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AFRICA THE PLACE TO LIVE

“Development & Emancipation”
Kinderen uit sloppenwijken kunnen 
weer naar school door 2 soorten 
projecten
 - wij herstellen schoolkleding
-  jonge meisjes kunnen beschikken 
   over menstruatie-cups, 
   Zeer hygiënisch en duurzaam

Foundation Move-Up:
Joost Gilissen (founder), Kim
Vercoulen (secretaris)
Rekeningnummer: 
NL63 ABNA 0579 3155 33

Foundation Move-Up wenst 
Union 1 alle succes!
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Union staat vanmiddag voor een zware opgave. Het blessurespook 
steekt al vroeg in het seizoen de kop op, wat betekent dat trainer 
Fabian Krebbers moet improviseren met zijn opstelling. Bij DIO’30 
(3-2 verlies) gingen Siemen van Straaten en Lennart Smit vlot met 
blessures aan de kant, en het is dus de vraag of zij van de partij 
kunnen zijn om het sterke SDOUC uit Ulft met succes te bestrijden. 
Voeg daar een viertal potentiele basisspelers bij die ook tegen 
DIO’30 niet konden meespelen: Bob Klaassen, Freek Voss, Maarten 
Triebels en Niek Jetten. Maar toch, de roodzwarte selectie is 
gegroeid in de breedte, en de jonge talenten staan te popelen hun 
rol van betekenis te spelen. Samenspel Doet Overwinnen Ulftse 
Combinatie, dit gedegen voetbalgezelschap staat onder leiding van 
Mister De Graafschap himself, oftewel trainer Jan Vreman. Vreman 
maakte als betaald voetballer van 1985 tot en met 2003 deel uit 
van de selectie van De Graafschap. Momenteel combineert hij het 
trainerschap van SDOUC met de coaching en training van 
jeugdspelers van De Graafschap tot 21 jaar. In dit prille seizoen 
speelde SDOUC pas één -gewonnen- wedstrijd. Vorige week vond 
het duel SDOUC-Spero geen doorgang als gevolg van een geval van 
corona bij Spero. Hopelijk kunnen we vanmiddag allemaal in actie 
komen, spelend of kijkend. In de zeven eerdere ontmoetingen 
tussen Union en SDOUC werd nooit gelijkgespeeld. Vijf keer won 
SDOUC, Union tweemaal. Scheidsrechter Luuk van Zuijlen en alles 
wat SDOUC en Union lief is, heten wij van harte  welkom, en zien uit 
naar een sportieve voetbalwedstrijd.  

Frans van Steen.

SPELER VAN DE WEEK

Bob Klaassen

Mijn naam is Bob Klaassen  geboren en getogen 
in Helmond en ik ben inmiddels al weer 29 
lentes jong. In mei dit jaar  heb ik  Beek en Donk 
ingeruild voor Nijmegen. Hiervoor heb ik 
vijf seizoenen voor Sparta’25 mogen spelen 
en nu mag ik uitkomen voor het mooie Union 
De keuze voor Union was al snel gemaakt, 
aangezien mijn vriendin hockeyt bij de buren. 
Inmiddels zijn we al weer een aantal maanden 
verder en ik kan wel zeggen dat ik het super 
naar mijn zin heb binnen deze fantastische 
groep. 

Na mijn studie Sport, Gezondheid & Management, die ik overigens ook
 in Nijmegen heb gevolgd, ben ik begonnen met werken als  accountmanager 
bij Filias in Geldrop. In mijn vrije tijd ga ik graag golfen of een biertje 
drinken met vrienden. 

Het voetbalseizoen 2020/2021 is wat vreemd van start gegaan, vooral omdat 
we de aankomende maanden geen support krijgen van de trouwe supporters 
en dat is wel een aderlating. 
Maar we hebben een ontzettend goede groep met een mix van veel jong talent 
en ervaring. Wat dat betreft een goede basis voor een mooie eindklassering. 

Graag wil ik iedereen van de staf en groep bedanken voor het ontvangst 
binnen de selectie en ik hoop dat we onze supporters snel weer langs  
de lijn zien.

Als Brabander kan ik het niet laten om af te sluiten met de welbekende 
uitspraak ‘Houdoe’!
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