, wat zijn je verant-
woordelijkheden precies in? 
Als penningmeester houd ik me 
bezig met de financiële admi-
nistratie. Op dit moment zijn we 
bezig met het maken van een digi-
taliseringsslag. De grote admini-
stratie van de club werd tot eind 
vorig  seizoen in Excel gedaan, 
maar daar is UDI inmiddels te 
groot voor. We hebben dus een 
boekhoud pakket aangeschaft, 
waarmee we nu aan het werk zijn. 

Naast nieuwe spelers, heeft UDI’19/CSU ook nieuwe 
bestuurs- en commissieleden aangetrokken voor het 
 nieuwe seizoen. Nancy de Blaauw – van Ballegooij is een van 
die personen. Zij is sinds februari de nieuwe penningmees-
ter van de club, een functie die ze met veel plezier vervult.
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Ook zijn we bezig om het volledig 
digitaal  aanmelden mogelijk te 
maken. Daarnaast valt de sponsor-
commissie onder mij, net als de 
horeca. Tot slot ben ik het aan-
spreekpunt voor verzekeraars en 
doe ik de loon administratie. 

Hoe bevalt het tot nu toe? 
Ik vind het heel leuk om te doen. 
Het is veel, want het zijn een hoop 
taken, maar het bevalt goed. Het is 
leuk om na te denken over verbete-
ringen, en ook de resultaten ervan 
te zien. Het wordt overzichtelijker. 

Wat zijn de doelen? 
Het grootste doel op dit moment is 
om in te zetten op digitalisering van 

de club. Maar het is ook belangrijk 
om financieel gezond te zijn. UDI 
komt op dat gebied uit een dal, en 
is nu gezond. Nu is het belangrijk 
om dat te blijven. We  willen onze 
zaken goed op orde hebben en zijn 
ambitieus. 

Welke commissies of personen 
hanger onder je bestuursfunctie? 
Ik heb veel contact met Sylvia 
Vogels. Dat is de kantinebeheer-
der. Net als ik is ze nieuw. Ik heb 
goed contact met haar en dat is 
heel gezellig. 
 
Frans Mikkers is de administrateur. 
Hij weet alle ins en outs van de club 
en voorziet mij van veel informa-

tie en geschiedenis van de club. 
Hij helpt mij begrijpen waarom 
bepaalde zaken op een bepaalde 
manier zijn gegaan of afgesproken. 
Robert Janzen is sinds een paar 
maanden aangesloten bij het team 
van de administratie. Hij verwerkt 
de inkoopfacturen in het nieuwe 
boekhoudpakket. Robert heeft ook 
een lange geschiedenis bij de club 
en ook hij kan daarom veel  verhalen 
vertellen over hoe het eerder was. 

Mark van de Burgt en Joep van de 
Geer zijn oud-penningmeesters bij 
wie ik met mijn vragen terecht kan 
over zaken als beleid en hoe reeds 
gemaakte afspraken in elkaar zit-
ten. 

“UDI was de enige club waarvoor  
ik de rol als penningmeester  

wilde vervullen” 



dat werkt!

www.hr5.nl

Eindelijk scoren
met je website?

Wij denken niet in problemen, maar 
juist in doelgerichte oplossingen. 
Of het nu een website of webshop is,
bij ons kunt u terecht.

Wil je meer weten?
ik-wil-scoren@idandmore.nl

https://www.nobracars.nl/
https://www.hr5.nl
https://www.idandmore.nl


Wie is René, de nieuwe voorzitter 
PR-commissie?
‘Ben geboren in 1987 in Uden. Als 
6-jarig jochie ben ik gaan voetbal-
len, zonder al te veel hoogtepunten. 
Helaas door 2 zware knieblessu-
res moeten stoppen met voetbal-
len.” René is ook altijd zeer actief 
geweest als vrijwilliger. Jarenlang 
heeft hij activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd, waaronder zo’n 11 
jaar het Weekendkamp. Zat in de 
commissie voor het jubileumjaar 
100-jaar UDI’19. En zit inmiddels 
17 jaar bij de PR-commissie. Naast 
zijn vrijwilligerswerk bij UDI werkt 
hij bij Beter Bed als UX/UI-desig-
ner en is eigenaar van webbureau 
ID and more.

Zo vader, zo zoon
UDI’19 betekent niet alleen veel 
voor René, maar ook voor de fami-
lie. Velen binnen de vereniging 

Kennismaken met René van Vuuren voorzitter PR-commissie

NA 17 JAAR COMMISSIELID, 
NU VOORZITTER PR
René van Vuuren (35) werd tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2005 gevraagd om de ClubTV 
mee op te starten. Inmiddels zijn we 17 jaar verder. Hij is nog steeds medewerker en vanaf 
komend seizoen voorzitter PR- commissie.

kennen de naam van Vuuren. Zijn 
vader Ton was jarenlang wed-
strijdsecretaris van de club en 
later competitieleider bij de KNVB. 
Ook zijn broer Jeroen is vaak op 
de club te vinden. Als trainer van 
de JO13-1, maar ook in de voet-
baltechnische organisatie van de 
jeugd. ‘We zijn een voetbalfamilie, 
een UDI-familie.’

Trots op het jubileumweekend
‘Het mogen organiseren van een 
geslaagd 100-jarig jubileum was 
een hoogtepunt,’ zegt René met 
een trots gezicht. ‘Vond het een 
eer dat ik gevraagd werd. Ik was 
trots hoe het jubileumweekend 
verliep. Na een jaar lang voorbe-
reiden viel alles in mei 2019 op zijn 
plek. De waardering voor het ver-
leden op vrijdag. Het feest voor de 
leden op zaterdag en de familiedag 
op zondag. Het echte UDI-gevoel.’

“We zijn een voetbalfamilie, 
een UDI-familie”

Over de PR-commissie
‘Wij zijn verantwoordelijk voor 
alle (digitale) uitingen van UDI’19 
naar onze leden. Denk hierbij 
aan het beheren van de website 
of social media. Maar ook het 
maken van deze presentatiegids 
of de opstellingsblaadjes (UDI-
flits) tijdens thuiswedstrijden van 
UDI-1. Maar we maken ook foto’s 
tijdens activiteiten. Een vrij divers 
aanbod van werkzaamheden.’

Helaas zijn er afgelopen jaren een 
aantal vrijwilligers weggevallen 
en is het een 5-koppige 
commissie geworden. Naast 
René zitten de volgende leden 
in de PR-commissie: Leon de 
Beer (voormalig bestuurslid PR 
& Communicatie), Levie Vriend 
(schrijvend lid), Kees vd Wijst 
(schrijvend lid), Wilco Zonneveld 
(schrijvend lid) en Wim de Pree 
(fotograaf).

‘Doordat de commissie kleiner is 
geworden zijn we slimmer gaan 
werken. In het verleden werden 
bijvoorbeeld consumptiebonnen 
apart gesneden, nu gebruiken we 
geperforeerde vellen. Dat scheelt 
een hoop snijwerk. Helaas is ook 
een beetje een wildgroei ontstaan 
aan uitingen. Zo zie je door het jaar 
heen verschillende layouts van 
posters hangen. Ik zou het mooi 
vinden als we een herkenbare 
UDI-style kunnen creëren, zodat 
deze herkenbaar wordt voor de 
leden. ‘
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Van (short)lease, verhuur, nieuwe auto’s en 
occasions, tot reparatie, glasvervanging, 
schadeherstel en autoverzekeringen: 
Oostendorp Autogroep is de complete 
aanbieder voor particulier en zakelijk rijden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.oostendorp-autogroep.nl

Iedere rit
een goed gevoel

Wil je je even voorstellen?
Hallo mijn naam is Graham McQueen (39) en 
ben aankomend seizoen verzorger van UDI-1. 
Daarnaast studeer ik fysiotherapie bij THIM 
vd Laan en heb ik sinds kort mijn eigen bedrijf 
opgestart.

Wat doe je in het dagelijks leven naast je 
taken als verzorger bij UDI? 
In het dagelijkse leven ben ik actief als 
verzorger bij Top Oss en heb ik sinds kort mijn 
eigen bedrijf gestart waarbij ik ervoor zorg 
dat personeel bij bedrijven minder snel in de 
ziektewet belanden en langer fit blijven.

Hoe ben je terecht gekomen bij UDI’19/CSU? 
In het dagelijkse leven ben ik actief als 
verzorger bij Top Oss en Ik ben bij UDI’19 
gekomen via onze clubarts (Jan v. Asseldonk) 
bij Top Oss.

Lisa van der Kruijssen 
06-39130956

lisa@lisafotogra�e.nl
www.lisafotogra�e.nl

KENNISMAKEN MET 
NIEUWE VERZORGER 
GRAHAM MCQUEEN

https://www.oostendorp-autogroep.nl/
https://lisafotografie.nl/


KENNISMAKEN MET 
JURGEN VAN DE GOOR
Jurgen van de Goor is komend seizoen de nieuwe rechter hand 
van hoofdtrainer Lodewijk bij UDI’19/CSU.  Afgelopen jaren was 
hij al actief in de Derde Divisie bij OSS’20. Een van de tegenstan-
ders in het komend seizoen. 

Wie is Jurgen? 
Ik ben Jurgen 50 oud. Getrouwd met 
Sandra en wonend in Oss. We heb-
ben samen 3 kinderen: Sterre (21), 
Tijn (19) en Roos (16). Ik ben eigenaar 
van een autobedrijf (van de Goor 
Auto’s in Oss).

Heb jezelf ook gevoetbald en bij 
welke vereniging?
Ik ben mijn speler carrière begon-
nen bij rksv Margriet in Oss. Daarna 
sv TOP en afgesloten bij OSS’20. De 
laatste 25 jaar ben ik actief geweest 
in diverse functies bij OSS’20. Na 
mijn spelers carrière bij OSS’20 ben 
ik het 2e elftal gaan trainen.  Na een 
aantal jaar ben ik gevraagd voor de 
rol van assistent-trainer bij het eer-
ste. 

Wat is jouw rol bij trainingen en de 
uit- of thuiswedstrijden?
Assisteren van hoofdtrainer Lode-
wijk waar nodig en het individueel 
begeleiden van spelers. Daarnaast 
met Richard van den Boogaard het 
technisch beleid verder uitstippe-
len. Dus naast assistent-trainer ook 
een rol in de Technische Commissie 
(TC).

Hoe zien de voorbereidingen op 
een wedstrijddag er voor jou uit?
Mijn dag ziet er zo uit: Lekker vroeg 
aanwezig op het complex. Dan kan 
ik me rustig voorbereiden. Een goe-
de bak koffie in de bestuurs kamer. 
De spelers verwelkomen. Vervol-
gens op het veld de warming-up 
leiden. Samen met de spelers, 90 
minuten gas geven en (hopelijk) met 
een goed gevoel naar huis.

Wat is je meest bijzondere 
moment als assistent-trainer?
De (bijna) promotie naar de 2e divi-
sie met OSS’20. Helaas mocht het 
niet zo zijn, door de corona werd 
de competitie voortijdig beëindigd. 
Maar ook de mooie wedstrijden in 
de AMSTEL cup tegen TOP Oss en 
FC Twente.

Wat zijn je persoonlijke ambities? 
Zelf ambieer ik geen hoofdtrainer-
schap, een rol als assistent-trainer 
bevalt me wel. Daarnaast zou ik 
graag mijn steentje willen bijdragen 
om UDI’19 weer op de kaart te zet-
ten. Dat is zeker mogelijk met zo’n 
mooie vereniging.

Wat zijn je verwachtingen voor het 
nieuwe seizoen?
We hebben een goede combinatie 
van eigen jeugd, ervaring en wat 
jongens uit de regio. Voor de com-
petitie is handhaven het doel.

Bij welke clubs ben je werk-
zaam geweest als verzorger?
In het verleden ben ik actief 
geweest bij clubs als: fc Scha-
dewijk, vv de Meern, FC Utrecht 
en DESO.

Kun je aangeven hoe je verzor-
ger bent geworden?
In het verleden deed ik zelf 
voetballen maar na een hevige 
blessure moest ik stoppen van 
mijn arts.

Nadat ik een maand als 
supporter bij mijn club 
toendertijd aan het kijken was 
ben ik door de club benaderd 
om voor het volgende seizoen 
de taken van verzorger in te 
vullen. Ik heb daarvoor een 
cursus sportmassage gevolgd 
en daarna ben ik bij mijn club 
aangesloten als verzorger.

Wat zijn je verwachtingen voor 
het nieuwe seizoen?
Ik vind dit wel een lastige vraag 
omdat ik niet veel weet over 
UDI’19 , maar ik ben een persoon 
die altijd het hoogst haalbare wil 
bereiken, dus aangezien dit het 
eerste seizoen is in het 3e  divisie 
wil ik sowiezo handhaving en 
we hebben een hele talentvolle 
ploeg dus zou het wel een bonus 
zijn als we een periode kunnen 
winnen.

Heb je nog een gouden tip voor 
een geblesseerde spelers?
Ik raad altijd aan om preventief 
te werken dus als je iets voelt 
kom binnen en wacht niet tot het 
erger wordt. Hierdoor kunnen 
we problemen gelijk de kop in 
drukken voordat het eventuele 
speelminuten gaat kosten.
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kabeldraagsystemen

installatiemateriaal

schakelmateriaal

draad & kabel

verlichting

www.dtcelektro.nl

Oss
Galliërsweg 34 
5349 AT
+31 (0)412 – 480 190

Raamsdonksveer
Weegbree 15-17
4941 VT
+31 (0)88 – 8808 188

https://dtcelektro.nl/
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Wie is Chantal? 
“Ik ben Chantal Brands, 46 jaar alweer, en woon samen 

met Angelo Versteegden en onze kinderen Sam en Saar 

in Uden. Ik werk bij VASS (Verenigde Autobedrijven Samen 

Sterk): wij verbinden universele autobedrijven aan elkaar, 

maar ook aan leveranciers en specialisten. Via onze VASS 

app, delen we kennis, behartigen we belangen en gene-

reren we een collectief voordeel.  Een erg leuke dynami-

sche baan lekker dicht bij huis. Daarnaast zwem, boot-

camp en wandel ik en hoop ik binnenkort het hardlopen 

weer op te kunnen pakken.”

Oproep via Facebook
Angelo en haar kinderen zijn veel te vinden bij UDI’19. 

Hierdoor zag Chantal aantal jaren geleden een oproep 

voorbijkomen op de UDI-Facebook voor hulp bij bepaalde 

zaken bij de vereniging. Uiteindelijk is ze terecht geko-

men in de organisatie van het 100-jarige jubileumfeest. 

Na het jubileum is Chantal in de Activiteitencommissie 

voor de jeugd terecht gekomen. “Vrijwilliger worden leek 

me verstandiger dan zelf te gaan voetballen ;-).”

Je leert de club echt kennen
“Toen de kinderen wat jonger waren en startten met voet-

ballen ging ik altijd mee naar wedstrijden om te kijken. En 

dat doe ik trouwens nog steeds! Maar wanneer je aan de 

‘achterkant’ meedraait of mee kan kijken met bepaalde 

activiteiten of organisatorische zaken, dan leer je de club 

pas echt kennen,” zegt Chantal.

“Ik had daarvoor echt niet in de gaten hoeveel vrijwilli-

gers allerlei taken invullen, naast het begeleiden van een 

team, en ook keihard nodig zijn om alles te verzorgen. Van 

materialen en veld verzorging tot commissies over spor-

tiviteit, technische zaken, wedstrijdzaken, pr, sponso-

ring, horeca en allerlei activiteitencommissies zoals voor 

de vrijwilligers- en jubilarissenavonden.”

Kennismaken met Chantal Brands van de Activiteiten Commissie 

“VRIJWILLIGER WORDEN, 
LEEK ME VERSTANDIGER 
DAN ZELF TE GAAN 
 VOETBALLEN”
In een echt voetbalgezin waar manlief en kinderen voet-
ballen, leek het Chantal niet slim om te gaan voetballen. 
Ze heeft echter wel een echt voetbalhart. Ze kent haar 
talenten, en daarom zet ze zich al jaren in om activiteiten 
te organiseren voor de club, voor jong en oud.

“En de gezelligheid die daarbij hoort, fantastisch! Het 

100-jarig jubileum was daar natuurlijk het ultieme voor-

beeld van of laatst de gezellige avond ter ere van het 

afscheid van Wilma; hoe fijn en leuk om zoveel mensen 

weer te spreken en weer bij elkaar te zien na corona.”

Van Easter Open tot de Zomercup
De Activiteitencommissie zorgt voor activiteiten (voor 

de jeugd) naast de gewone wedstrijden. Denk aan het 

Easter Open toernooi, de PSV Talentencup voor O8/O9, 

maar ook de Zomercup voor senioren. “We organiseren 

de activiteiten van begin tot eind: van de inschrijvingen 

tot het bestellen van de bekers.“

“En nee, we doen niet alles zelf, de belangrijkste taak 

is communiceren,” aldus Chantal. “We vragen de juis-

te personen binnen UDI’19 erbij, denk aan EHBO op de 

dag zelf, de mannen van de materialen, de dames van 

het clubhuis. En zo zorgen we met z’n allen voor een 

leuke activiteit!” Chantal zou het gaaf vinden als de 

activiteiten kalender weer gevuld wordt net zoals voor 

corona. Wellicht met een paar nieuwe verrassende 

 activiteiten voor onze jeugd. 

Hulp gevraagd
“We hebben nu niet echt een commissie en kunnen 

 jullie hulp dus goed gebruiken! Het zou super zijn 

als we dit met een paar mensen kunnen doen. Vele 

 handen maken licht werk, met 2 uurtjes per week of 

een  dagdeel hulp op de dag van de activiteit zijn we 

al ontzettend geholpen.” Lijkt het jou leuk om mee te 

 helpen? Mail dan naar oa@udi19.nl of spreek  Chantal 

aan. “Maarreh… over die hulp: stel je voor dat elke ouder  

1 dagdeel per seizoen een activiteit mee zou begeleiden 

of een andere taak zou uitvoeren. Dat zou toch 

fantastisch zijn!”
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1  RALPH VOS
1-10-1996
Doelman 

vorige clubs:
RKC Waalwijk, FC Den Bosch, FC Oss, 

Oss20, Blauw Geel’38/Jumbo

21  SEM VERHOEVEN
20-6-2000

Doelman 

vorige clubs:
Juliana Mill, VVV Venlo

2  TUFAN KOCA
30-3-1993

Verdediger 

vorige clubs:
Margriet, FC den Bosch, 
Gemert, FC Oss, Gestel

3  ALEKSANDER LEIJC
17-7-1996

Verdediger

vorige clubs:
JVC Cuijk, De Treffers, 

Juliana’31, sv DFS, vv Alverna 

6  WILLEM TIEBEN
15-8-1994

Verdediger

vorige clubs:
PSV Eindhoven, Willem II, 

VV UNA

11  STIJN VAN DEN BROEK
3-6-1999

Verdediger

vorige clubs:
Berghem Sport, Willem II, 

NEC, SV TOP

 4  MICK VAN DE VOORT
27-9-2002
Verdediger

vorige clubs:
-

5  DICK SMITS
29-4-1990
Verdediger 

vorige clubs:
-

17  LARS VAN GEELKERKEN
30-10-1991
Verdediger

vorige clubs:
-

7  WIETSE VAN LANKVELD
4-5-1997

Middenvelder 

vorige clubs: 
Helmond Sport

15  TEUN BLOEM
15-5-2000
Verdediger

vorige clubs:
-

16  NOAH WERNER
1-1-2001

Verdediger

vorige clubs:
-
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14  WIBE VAN ROOIJ
24-2-1997
Aanvaller

vorige clubs:
Prinses Irene, rksv Nuenen

9  JEROEN VAN SCHOONHOVEN
3-1-1994
Aanvaller 

vorige clubs:
VV Ravenstein, OJC Rosmalen, DESO, 

JVC Cuijk, Blauw Geel’38/JUMBO

24  JORDIE VAN DER LAAN
28-10-1993
Aanvaller

vorige clubs:
JVC Cuijk, Juliana Malden, FC Lienden, 
Telstar, Kozakken Boys, ASWH, DOVO, 

Bentleigh Greens (Aus)

LODEWIJK DE KRUIF
Hoofdtrainer

JURGEN VAN DE GOOR
Assistent-trainer

12  SEM CURVERS
31-10-2022

Middenvelder

vorige clubs:
-

18  DENNIS JANSSEN
14-9-1992

Middenvelder

vorige clubs:
S.V.O., NEC, TOP Oss, De Treffers

8  SIMON CUPPEN
10-1-2001

Middenvelder

vorige clubs:
-

10  ROALD VAN HOUT
23-4-1988

Middenvelder

vorige clubs:
RKC, Sparta, FC Eindhoven, 

Fortuna Sittard

ETIENNE ALVAREZ
Teammanager

GRAHAM MCQUEEN
Verzorger

RUDIE GEURTS
Keeperstrainer

29  TIM RERIMASSIE
1-9-1996

Middenvelder

vorige clubs:
VVV/Helmond Jeugd, Helmond Sport, rksv 
Nuenen, Blauw Geel’38, FC Eindhoven AV

22  TIJN VAN DE GOOR
6-3-2003

Middenvelder 

vorige clubs:
-

20  JAN VAN DE HATERD
17-6-2000
Aanvaller 

vorige clubs:
FC Den Bosch Jeugd, HVCH Heesch

 19  RAI MULDERS
7-10-2002
Aanvaller

vorige clubs:
-



Advies nodig  
over een  
(beginnende)  
blessure? 

Vijverlaan 3, 5404 KH Uden   |   www.wolbert-fysio.nl

Wij staan voor  
je klaar als medisch 
partner van UDI’19

Meld je aan via  
www.udi19.nl/udi-zorgt
of bel 0413 - 264 879

Maak gebruik van het gratis spreekuur bij 
UDI’19. Elke dinsdag van 18:30-19:30 uur
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UDI EN WOLBERT FYSIO, UIT 
“HETZELFDE HOUT GESNEDEN”
Samenwerken ontstaat vanuit het ‘hart’
De samenwerking die reeds 9 jaar geleden is begonnen 

heeft ondanks een tijd van lege velden en een lege sport-

kantine een stevige basis. Inmiddels zijn de fysiothera-

peuten van deze typische Udense praktijk, betrokken bij 

UDI Zorgt, begeleiden zij het eerste elftal en verzorgen 

zij revalidatie trainingen op de vrijdag middag voor voet-

ballers en leden van UDI’19 na een knieletsel (voorste 

kruisband), maar ook voor leden buiten de vereniging. Er 

is inmiddels een cursus sportverzorging ontwikkeld om 

daarmee geïnteresseerde clubleden op medisch vlak bij te 

scholen. “We creëren daarmee een ‘pool’ aan  vrijwilligers 

die én een leuke toevoeging hebben op hun CV en de club 

helpen met het goed monitoren van  blessures.” 

Begeleiden met een ‘op sport hart’
“Iemand naar een next level begeleiden na een blessure 

of bij een aandoening of zelfs na ziekte doe je vanuit het 

hart,” volgens Bas Wolbert. “Vroeger was er sprake van 

een roeping, ik denk dat daar nog steeds sprake van is.” 

Een ouderwetse gedachte echter wel één die opgaat voor 

de club medewerkers die werken voor de praktijk van Bas. 

“We werken elke dag aan herstel, begeleiden mensen met 

afvallen, beter slapen, leren mensen beter voor zichzelf 

te zorgen.” De praktijk is inmiddels een centrum met 5 

locaties met meerdere zorgverleners in huis dan alleen 

de fysiotherapeuten waarin de sportfysiotherapie een 

 stevige pijler is. 

Focus
“Stay focussed” is de werkwijze. “Doen waar je goed in 

bent en samenwerken met andere disciplines daar zit de 

kracht.” Vanuit zijn ervaring in de topsport maar ook als 

trainer heeft de Udense zorgondernemer een sterk idee 

over de toekomst en de samenwerking met UDI’19. 

De nadruk moet steeds meer liggen op preventie. Corona 

heeft eens te meer aangetoond dat “niet bewegen” zorgt 

voor heel veel problemen in de gezondheid en de vitali-

teit van de mens. Sporten, bewegen en vooral meedoen 

maatschappelijk door lid te zijn van een sportvereniging is 

essentieel voor het lichaam en geest. “Dat vormt de basis 

voor initiatieven voor clubleden op het gebied van leefstijl 

en blessurepreventie.” Denk aan afvallen onder begelei-

ding, sporten onder begeleiding van fysiotherapeuten en 

vitaal trainers, begeleiding door een (Sport-) diëtiste. 

Plannen te over en voor iedereen toegankelijk. “Iedereen 

wil uiteindelijk zo lang mogelijk fit het spelletje kunnen 

blijven spelen om op zaterdag of zondag samen de wei 

in te gaan. Ons team is er op gespitst dit zo zorgvuldig en 

professioneel mogelijk te begeleiden. Iedereen die bij ons 

komt krijgt de beste zorg en de meest bewezen therapie 

van dat moment. Soms afwijken van gebaande paden 

hoort hierbij. Van oude werkwijzen wordt soms afscheid 

genomen, om plaats te maken voor nieuwe inzichten en 

een nieuwe werkwijze. Een bedrijf in ontwikkeling dus.”

UDI Zorgt hét inloopspreekuur voor alle leden
Het GRATIS blessurespreekuur is gestart in het seizoen 

2012-2013 met vele positieve reacties van trainers, ouders 

en spelers. Daarom zijn wij aankomend seizoen ook weer 

van de partij. De traditionele maandag invulling van het 

inloopspreekuur op de club zal verschoven worden naar 

de dinsdagavond van 18:30 uur - 19:30 uur. Inschrijven kan 

via udi19.nl/udi-zorgt. Dit spreekuur is bestemd voor alle 

spelers van UDI’19, dus niet alleen voor de selectieteams. 

Voor spelers tot 16 jaar is het wenselijk als er een ouder of 

trainer meekomt.

  

UDI’19 of AS Roma, what’s the difference…
De Udense praktijk begeeft zich door de jaren heen ook 

op de grotere podia in de topsport. Wielrenners, top-

voetballers en veel aanstormend talent en latere kampi-

oenen passeerde de drempel van de Udense praktijk aan 

de  Vijverlaan 3. “Of je nu het beleid uitstippelt voor een 

voetballer van Liverpool of een topjudoka of een patiënt 

na Corona, verschil is er niet.” Uiteindelijk heeft ieder 

zijn/haar eigen doel in het leven en dat nemen we  heel 

 serieus. “Een prachtig vak in ontwikkeling met een ambi-

tieuze samenwerking met de grootste voetbalclub in de 

regio die nog jarenlang vooruit kan. We zijn uit hetzelfde 

hout gesneden, dat is niet uit te leggen, dat is een gevoel 

en dat moet je koesteren.” 
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“Wat willen wij met 
onze gebouwen?”



Kennismaken met nieuwe bestuurslid Faciliair Remco Lips

BIJ FACILITAIRE ZAKEN DRAAIT  
VEEL OM SAMENWERKING:  
“LUISTEREN IS BELANGRIJK”
Remco Lips is een geboren en getogen Udenaar. Speelt nog wekelijks in UDI’19 3 en sinds een 
jaar zit hij in het bestuur waar hij gaat over de facilitaire zaken. 

Op zijn achtste begon Lips met 
voetballen bij UDI’19. Iets wat hij 
tot op de dag van vandaag, met zijn 
38 jaar, nog steeds doet. Een jaar 
geleden wilde hij iets meer gaan 
doen voor de club en werd Lips 
verantwoordelijk voor de facilitai-
re zaken. Met zijn achtergrond als 
adviseur beheer en onderhoud van 
vastgoed lijkt het een schot in de 
roos. 

“In de vorige presentatiegids las 
ik dat de toenmalige voorzitter 
bezig was om een meerjarenplan 
te maken. Toen dacht ik dat is 
voor mij dagelijkse kost. Ik ga mij 
aanmelden. Dat vind ik leuk. Daar 
ben ik mee aan de slag gegaan en 
uiteindelijk hielden we een aantal 
sessies.”

Wat Lips toen nog niet wist, was dat 
een aantal bestuursleden een stap 
terug deed. Zo ook Willy Verwegen 
die tot dan toe verantwoordelijk 
was voor de facilitaire zaken. “Hij 
vroeg aan mij ‘wil jij mijn bestuur-
staken overnemen Remco?’ In eer-
ste instantie stond ik niet meteen 
te springen. Ik heb mijn werk en 
mijn gezin en voetbal zowel op het 
veld als in de zaal. Uiteindelijk toch 
wat gesprekken gevoerd en beslo-
ten erin te stappen.”

Takenpakket 
Dat betekent dat Lips er veel taken 
bijkreeg. “Je stuurt verschillende 
commissies aan. Nog niet zolang 
geleden hebben we met de men-
sen van de materiaaluitgifte geke-

ken hoe we dat nog beter kunnen 
maken. Zowel voor de selectie-
teams als recreanten. Uitkomst 
was dat we flink geïnvesteerd heb-
ben in nieuwe materialen.”

Sportcomplex
Facilitaire zaken gaat ook over 
het onderhoud. De gemeente 
Maashorst faciliteert de kleed- en 
 doucheruimtes. UDI’19 gaat over 
andere ruimtes zoals de bestuurs-
kamer en het clubgebouw. Met 
dat laatste is Lips, ook vanuit het 
meerjarenplan, druk bezig. 

“We zitten met een clubhuis van 
60 jaar oud en inmiddels zijn er 
1700 leden. Het clubhuis is telkens 
 uitgebreid door een klein stukje 
aan te bouwen. Je merkt dat het 
niet meer voldoet aan de huidige 
eisen en wensen. Daarom kijken we 
naar de toekomst over hoe UDI’19 

er over acht jaar uit moet zien. Wat 
willen wij met onze gebouwen?”

Dat zijn vragen waar Lips zich met 
het bestuur over gaat buigen. “We 
moeten pijlers opstellen met het 
bestuur wat wij belangrijk vinden. 
Dat geeft de eerste aanzet tot de 
onderzoeken. We zitten nu echt in 
de beginfase.”

Samenwerking
Als bestuurslid werk je met veel 
verschillende mensen samen. Lips 
vindt het heel belangrijk dat hij tus-
sen de mensen staat. “Ik wil luiste-
ren naar de materiaalmensen, de 
stewards en de onderhoudsploeg. 
Het zit in de functienaam facilitai-
re zaken. Ik wil hen faciliteren. Wat 
hebben ze nodig, hoe gaat het. 
Vanuit daar kijken we samen hoe 
we dat kunnen organiseren. Dat 
vind ik erg belangrijk.”
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Als je beter slaapt, presteer je beter. ‘s Nachts herstelt het 

lichaam zich en wordt de energievoorraad weer aangevuld. Zo 

zorgt een goede nachtrust ervoor dat je je fit voelt en dat je 

beter kunt presteren. Daarom is een goed bed heel belangrijk. 

En waar scoor je nu een beter bed… 

Uitgeslapen voor de 
seizoensaftrap?

Beter Bed. Beter slapen, beter leven.

BBED2022-0054 Advertentie UDI A4.indd   1BBED2022-0054 Advertentie UDI A4.indd   1 28-07-2022   14:5028-07-2022   14:50

https://www.beterbed.nl
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SPONSORING BIJ ÉÉN VAN DE GROOTSTE 
VOETBALCLUBS VAN NEDERLAND
Met meer dan 1.700 leden, waaronder ruim 350 vrijwilligers, behoort UDI’19/CSU tot 
één van de grootste voetbalverenigingen van Nederland. UDI’19/CSU is een breed 
opgezette vereniging waarin vele jeugd-, senioren- en G-teams actief zijn, die acteren 
op de hoogste niveaus binnen het Nederlandse amateurvoetbal. Het vaandelteam komt 
komend seizoen opnieuw uit in de Derde Divisie.

De sponsorcommissie is in het 
leven geroepen om onze sponso-
ren als tegenprestatie te helpen 
met het realiseren van juist hun 
doelstellingen. Het doel van de 
commissie is tevens het creëren 
van een breed financieel draagvlak 
voor de vereniging, waardoor zowel 
senioren- als jeugdselectie teams 
op een zo hoog mogelijk niveau 
kunnen presteren en er tevre-
denheid heerst in alle recreatieve 
 afdelingen van onze  vereniging. 
Deze doelstelling uit zich onder 
andere in het verenigingsbreed 
opleiden van trainers, het beschik-
baar stellen van de juiste trainings-
faciliteiten, ondersteuning bij 
sportieve en recreatieve uitdagin-
gen en het zorgen van uniforme 
clubkleding.

De Business Club is tenslotte het 
platform waar sportieve en zake-
lijke ambities van onze sponso-
ren hand in hand gaan. Onderne-

men, ontmoeten en ontspannen 
rondom voetbalwedstrijden van 
ons eerste elftal op Derde Divisie 
niveau. Waardoor derby’s tegen 
BlauwGeel’38 (Veghel), vv Gemert 
en OSS’20 weer op de voetbalka-
lender zijn gekomen. Daarnaast 
staan er elk jaar diverse mooie 
evenementen op de agenda, zoals 
de Voetbalreis, onze Kerstveiling 
of de BBQ. Dit biedt u de kans om 
in een prettige ambiance op een 
informele manier zowel te netwer-
ken als te ontspannen. De leden-
groep van de Business Club UDI’19 
is groot, trouw en divers. Voor elk 
bedrijf en budget is er plaats in 
onze club, waardoor voor  eenieder 
een vergroting van de naams—
bekendheid op lokaal, regionaal en 
landelijk niveau kan realiseren.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
de Sponsorcommissie via: 
sponsoring@udi19.nl.

De ambities van UDI’19/CSU zijn 
alom bekend. Naast sportieve en 
recreatieve prestaties, een goe-
de bestuurlijke organisatie, een 
uitstekende naam tot ver buiten 
de regio, heeft de vereniging een 
belangrijke sociale functie in de 
gemeente Maashorst. UDI’19/CSU 
is namelijk voor velen een twee-
de huiskamer waar iedereen zich 
thuis voelt; sporters, toeschou-
wers én sponsoren.

Veel mensen denken dat het 
bij sponsoring alleen draait om 
naamsbekendheid. Dat klopt ook 
wel, want sponsoring verbetert 
de bekendheid van een bedrijf 
of merk inderdaad aanzienlijk. 
Maar ook dat u als sponsor iets 
terug voor de Udense gemeen-
schap. Immers, iedereen in Uden 
en omgeving kent inmiddels wel 
iemand die nauw betrokken is bij 
UDI’19 en bij onze club hun plezier 
beleven. Door trouwe sponsorbij-
dragen wordt dit plezier mogelijk 
gemaakt en kunnen wij als UDI’19/
CSU de doelstellingen voor onze 
leden realiseren. Wij zijn als ver-
eniging heel dankbaar om het feit 
dat onze sponsoren hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid 
nemen.



Kennismaken met Tinie Timmers en André van der Burgt 

DE VASTE GEZICHTEN  
VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Wie in het weekend het wedstrijdsecretariaat inloopt komt een van de heren altijd wel 
tegen. Al jaren zijn Tinie en André verantwoordelijk voor alle zaken rondom wedstrijden en 
het  wedstrijdsecretariaat. Tinie is al jaren verantwoordelijk als coördinator wedstrijdzaken. 
André ontvangt al jaren de (uit-) spelende teams en zorgt voor een goede bezetting van het 
wedstrijdsecretariaat. Ze stellen zichzelf even voor.

Wil je je even voorstellen?
Tinie: “Ben inmiddels 68 en woon 
in Uden samen met Norma. Heb 
geen kinderen. Coördinator wed-
strijdzaken sinds een jaar of vijf, 
toen deze rol bij de reorganisatie 
gecreëerd is.”
André: “Ik ben 72 jaar, getrouwd, 
2 kinderen, woonachtig sinds 
geboorte in Uden. Sinds een jaar of 
5 zorg ik voor de bezetting van het 
wedstrijdsecretariaat.”

Wat doe je in het dagelijks 
leven naast het regelen 
van de bezetting van het 
wedstrijdsecretariaat?

Tinie: “Ik werk niet meer, ben 
AOW-er. Naast mijn rol coördi-
nator wedstrijdzaken heb ik nog 
een aantal andere taken binnen 
de vereniging (o.a. groepsleider 
Senioren). Daarnaast speel ik 
nog volleybal in een recreanten-
competitie.”
André: “Ben sinds 5 jaar gepen-
sioneerd, heb gewerkt in de com-
puterbranche. Naast het regelen 
van de bezetting van het wed-
strijdsecretariaat, ben ik actief 
als vrijwilliger in de onderhouds-
ploeg. Daarnaast speel ik 1 x per 
week biljartcompetitie, in een 
vrienden- en familieploeg.”

Hoe ben je bij de vereniging 
terecht gekomen?
Tinie: “Zelf heb ik nooit gevoet-
bald, maar was wel geïnteresseerd 
in voetbal. Ik zat op het plaat-
selijk gymnasium naast Ton van 
Vuuren in de klas. Door hem ben 
ik ‘besmet’ geraakt met het UDI-vi-
rus en in 1973, toen ik gestopt was 
met studeren, ben ik jeugdleider 
geworden.”
André: “In de A-jeugd van UDI heb 
ikzelf gevoetbald, daarna bij FC 
Uden (FC Bitswijk). Door broer Jan 
gevraagd medeleider te worden 
van UDI E1 en dat 13 jaar volge-
houden. Daarna even coördinator 
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geweest van de D-jeugd. Uiteinde-
lijk ben ik door Paul Langenhuijzen 
gevraagd voor het wedstrijdsecre-
tariaat.”

Wat betekent UDI’19/CSU  voor 
jou?
Tinie: “Het is een tijdrovende, maar 
leuke ‘hobby’.”
André: “Voor mij betekent het 
voornamelijk het contact met de 
medevrijwilligers, maar ook met 
ouders. Waarvan Jan en ik er ver-
scheidene onder onze hoede heb-
ben gehad. Vroeger in de E1.”

Wat was je meest denkwaardige/
hoogtepunt bij UDI’19?
Tinie: “Dat is niet zo belangrijk als 
je op de achtergrond werkt en ook 
onthoud ik niet zo veel.
We proberen ervoor te zorgen dat 
alles goed gepland en geregeld is 
en de teams dus zonder (logistie-
ke) problemen hun wedstrijden en 
trainingen kunnen afwerken.”

André: “Natuurlijk de uitverkiezing, 
afgelopen seizoen, tot Vrijwilliger 
van het Jaar.”

Kun je aangeven hoe je in de 
huidige rol verzeild bent geraakt?
Tinie: “Ik ben al bijna veertig jaar 
wedstrijdsecretaris Senioren en 
ben bij de reorganisatie van een 
aantal jaren geleden als coördina-
tor wedstrijdzaken in het Organi-
satieteam terecht gekomen. Dat 
is inmiddels weer gereorganiseerd 
en valt nu onder Voetbalzaken.”
André: “Ik ben begonnen op de 
zaterdagochtend en daarna ook 
diensten gaan draaien op zondag. 
Zou liever allerlei andere mensen 
erbij gaan betrekken. Zodat we 
op de zaterdagen 6 mensen ter 
beschikking hebben en op zonda-
gen 5 mensen.”

Wat houden je taken precies in?
Tinie: “Aangezien er momenteel 
geen wedstrijdsecretaris Jeugd 

beschikbaar is, neem ik de  planning 
van alle wedstrijden en trainingen 
voor mijn rekening. Zowel voor de 
senioren en vrouwen. Maar ook de 
jeugd en het G-voetbal.”
André: “Ik zorg voor adequate 
bezetting van het secretariaat. Op 
de dag zelf uitdraaien wedstrijd-
programma, ontvangen teams 
en scheidsrechters, kleedkamer-
beheer, en helpen bij invullen 
 uitslagen.”

Wat zijn de doelen voor komende 
seizoenen? 
Tinie: “Afdeling Wedstrijdzaken 
wil nu en in de toekomst ervoor 
 zorgen dat alle wedstrijden en 
 trainingen zodanig gepland zijn dat 
de begeleiding van de teams hier 
geen omkijken naar heeft.”
André: “Zorgen dat UDI-teams 
en tegenstanders van buitenaf 
 kunnen zeggen dat zij voor, tijdens 
en na hun wedstrijd op uitstekende 
wijze zijn geholpen.”

Marktstraat 10, 5401 GH Uden
Tel: 0413-263695

https://www.fotodevakman.nl
https://www.markantuden.nl/


Stel jezelf voor?
Wibe: Ik ben Wibe van Rooij 25 
jaar, woon helaas nog thuis maar 
ben aan het zoeken, woonachtig in 
 Nistelrode.
Jordie: Ik ben Jordie van der Laan, 
28 jaar en woonachtig in Cuijk. Ik 
heb een oudere zus die een aantal 
jaren geleden actief was in de Ere-
divisie voor vrouwen en twee jon-
gere broertjes, van wie de jongste 
al jaren met zijn vrienden bij SIOL 

voetbalt en de oudste dit seizoen als 
scheidsrechter hopelijk redelijk wat 
Eredivisiewedstrijden op zijn cv mag 
bijschrijven.

Wat doe jij naast het voetbal bij 
UDI’19/CSU verder nog?
Wibe: Ik werk als fleet planner bij 
van den Bosch transport (Erp), Ik ben 
graag onder de mensen en hou in mijn 
vrije tijd wel van lekker op een terras-
je zitten in de zon of van een feestje. 
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29 Tim Rerimassie 
Leeftijd:  26 jaar
Woonplaats:  Eindhoven
Positie:  Verdediger
Vorige clubs:  FC Eindhoven AV

14 Wibe van Rooij 
Leeftijd:  25 
Woonplaats:  Nistelrode
Positie:  Aanvaller
Vorige club:  rksv Nuenen

24 Jordie van der Laan 
Leeftijd:  28
Woonplaats:  Cuijk 
Positie:  Aanvaller
Vorige club:   Bentleigh Greens

EVEN VOORSTELLEN,  
DIT ZIJN NIEUWE AANWINSTEN VAN UDI 1
Dit seizoen zijn er een aantal nieuwe spelers binnengehaald van andere clubs. Zo komt Aleksan-
dar Lejic van vv Alverna en Jan van de Haterd van HVCH. Verdediger Tim Rerimassie komt over 
van FC Eindhoven AV. Aanvallers Wibe van Rooij komt over van rksv Nuenen en Jordie van der 
Laan komt na zijn buitenlands avontuur weer terug naar Nederland. De vijf aanwinsten hebben 
zin in het seizoen en stellen zich graag aan je voor.

V.l.n.r. Jan van de Haterd, Aleksandar Lejic, Tim Rerimassie, 
Wibe van Rooij en Jordie van der Laan
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Jordie: Ruim zes jaar geleden 
heb ik de studie Bedrijfseconomie 
afgerond. Dat is overigens niet iets 
waar ik op dit moment mee aan 
de gang ben. Ik ben namelijk sinds 
kort begonnen bij het grootste 
voetbal- en social mediaplatform 
van de wereld: 433. Op het  kantoor 
in Amsterdam houd ik me daar 
bezig met de ontwikkeling van de 
nieuwe 433 app.

Wat is je favoriete positie? 
Wibe: Mijn favoriete positie is 
rechtsbuiten, maar ik kan voor-
in overal spelen. Ben altijd spits 
geweest vroeger.
Jordie: Ik ben al jaren een spits, 
maar kan ook uitstekend als aanval-
lende middenvelder uit de  voeten.

Wat voor type speler ben je?
Wibe: Ik ben een speler die heel 
vervelend en irritant kan zijn voor 
een tegenstander. Ik moet het 
hebben van mijn techniek en de 
sprint op de eerste meters.
Jordie: Ik ben een tactisch sterke 
speler die snel in de gaten heeft 
waar de ruimtes liggen. Voetbal, 
net als waarschijnlijk de meeste 
spelers, graag op de helft van de 
tegenstander maar vind mezelf 
minder sterk met mijn rug naar de 
goal. Daarnaast houd ik ervan om 
zoveel mogelijk druk te zetten op 
de tegenstander, mede omdat ik 
een goede loper ben.

Bij welke clubs heb je in het 
 verleden gespeeld?
Wibe:  Ik heb eigenlijk heel m’n 
leven bij RKSV Prinses Irene 
gespeeld. 2 jaar geleden naar 
RKSV Nuenen gegaan en nu wat 
dichter bij huis bij UDI’19.
Jordie: Na drie jaar in de jeugd 
gespeeld te hebben bij PSV 

 keerde ik terug bij JVC in Cuijk. 
Bij de  senioren heb ik gespeeld bij 
JVC, Juliana Malden, FC Lienden, 
wederom JVC, Telstar, Kozak-
ken Boys, ASWH, DOVO en dit 
kalenderjaar heb ik vier maanden 
gespeeld voor de Bentleigh Greens 
in  Australië, waar ik mijn enkelban-
den  scheurde en derhalve terug-
keerde naar Nederland.

Meest bijzondere moment als 
voetballer?
Jordie:Aan het eind van sei-
zoen 17/18 speelden we met JVC 
nacompetitie voor promotie naar 
de Tweede Divisie. Nadat we thuis 
met 0-2 verloren van FC Lisse, 
draaiden we het daar volledig om 
mede dankzij twee doelpunten van 
mij en wonnen we met 0-3. Dat was 
een geweldig moment. Daarnaast 
is mijn debuut in het betaald voet-
bal in datzelfde kalenderjaar iets 
om nooit meer te vergeten (90 min 
voor Telstar uit bij RKC).

Waarom heb je voor UDI’19/CSU 
gekozen?
Wibe: Lekker dichtbij huis, mooi 
niveau en er zaten al een aantal 
bekenden.
Jordie: Mijn beste maatje Nick van 
Dijk heeft natuurlijk jarenlang voor 
UDI’19 gespeeld en deze zomer 
dan eindelijk goed genoeg zijn 
best gedaan om mij te overtuigen 
voor deze club te kiezen. Ikzelf had 
eigenlijk nog de ambitie om ofwel 
in de KKD, ofwel in het buitenland 
aan de slag te gaan, maar in combi-
natie met een nieuwe job is UDI’19 
voor mij een perfect alternatief.

De Derde Divisie wat verwacht je 
ervan?
Wibe: Ik ken de meeste clubs niet, 
maar ik verwacht een spannende 

competitie met veel wedstrijden 
en een spannend einde.
Jordie: Ik ben al eerder in de Derde 
Divisie actief geweest. Een aantal 
tegenstanders zijn voor mij daarom 
niet onbekend. Wat de  competitie 
voor UDI’19 zo aantrekkelijk maakt, 
is dat er verder nog zeven Brabant-
se clubs in spelen. Dat maakt de 
onderlinge strijd net wat heviger 
en de competitie leuker.

Wanneer is je eigen seizoen bij 
UDI’19/CSU geslaagd?
Wibe: Als we flink boven de 
degradatie streep staan. Persoon-
lijk om zo veel mogelijk te spelen. 
Jordie: Als we ons zonder enige 
problemen gehandhaafd hebben 
en ik ergens boven in het rijtje van 
topscorers sta. ;)

Wat hoop je als team te bereiken 
dit seizoen?
Wibe: We hebben veel kwaliteit 
in de selectie, zoals ik al zei flink 
boven de degradatiestreep. Een 
plekje in de middenmoot zou mooi 
zijn.
Jordie: Wanneer een club promo-
veert, is het doel het volgende sei-
zoen meestal directe handhaving. 
Ik hoop dat we met UDI’19 stiekem 
wat verder kunnen kijken dan dat 
en misschien wel mee kunnen 
doen om een periode.

Daarnaast heeft UDI ‘19 zich ook 
versterkt met Carlos  Ferreira 
Lopes, helaas heeft hij tijdens 
een van de eerste trainingen een 
zware knieblessure opgelopen.

23 Carlos Ferreira Lopes
Leeftijd:  22 jaar
Woonplaats:  Veghel
Positie:  Aanvaller
Vorige clubs:  sv Avanti’31
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Wat voor speler ben je?
Ik ben een aanvallend ingestel-
de back met veel snelheid en een 
 goede voorzet. Ik heb slimmig-

heidjes, maar kan ook hard zijn als 
het moet. Mijn specialiteiten zijn 
mijn snelheid, voorzet en  verre 
inworp. Als het moet leg ik de bal 
zo bij de tweede paal neer. Dat 
heb ik niet getraind, maar altijd 
al gekund. Of dit slim is om op te 
schrijven weet ik niet, haha! Op een 
paar assists kun je dit seizoen dus 
wel rekenen, zeker met Jeroen. 
Hem ken ik al van andere clubs en 
daar lukte dat ook al.

Waarom koos je voor UDI’19?
De club sprak me aan en dat heeft 
het altijd al gedaan. Het is een 
van de meest bekende clubs in de 
omgeving en ze spelen dit seizoen 
in de Derde Divisie. Dat spreekt me 
aan. Ik heb er al in gevoetbald en 
het is echt een hoger niveau dan 
andere competities. Het is sneller 

en de spelers zijn slimmer. Ik wil 
graag mijn bijdrage leveren aan het 
team van UDI.

Hoogtepunt als voetballer:
Dat zijn er twee. Met JVC Cuijk 
speelde ik in de nacompetitie 
tegen Almere City, die we net ver-
loren. In de halve finale speelden 
we tegen Lisse. Thuis verloren we 
0-2, uit wonnen we in de laatste 
seconde met 0-3. De  entourage, 
de teams, dat was mooi. Ook 
werd ik in seizoen 2015-2016 met 
 Juliana’31 kampioen in de Hoofd-
klasse C. Ook dat blijft me bij. 

‘‘UDI’19 is een van de meest 
bekende clubs in de omgeving’’

Wat zijn je persoonlijke doelen 
voor komend seizoen?
Ik wil fit zijn, zo veel mogelijk wed-
strijden spelen en belangrijk zijn 
voor het team. 

Verwachtingen voor komend 
seizoen van UDI 1:
We hebben een nieuw team en 
gaan naar de Derde Divisie. Dat is 
even wennen. Ik denk dat we tevre-
den mogen zijn met een plek in de 
middenmoot, daar gaan we voor. 

Wat is je favoriete club?
In Nederland heb ik er niet echt 
een, maar in het buitenland ben ik 
voor Real Madrid. Dat was als kind 
zijnde al zo.

Wat is het mooiste doelpunt dat 
je ooit hebt gezien?
De omhaal van Cristiano Ronaldo 
tegen Juventus, toen hij nog bij 
Real Madrid speelde. In de halve 
finale van de Champions League. 

Er is maar 1 speler die dat kan, en 
dat is hij. Echt een fantastische 
goal.

Wie is je favoriete speler?
Dat zijn Kyle Walker en João 
 Cancelo van Manchester City. 
Backs, net als ik, die graag en goed 
aanvallen. Daar kijk ik graag naar.

Wat wil je supporters van UDI 
meegeven?
Ik hoop op een seizoen met veel 
publiek langs de lijn. Dan kunnen 
we er samen een mooi seizoen van 
maken!

3 Aleksandar Lejic 
Leeftijd:  26
Woonplaats:  Cuijk
Positie:   Verdediging
Vorige club:  vv Alverna
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‘‘We moeten nog aan elkaar  
wennen, maar je ziet al dat 

 het een goed team is’’

Wat voor speler ben je?
Ik ben goed aan de bal en heb een 
goede actie en voorzet in huis. Ik 
kom snel in scoringsposities en 
maak makkelijk goals. Ik ben tech-
nisch én tegelijkertijd lang. Dat 
komt niet vaak voor.

Waarom koos je voor UDI’19?
Bij HCVH zat ik in een leuk team, 
maar mistte er een stukje voetbal 
om me heen. Het was vooral veel 
strijd. Ik wilde betere voetballers 
om me heen, om zelf ook weer 
beter te worden. Tot nu toe bevalt 
UDI me heel goed. We hebben een 
goed en leuk team. Het is wennen, 
maar dat komt wel goed.

Hoogtepunt als voetballer:
In mijn tijd bij Willem II heb ik een 
leuk toernooi in Spanje gehad, met 
clubs als Sevilla, Malaga en Grana-
da. Dat was heel mooi. Ook ben ik 
vorig seizoen kampioen geworden 
met HVCH in de eerste klasse. Dat 

kwam heel onverwacht. We waren 
een middenmootteam, niemand 
dacht dat we kampioen zouden 
worden. Dat was echt heel mooi.

Wat zijn je persoonlijke doelen 
voor komend seizoen?
Vooral veel spelen en belangrijk 
zijn voor het team. Ik heb nog niet 
nagedacht over een aantal doel-
punten dat ik wil maken of assists 
die ik wil geven. Dat doe ik nooit.

Wat zijn je verwachtingen voor 
komend seizoen met UDI 1?

Het wordt niet makkelijk, het doel 
zal zijn om erin te blijven. Daar gaan 
we ook alles voor geven. We moe-
ten natuurlijk nog even aan elkaar 
wennen, maar je ziet al dat het een 
goed team is. 

Wat is je favoriete club?
Die heb ik eigenlijk niet. Vroeger 
was ik voor Ajax, maar ik ben niet 
zo fanatiek. In het buitenland kijk ik 
graag naar Real Madrid.

Wie is je favoriete speler?
Dat is Karim Benzema, spits van 
Real Madrid. Ik heb veel respect 
voor hoeveel hij werkt in het veld. 
Sinds Cristiano Ronaldo weg is 
gegaan bij Real, wordt hij steeds 
belangrijker. Dat vind ik knap.

Wat is het mooiste doelpunt dat 
je ooit hebt gezien?
Dat is een goal van al wat langer gele-
den; de omhaal van Philippe Mexès 
namens AC Milan tegen Anderlecht 

in de Champions League in 2012. Die 
was mooi omdat hij op de rand van 
de zestien meter stond, een verre 
afstand. Ook de omhaal van Zlatan 
Ibrahimovic tegen Engeland vond ik 
mooi, die was van nog verder. Ik ben 
wel van de omhalen! 

Wat wil je supporters van UDI 
meegeven?
We hebben de steun van de sup-
porters hard nodig, dan gaan we 
er alles aan doen om een mooi sei-
zoen van te maken. We laten het 
allemaal op ons afkomen.

20 Jan van de Haterd 
Leeftijd:  22
Woonplaats:  Geffen
Positie:  Aanvaller
Vorige club:  HVCH



www.moofpeople.com

Payrolling bij Moofpeople
Moofpeople is specialist in payrolling en biedt daarnaast een uitgebreid 

pakket aanvullende diensten. Onze consultants zijn thuis in tal 
van branches en verdiepen zich doorlopend in de mogelijkheden van 

nieuwe branches. Moofpeople werkt door heel Nederland.
 

Moofpeople staat voor:
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 Loyaliteit
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 Tolerantie
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 Vrijheid

Bezoekadres Anthonie Fokkerstraat 49d, 3772 MP Barneveld     Telefoon 033 763 0777     E-mail info@moofpeople.com

Workpol Afbouw BV
Voor al uw metal stud wanden 

en plafonds
Burg. Buskensstraat 24
5401 EE Uden
Tel. +31(0)413 330 160
verkoop@workpol.eu

https://moofpeople.com/


Kennismaken met René Koenen, de nieuwe hoofdtrainer Vrouwen 1

VOOR HET EERST OP EIGEN BENEN
René Koenen volgt Janine Rongen op als hoofdtrainer van Vrouwen 1. Afgelopen seizoen was 
hij al betrokken bij Vrouwen 1 als assistent-trainer. Zijn Vrouwen 1 speelt komend seizoen voor 
het derde jaar in de 1e klasse, het 3e niveau van Nederland.

Nog altijd zelf voetballen
“Ik ben René Koenen, 47 jaar, 
getrouwd met Brenda en samen 
hebben wij 2 kinderen (Lars 17 jaar 
en Jelmer 14 jaar). Beide jongens 
voetballen ook bij UDI en zijn beide 
begonnen bij de mini-kids en spe-
len inmiddels in de JO19 en JO16. Ik 
ben geboren en getogen Udenaar 
en sinds 2000 wonen wij samen 
in Uden. Ik werk in Eindhoven als 
Branchmanager bij Adecco uit-
zendbureau.”

René begon zelf met voetballen 
bij Engeland (F-jes). Destijds wer-
den de wedstrijden nog gespeeld 
in het stadion. Het talent werd 
opgemerkt en hij heeft vervolgens 
alle jeugdselectieteams doorlopen 
tot aan de senioren. “Ik heb meer 

dan 10 jaar met heel veel plezier bij 
UDI-3 gespeeld. Daarna zijn we als 
‘vriendenteam’ nog in diverse lage-
re UDI-teams doorgegaan. Sinds 
een paar jaar voetbal ik op zater-
dagmiddag bij de Veteranen.”

Opgegroeid met UDI
Vroeger kwam René, als jeugd-
speler, diverse keren per week naar 
het sportpark om zelf te trainen of 
een wedstrijd te spelen. Geregeld 
pakte hij een thuiswedstrijdje van 
UDI-1 mee, zo heeft hij de glorie 
jaren 90 meegemaakt. “Uiteindelijk 
ben ik trainer/leider of toeschou-
wer geworden bij wedstrijden van 
onze kinderen,” zegt René.

Hij is gestart als trainer bij de 
mini-kids. Later doorgestroomd 

naar oa assistent-trainer van de 
JO13-1, het team van Jelmer en 
het afgelopen jaar was ik trainer 
bij Lars (JO17-3), zij zijn trouwens 
geheel terecht kampioen gewor-
den.

“Maar ik heb ook meegeholpen als 
vrijwilliger bij de grote verbouwing 
van het clubhuis in 2013. Of bij een 
van de vele weekendkampen. Dus 
je kunt wel zeggen dat UDI een 
belangrijk deel van mijn leven is 
geweest en nog altijd is.” 

De switch naar vrouwen
René was vanaf 2010 tot 2021 altijd 
trainer bij een zijn kinderen. Begin 
van het vorige seizoen werd hij 
benaderd door Michel Theunisz, 
Coördinator senioren selectie VR1, 
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met de vraag of hij assistent-trai-
ner wilde worden van Vrouwen 1. 
“We hebben toen eerst een goed 
gesprek gehad met Janine om te 
kijken of er wel een ‘klik’ zit in onze 
samenwerking. Vervolgens heb ik 
2 trainingen geassisteerd en op 
basis daarvan zou ik beslissen of ik 
ermee door wilde gaan. Ik was aan-
genaam verrast door het niveau 
van de dames en er werd goed en 
fanatiek getraind,’ aldus René.

“Begin van dit jaar kwam Michel met 
de vraag hoe ik het zou vinden als ik 
Hoofdtrainer zou worden van vrou-
wen 1? Tja, wat dan… Even prak-
tisch, ik heb nog geen diploma’s. 
Dat was omdat ik het altijd gewoon 
leuk vond om te doen zag ik geen 
reden om een trainersdiploma te 
gaan halen. Na overleg thuis en bij 
UDI hebben we besloten om ervoor 
te gaan en kijken we na dit seizoen 
hoe het voor alle partijen is gegaan 
en kijken we dan naar de toekomst.”

Stappen te maken
Afgelopen seizoen maakte René 
als assistent-trainer kennis met 
het vrouwenvoetbal. Hij werd dus 
aangenaam verrast, maar hij ziet 
ook dat er nog genoeg stappen 
zijn die gemaakt kunnen worden. 
René hoopt daar als hoofdtrainer 

van Vrouwen 1 ook zijn steentje in 
bij te kunnen dragen. “Ik hoop dat ik 
iedereen op een bepaalde manier 
kan helpen om stappen te maken 
in het vrouwenvoetbal. Dus ieder 
individu helpen met haar eigen aan-
dachtspunten om er zo voor te zor-
gen dat ze beter wordt.”

Een talentvolle jonge groep
“Het is echt een heel leuk team 
waar gezelligheid en een lolletje 
zeker niet ontbreekt. Daarnaast is 
het ook nog eens een jonge groep, 
de gemiddelde leeftijd zit rond de 
21 jaar waar echt veel talent in zit,’ 
aldus René. “De jeugdigheid kan 
nog wel eens een spelbreker zijn in 
bepaalde wedstrijden waardoor ze 
de overwinning/gelijkspel niet over 
de streep trekken. Maar dat zijn dan 
ook weer leermomenten.”

Promotie naar de hoofdklasse
Naast het doel om elke speelster te 
laten groeien op haar eigen niveau, 
legt René de lat voor zijn Vrouwen 
1 ook hoog. “Kampioen worden zal 
altijd het doel moeten zijn, net als 
afgelopen jaar trouwens. Mocht dat 
niet lukken dan willen we via een 
periodetitel nog aanspraak maken 
voor promotie naar de Hoofdklasse, 
want ik denk dat wij dat met deze 
groep zeker aan moeten kunnen.”

Stelling 1: Moet een goede trainer ook zelf ervaring hebben als topsporter?
Oneens. “Ik denk wel dat het een voordeel is als jezelf op niveau hebt gesport. Maar het belangrijkste is 
hoe je de speelwijze/trainingsstof overbrengt op je team. Dat kan wellicht iemand die geen topsporter is 
geweest beter dan een topsporter. Dus het is zeker geen garantie voor succes!”

Stelling 2: Moet voetbal gaan over plezier of prestatie?
Mee eens & oneens. “Beide denk ik, het begint allemaal met plezier maken of je nu in een selectieteam zit of 
niet. Het grote verschil is meer dat bij selectieteams prestaties geleverd moeten worden om zo hoog moge-
lijk te voetballen (Divisie-niveau) als UDI zijnde en dat is anders bij niet-selectieteams.” 

Stelling 3: In de jeugd moeten jongens en meiden altijd gemengd spelen? 
Deels mee eens. “Voor de jonge meiden is het heel goed om tussen de jongens in de selectieteams te voet-
ballen want daar worden ze alleen maar beter en sterker door omdat het niveau nu eenmaal hoger ligt dan 
bij een meidenteam. De grens om gemengd te spelen voor die meiden ligt rond JO15/JO17, dan wordt het 
lastiger voor de meiden om mee te kunnen met de jongens.”



VROUWEN 1e KLASSE D 22/23

Beerse Boys
Sportpark De Klep
Sportparklaan 2
5091 EM Middelbeers
www.beerseboys.nl

Buitenveldert sc.
Sportpark Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
www.buitenveldert.com

HVCH
Sportpark De Braaken
Binnenweg 1
5384 RE Heesch
www.hvch.nl
 
NSVV FC Kunde
Sportpark GYMNASION
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
www.fckunde.nl

OJC ROSMALEN
Sportpark De Groote Wielen
Laaghemaal 38
5247 NP Rosmalen
www.ojcrosmalen.nl
 
Orion
Sportpark Mariënbosch
Nijmeegsebaan 143
6525 DX Nijmegen
www.sv-orion.nl

SPEELSCHEMA
25 september 2022 UDI’19/CSU VR1 - Orion VR1

02 oktober 2022 Prinses Irene VR1 - UDI’19/CSU VR1

09 oktober 2022 UDI’19/CSU VR1 - Beerse Boys VR1

16 oktober-2022 NSVV FC Kunde VR1 - UDI’19/CSU VR1

30 oktober 2022 UDI’19/CSU VR1 - V.V. Schaesberg VR1

6 november 2022 Buitenveldert sc.  VR1 - UDI’19/CSU VR1

13 november 2022 UDI’19/CSU VR1 - HVCH VR1

20 november 2022 RKSV Nuenen VR2 - UDI’19/CSU VR1

27 november 2022 UDI’19/CSU VR1 - Trekvogels VR2

4 december 2022 Rood Wit’62 VR1 - UDI’19/CSU VR1

11 december 2022 UDI’19/CSU VR1 - OJC ROSMALEN VR1

5 februari 2023 Orion VR1 - UDI’19/CSU VR1

12 februari 2023 UDI’19/CSU VR1 - Prinses Irene VR1

5 maart 2023 Beerse Boys VR1 - UDI’19/CSU VR1

12 maart 2023 UDI’19/CSU VR1 - NSVV FC Kunde VR1

19 maart 2023 V.V. Schaesberg VR1 - UDI’19/CSU VR1

26 maart 2023 UDI’19/CSU VR1 - Buitenveldert sc. VR1

2 april 2023 HVCH VR1 - UDI’19/CSU VR1

16 april 2023 UDI’19/CSU VR1 - RKSV Nuenen VR2

23 april 2023 Trekvogels VR2 - UDI’19/CSU VR1

14 mei 2023 UDI’19/CSU VR1 - Rood Wit’62 VR1

21 mei 2023 OJC ROSMALEN VR1 - UDI’19/CSU VR1

Prinses Irene
Sportpark De Schellen
Loo 8
5388 SB Nistelrode
www.rksvprinsesirene.nl
 
Nuenen
Sportpark de Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen
www.rksvnuenen.nl
 
Rood Wit’62
Sportpark de Rijpel
Sportkomplex de Rijpel 1
5709 NZ Helmond
www.roodwit62.nl

Trekvogels
Sportpark De Kwakkenberg
Luciaweg 9
6523 NK Nijmegen
www.vvtrekvogels.nl
 
UDI’19/CSU
Sportpark Parkzicht
Parklaan 4
5404 NH Uden
www.udi19.nl

V.V. Schaesberg
Sportpark Strijthagen
Hofstraat 5
6372 XC Landgraaf
www.vvschaesberg.nl

https://www.oteoptics.nl/


Wil je je even voorstellen?
“Frans Verwijst, leeftijd 65 jaar en ik ben 37 jaar 
getrouwd met Jacqueline, we hebben 3 kinderen 
Dave, Roy en Kim. De beide jongens hebben jaren 
in de jeugd gevoetbald bij UDI’19. Ik ben geboren en 
getogen in Uden en heb korte tijd in Boekel gewoond 
de woonplaats van mijn vrouw, maar toch maar weer 
snel terug naar het mooie Uden gegaan. Vanaf de 
oprichting van de SCU heb ik in het bestuur de functie 
als secretaris vervult, na het overlijden van Cees ben 
ik voorzitter van de supportersclub geworden.”

Wat doe je in het dagelijks leven het  voorzitter schap 
van de  SCU?
“Naast de SCU, tennis ik graag bij LTC Uden en ga naar 
alle thuiswedstrijden van PSV. Verder zit ik sinds 13 
jaar in de organisatie van Uden on Ice, een evenement 
wat gedurende 24 dagen in het centrum van Uden 
wordt gehouden. Ik heb 42 jaar bij FrieslandCampina 
gewerkt als hoofd technische dienst en ben sinds 2 
jaar gepensioneerd. Op dit moment werk ik als ZZP’er 
bij FrieslandCampina als projectmanager.”

Wat betekent UDI’19/CSU voor jou?
“UDI’19 betekent voor mij, gezelligheid, vriendschap, 
sportiviteit en mooie momenten. Kortom een heel 

Kennismaken met Frans Verwijst, voorzitter SupportersClub UDI’19

“UDI’19, EEN HEEL SKON CLUB”
Frans volgt al ongeveer 45 jaar elke wedstrijd van het vaandelteam. Samen met een aantal 
vaste supporters werd in 1996 de SupportersClub UDI’19 (SCU) opgericht. Ze hebben samen de 
hoogte punten en dieptepunten van UDI-1 meegemaakt, maar ze zijn UDI altijd trouw gebleven.

skon club! Ik heb zelf nooit gevoetbald bij UDI’19, maar 
ga inmiddels al 45 jaar naar het vaandelteam van UDI’19 
kijken. De eerste dertig jaar waren dat zowel de thuis 
als de uitwedstrijden, later werden de afstanden der-
mate groot en zijn er zoveel andere leuke dingen. De 
laatste jaren bezoek ik alleen nog de thuis wedstrijden 
en wedstrijden in de buurt. Ik kijk uit naar het nieuwe 
seizoen, na de promotie naar de  Derde Divisie krijgen 
we toch weer mooie derby’s die we de laatste jaren 
hebben moeten missen.”

Kun je aangeven hoe de SCU 
ontstaan is?
“De supportersclub is opgericht in 1996 door een 
 aantal vaste supporters, dit gebeurde aan de keuken-
tafel bij Piet van der Heijden op de kleuter. Het bestuur 
bestond toen uit Cees Rokven, Piet van der Heijden, 
Jan Verhoeven en Frans Verwijst. Een penning-
meester hadden we toen nog niet, deze functie heeft 
mijn vrouw tijdelijk vervuld totdat we een penning-
meester Theo van Geene gevonden hadden. In die tijd 
groeide de supportersclub mede door de vele suc-
cessen naar 350 leden. Dit waren de glorie jaren van 
UDI’19 en van de supportersclub, denk hierbij aan de 
vele  kampioenschappen en de wedstrijd tegen Ajax in 
de net nieuwe ArenA. “
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Anders denken, 
gewoon doen!

www.vandoren.nl

Wat doet de SCU allemaal?
“De supportersclub is op vele fronten actief. Voor 
UDI’19 zijn we al vele jaren sponsor voor de Open Dag 
en het jeugdtoernooi tijdens de kerstvakantie. Daar-
naast zijn we bordsponsor en sponsoren we nog een 
aantal kleine activiteiten.

We hebben al verschillende mooie grote projecten 
kunnen realiseren voor UDI’19, denk hierbij aan:
• de speeltuin voor de kleintjes
• de geluidsinstallatie op het hoofdveld
•  de zonnepanelen die inmiddels al ruim 120.000Kwh 

opgeleverd hebben
•  recent de nieuwe geluidsinstallatie op het 

 hoofdveld 

We organiseren inmiddels alweer 20 jaar de rom-
melmarkt met Pinksteren, deze is inmiddels uitge-
groeid tot de grootste rommelmarkt van de regio. De 
 rommelmarkt waar jaarlijks meer dan 300  kramen 
staan opgesteld gedurende de beide pinkster dagen, 
trekt jaarlijks meer dan 6000 bezoekers. Deze rom-
melmarkt is voor de supportersclub dan ook de 
belangrijkste bron van inkomsten en zorgt ervoor dat 
we mooie projecten bij UDI’19 kunnen financieren.

Voor onze leden hebben we de jaarlijkse fietstocht 
met aansluitend altijd een supergezellige BBQ die tot 
in de late uurtjes door gaat. Afgelopen jaar  hebben 
we het 25-jarig bestaan van de supportersclub   
kunnen vieren met een gezellig feest en heel veel van 
onze leden.”

Wat zijn jullie verwachtingen voor het komende 
seizoen?
“We hopen en hebben vertrouwen dat UDI 1 zich 
komend seizoen kan handhaven in de  Derde Divisie. 
Het positieve is dat we een aantal jeugdspelers heb-
ben zien doorkomen die het erg goed doen en zelfs 
in de nacompetitie een vaste waarde waren voor het 
elftal. Ik wens de spelers en de technische staf heel 
veel succes in het nieuwe seizoen en wij zullen er zijn 
om ze te ondersteunen als twaalfde man.”

Bestuur van de SCU
Frans Verwijst
voorzitter

Piet van Wijk
penningmeester

Rien Hendriks
secretaris

Peter Rooijendijk
bestuurslid

Manno v.d. Burg
bestuurslid

https://www.hendrikscoppelmans.nl/
https://www.vandoren.nl/


Meer weten?
Kijk op www.willemsuden.nl

“Willems Uden 
en UDI’19: 
topprestaties 
door techniek, 
motivatie 
en kwaliteit.”
Willems Uden adviseert, berekent, ontwerpt, 
realiseert én beheert alle werktuigbouwkundige 
installaties. Dat zijn hoofdzakelijk complexere 
installaties in de utiliteitsmarkt voor onder meer 
kantoren, bedrijfspanden, industriële gebouwen, 
(brede) scholen, multifunctionele accommodaties, 
sportaccommodaties en zorginstellingen. Hierbij 
geven we advies en koppelen we de wensen van 
de klant aan innovatieve technieken waardoor 
ideeën worden omgezet in een duurzaam en 
doordacht totaalconcept.

DUURZAME ENERGIE   |   WATER-, GAS  
EN SANITAIRTECHNIEK    |   VERWARM ING
VENTILATIE ENL UCHTBEHANDELING  
KOELING EN AIRCONDITIONIN G
REGELTECHNIEK EN GBS   |   INDUSTRIE

https://www.willemsuden.nl
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Kennismaken met Marie-Louise van de Burgt, voorzitter commissie Sportiviteit en Respect

SPORTIVITEIT EN RESPECT  
BINNEN DE CLUB
De commissie Sportiviteit en Respect is in het leven geroepen in 2013 na een paar incidenten 
bij de club. Sindsdien is er een groep enthousiaste vrijwilligers druk in de weer om de spor-
tiviteit en het respect in onze vereniging te bevorderen, te bewaken en over te brengen aan 
vrijwilligers, spelers, tegenstanders, ouders en bezoekers. 

Kennismaken met de voorzitter
‘Ik ben Marie-Louise van de Burgt, 
getrouwd met Mark. We hebben 
samen 2 kinderen, Bob en Sop-
hie. Mark en ik wonen in een leuk 
appartement in het centrum. Ik 
ben inmiddels 12 jaar actief als 
vrijwilliger, in diverse commissies. 
Momenteel ben ik voorzitter van 
de commissie Sportiviteit en Res-
pect. En ik ben met Jeugdsupport 
betrokken bij het Organisatieteam.’ 

Mark en Marie-Louise zijn vaak op 
de club te vinden. Marie-Louise is 
veel aanwezig voor een vergade-
ring of een persoonlijk gesprek. 
Mark voetbalt nog bij de veteranen 
en fluit regelmatig een wedstrijd in 
het weekend. En ook een wedstrijd 
van UDI-1 slaan ze zelden over.

‘Op de club zijn mooie vriendschap-
pen ontstaan. Zo drinken we op 
donderdagavond vaak een drankje 
aan de bar met onze UDI-vrien-
den. Dan praten we veel over UDI. 
Dat is wat ons bindt! Voor mij is 
UDI een grote hobby en ik kan daar 
echt mijn energie in kwijt,’ aldus 
Marie-Louise.

Voor Marie-Louise is het belangrijk 
dat ieder kind welkom is bij UDI. 
Soms zijn er wat aanpassingen 
nodig of juist wat passende bege-
leiding. Ze probeert mee te denken 
om het voor het kind, de ouders en 
de leiders/trainers nog prettiger 
te maken om samen te sporten. 
‘In onze huidige maatschappij zijn 
veel dingen ‘op maat’. Ik probeer 
dat te realiseren voor kinderen 
met een rugzakje, kinderen die 
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een vluchtelingenstatus hebben 
of met een extra hulpvraag vanuit 
de gemeente komen om bij UDI te 
voetballen.’

Sportiviteit en Respect
‘Er kunnen natuurlijk altijd inciden-
ten voordoen op of rondom het 
veld. Denk hierbij aan onsportief 
gedrag, discriminatie of iets der-
gelijks. Soms kun je dit probleem 
niet zelf oplossen en is er onder-
steuning nodig van onze commis-
sie. In veel gevallen kunnen we 
meedenken voor een passende 
oplossing,’ zegt Marie-Louise.

‘We ontvangen veel verschillende 
meldingen, ongeveer 25 per sei-
zoen. Het is altijd een uitdaging 
om de uiteenlopende zaken ‘op te 
lossen,’ aldus Marie-Louise. ‘We 
vinden het fijn als we samen met 
de melder een goede oplossing 
kunnen vinden. Dat we mensen 
aan tafel krijgen om de kwestie te 
bespreken. Als dit lukt dan kunnen 
we samen door bij UDI. Slechts 

bij een paar meldingen is dit niet 
gelukt de afgelopen jaren.’

Het uitgangspunt is dat veel zaken 
zelf opgelost kunnen worden. Maar 
soms lukt dit niet. In dat geval 
adviseert de commissie de gecon-
stateerde misstanden te mel-
den bij het wedstrijdsecretariaat. 
Wordt er een probleem ervaren 
binnen een team, meld dit dan bij 
de groepsleider. Mocht dit niet tot 
een oplossing leiden, dan kan de 
commissie een bemiddelende rol 
spelen. Kijk voor meer informatie 
op www.udi19.nl/sportiviteitenres-
pect of mail ons op sportiviteiten-
respect@udi19.nl.

De commissieleden van links naar rechts:
Marijke, Henrita, Marie-Louise, Arjen, Geert, Arjan en Feroz

https://www.willemsuden.nl
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Wil je je even voorstellen?
Harold: “Harold van Zutphen 
56 jaar, getrouwd met Ilonka. 
 Kinderen Niels, 28 jaar en Rachell, 
25 jaar. Woonachtig in Uden, van 
2013 tot 2021 bestuurslid Organi-
satorische zaken, vanaf ALV 2021 
bestuurslid Voetbalzaken.”
Ben: “Ben Vogels 57 jaar, getrouwd 
met Sylvia. Kinderen zijn Wesley 27 
jaar, Kelsey 24 jaar, Justin 21 jaar.
Woonachtig in Odiliapeel, sinds 
2013 in het bestuur als secretaris 
van de club.”

Wat doe je in het dagelijks leven?
Harold: “Ik ben werkzaam bij 
ACT in Stellendam als Technisch 
Accountmanager en houd me 
daar voornamelijk bezig met de 
tech nische ondersteuning van 
onze distributeurs en klanten in 

Kennismaken met de bestuursleden - Harold van Zutphen & Ben Vogels

HAROLD & BEN AL  
9 JAAR SAMEN IN HET BESTUUR
Harold & Ben zijn de twee langstzittende bestuursleden van het huidige bestuur. Beiden zit-
ten sinds 2013 in het Algemeen Bestuur, al ruim voor de bestuursverandering van het afgelo-
pen jaar. Maar daarvoor waren ze al betrokken bij de club als onder andere jeugdleider.

gevelsystemen en thematisering 
van o.a. pretparken wereldwijd. 
Daarnaast ben ik bestuurslid bij 
Stichting Venti Venti die  projecten 
ondersteunt in Congo. Mijn  verdere 
hobby’s zijn o.a. koken en als er nog 
tijd over is klussen in en rondom 
het huis.”
Ben: “Ik ben productiemanager 
bij PEKA Kroef in Odiliapeel, mijn 
 hobby’s zijn naast het voetbal 
 vooral tuinieren en wandelen. Ik 
ben het liefst de hele dag buiten.”

Hoe ben je bij de vereniging 
terecht gekomen?
Harold: “Niels is op zijn 7de begon-
nen met voetballen bij UDI. Na een 
aantal jaren ben ik leider gewor-
den van het team en in 2008 ben ik 
begonnen als Groepsleider van de 
B-junioren (Nu JO17 en JO16).”

Ben: “Ik ben bij UDI gekomen door-
dat mijn oudste zoon Wesley bij 
UDI ging voetballen, wanneer je 
dan een aantal keer langs de lijn 
staat word je al snel gevraagd om 
iets meer te gaan doen. Ik ben toen 
leider geworden en dat heb ik tot 
afgelopen seizoen volgehouden. 
Ik ben van diverse elftallen leider 
geweest. Ook toen mijn jongste 
zoon Justin hier kwam voetballen 
ben ik leider geworden van zijn 
 elftal.”

Wat betekent UDI’19/CSU voor 
jou?
Harold: “Er gaat geen dag voor-
bij zonder UDI’19. Er is altijd volop 
beweging en tijdens de zomer en 
winterstop gaat de organisatie 
gewoon door. Het is een gezel-
lige club met een grote groep 



 enthousiaste vrijwilligers waar het 
goed toeven is. Het 100-jarig jubi-
leum was een ongeëvenaard hoog-
tepunt waar ik, voor mij, onver-
wachts ook nog Lid van Verdienste 
mocht  worden.”
Ben:  “UDI is het onderwerp 
waarover bij mij thuis het mees-
te gesproken wordt. Maar UDI is 
ook de warmste club die ik ken, 
waar wij onszelf thuis voelen, 
waar we vriendschappen hebben 
 opgebouwd en die ons leven ver-
rijkt heeft.”

Kun je aangeven hoe je 
bestuurslid bent geworden?
Harold: “Vanuit mijn rol in het 
toenmalige jeugdbestuur heb ik 
meegewerkt aan de vernieuwing 
van de organisatie in 2012/2013. Ik 
ben door toenmalig voorzitter Paul 
Rüpp gevraagd of ik interesse had 
om bestuurslid te worden voor de 
nieuwe portefeuille Organisatori-
sche Zaken. Vanaf 2013 zit ik in het 
Algemeen Bestuur.”

Ben: “Ik ben in het bestuur terecht-
gekomen doordat ik benaderd 
werd door Rob Walk (destijds voor-
zitter sponsoring) en later Paul 
Rüpp. Dat was in 2013 dus ik zit nu 
9 jaar in het bestuur. Steeds als 
secretaris.”

Wat zijn je taken precies?
Harold: “Na een proces van 
maanden waarbij door het vori-
ge bestuur is besloten om tot een 
kleiner bestuur te komen ben ik 
verantwoordelijk geworden voor 
de portefeuille Voetbalzaken. Alles 
wat direct met het voetballen te 
maken heeft valt hierbinnen.”
Ben: “Secretaris zijn bij UDI is een 
drukke taak, ik ben verantwoor-
delijk voor het ledenbestand en 
dus ook het beheer. Mijn taken zijn 
vooral administratief van aard. Ik 
beheer de inkomende post en alle 
stukken die namens de verenging 
gestuurd worden komen ook bij mij 
vandaan. Verder ben ik ook degene 
die de VOG`s (Verklaring Omtrent 

het Gedrag) beheert en aanvraagt, 
dit is ook elk jaar weer een hele 
klus.”

Welke commissies hangen er 
onder de bestuursfunctie?
Harold: “Om alle taken die er lig-
gen goed te kunnen uitvoeren zijn 
er veel vrijwilligers nodig in de 
 diverse commissies. Wedstrijd-
zaken, Voetbal activiteiten, Tech-
nische Commissie, senioren, jeugd 
en G-voetbal.” Belangrijkste hierbij 
is een goede onderlinge afstem-
ming. Door de nieuwe opzet met 
2 HJO’s, Levin Flissinger voor de 
Bovenbouw en Ruud Kuijpers voor 
de Onderbouw en de uitbreiding 
van de TC onder leiding van Fred 
Smies gaat dat goedkomen.”
Ben: “Ik ben natuurlijk lid van het 
Algemeen Bestuur, maar ook van 
het dagelijks bestuur en de  STAVU, 
verder ben ik verantwoordelijk 
voor de PR-commissie en zit ik in 
de Commissie Voordracht Onder-
scheidingen (CVO).

Wat zijn de doelen? 
Harold: “De focus voor het komen-
de seizoen ligt op verdere opti-
malisatie van de organisatie, aan-
trekken nieuwe vrijwilligers en het 
vormgeven van het voetbaltechni-
sche beleid van de komende jaren.”
Ben: “We hebben met de PR-com-
missie een wisseling van de wacht 
gehad, voortaan is René van 
Vuuren onze commissievoorzitter, 
maar samen met de commissie 
willen we graag nog meer pro- 
actief zijn. Dat betekent dat we nog 
meer willen inspelen op de actua-
liteit binnen onze vereniging en 
ook bijv. op social media. In deze 
presentatiegids zie je nu al kleine 
voorbeelden hiervan. Verder wil-
len we als bestuur vooral de lange 
termijn bewaken en minder met de 
hectiek van de dag bezig zijn. Door 
de transitie in het bestuur heeft 
dat soms tijd nodig maar dat is wel 
belangrijk.”

62   ||   PRESENTATIEGIDS  seizoen 2022-2023



Muziekplein 11 - Drossaard 14-18

https://www.jumbo.com/


SCHERP OP SCHOON.

SCHERP
VANAF
DE 
AFTRAP.

Vanaf de aftrap er voor 100% tegenaan. 
Met een doelgerichte tactiek gaan voor 
het maximale resultaat. En scoren voor 
het oog van het publiek waarvoor je het 
doet. Het team van UDI’19 aan de bal, 
het team van CSU in de schoonmaak. 
Want scherp zijn maakt het verschil.
CSU. Trotse hoofdsponsor van UDI’19.
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