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Pedro Rademacher die helemaal aansluit bij de
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Paus Franciscus is ook voor NKS-Voetbal nieuws, gezien
zijn belangstelling voor en relatie met voetbal.

IBAN/SEPA Nummer: ........NL41 INGB 0000148274
BIC Nummer:......................INGBNL2A
Bank: ..................................ING Bank N.V.
NKS-Voetbal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant in
’s-Hertogenbosch onder nummer 40217024 met de statutaire
naam: Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal.
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De ‘K’ van NKS (32)

Voor informatie over de stichting jeugdsportfonds, zie bij
partners op: www.nksvoetbal.nl .

Sporters

Respect en ‘Waarden en
normen’

In juni keek Nederland naar het WK Voetbal.
Vanzelfsprekend zijn er nu honderden jongens die ervan
dromen beroepsvoetballer te worden. Moet het bij die
droom blijven? Er zijn in Nederland ruim 400.000
kinderen die in een kansarme gezinssituatie opgroeien.
Hun ouders zijn afhankelijk van een uitkering of zitten in
een proces van schuldsanering. Een sportvereniging is
voor hun kinderen te duur. Gelukkig biedt de stichting
Jeugdsportfonds die jongeren een kans tot sporten.

Respect en ‘Waarden en
normen’ is een telkens terugkerend thema en de praktijk
toont (helaas) aan, dat we er
regelmatig op moeten terugkomen. Iedere sportorganisatie
krijgt ermee te maken, zelfs de
schaakbond, zo bleek onlangs
(3 februari 2013) toen een 35jarige man uit Eindhoven een
hersenschudding overhield aan
een schaakpartij.

Barmhartig sporten
Dit hoorde ik op een studiemiddag van de katholieke
sportkoepel NKS. Geloof en sport: waarom? Ons geloof
gaat niet over een theorie maar over een levenshouding.
De navolging van Jezus Christus vergt heel onze inzet,
heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand, heel ons
lichaam, al onze krachten. Lichamelijke ontwikkeling is
belangrijk voor geestelijke ontwikkeling. Welke plaats
heeft sport in ons leven? Inleider dr. Adriaan Bekman
refereerde op die studiemiddag aan zijn jeugd op een
jezuïetencollege: die school had eigen sportclubs en de
leerlingen deden even goed aan sport als aan
geloofsverdieping.
Een ander inleider was frater Wim Verschuren. Hij wees
erop dat sportverslagen spreken over keihard aanvallen,
meedogenloos voetballen, onbarmhartig de
tegenstanders aanpakken. Maar is er ook een manier om
barmhartig te sporten en het spel met mededogen te
spelen? Bijvoorbeeld door een mentaal gehandicapte
mee te laten doen? Door de Marokkaanse kinderen van
een wijk verderop uit te nodigen? En door talloze andere
manieren.

Daarom sturen wij u, als bijlage bij deze nieuwsbrief,
opnieuw een poster toe met het thema ‘Respect en
Sportiviteit’. Hang die op in uw clubhuis, liefst op een
herkenbare plek, zodat de kracht van herhaling (‘Eénmaal communiceren is gelijk aan niet communiceren.”)
ook op dit thema van toepassing wordt.
De lidverenigingen van NKS-Voetbal ontvingen in 2012
de dvd ‘Heibel langs de lijn’. Haal die weer eens uit de la
en organiseer, samen met uw jeugdafdeling, een bijeenkomst over het thema ‘ouders langs de lijn’.
De NKS biedt ook het programma ‘De Veilige Sportomgeving’ aan. Dit is eigenlijk één van de belangrijkste
programmalijnen van de NKS. Details hierover vindt men
terug via de link:
http://www.nks.nl/programmalijnen/veilige-sportomgeving
Het bondsbestuur beveelt dit programma van harte bij u
aan. Op dit programma is natuurlijk ook van toepassing
het aanbod aan verenigingsondersteuning: lidverenigingen van NKS-Voetbal hebben per kalenderjaar tot
een bedrag van € 360,00 recht op gratis verenigingsondersteuning. En als men dit programma over 2 kalenderjaren verdeelt, kan men er dus helemaal gratis
gebruik van maken. Laat deze kans zeker niet aan u
voorbijgaan.

‘Spirit’
De NKS bevordert dat sport iets zinvols en iets goeds
wordt. In sportverenigingen leren we ‘fair play’ en dat is
voor ons staan in de samenleving erg belangrijk. Sport
heeft iets te maken met identiteit: ‘wie ben ik?’ ‘wie zijn
wij?’. Sport sluit mensen in, maar kan ze ook buiten
sluiten. Bijvoorbeeld degenen die de contributie niet
kunnen betalen. Daar is het jeugdsportfonds voor.
Maar ieder van ons en elke parochie kan iets doen met
sport in de positieve, barmhartige zin. Gevoelens van
geluk bij het spel kunnen uitlopen op saamhorigheid en
cohesie. De NKS staat voor de breedtesport en die is van
ons allemaal. De NKS bevordert een goede
verenigingscultuur en een transparante bestuurscultuur.
En ‘spirit’! Want iedereen weet dat je een wedstrijd
verliest als je geen ‘spirit’ hebt.

Cursus ‘Omgaan in de sport
met autisme en ADHD’
De minicursus “Omgaan in de sport met autisme en
ADHD” wordt door de
NKS steeds vaker
gegeven. Hoe de
cursus is ervaren door
een staat in een
persoonlijk verslag:

Eduard Kimman
Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie
Bron: www.bisdom-roermond.nl
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in het met plezier sporten van het kind een belangrijke rol
spelen.
Kaderleden van Unitas ’30: Bedankt voor het organiseren
en/of bijwonen van deze minicursus!”

Stoornis) zeker interessant, maar ook voor elftalleiders,
trainers & jeugdcoördinatoren, zo blijkt uit het gezelschap.
Ongeveer 20 kaderleden van Unitas ’30 die hun vrije
maandagavond opofferen om meer te leren over de
omgang met kinderen met Autisme en ADHD in de sport.
De cursus is helder. Chantal, cursusleidster, geeft kort
aan wat de inhoud van beide stoornissen zijn. ADHD lijkt
de meest duidelijke, meestal vragen deze kinderen
aandacht door opvallend gedrag. ASS blijkt toch al iets
onbekende, ja je maakt moeilijke contact met deze
kinderen en ze trekken zich wat sneller terug in een
groep. Maar als je dit gedrag onderkent, blijken ze prima
te kunnen functioneren in een team. Het hebben van
ADHD of Autisme wil niet zeggen, dat deze kinderen niet
kunnen voetballen, alleen in het team is de kans groter
dat ze de zwakkeren zijn. Alle aanwezigen in de zaal
herkenden wel enkele gedragskenmerken van Autisme
en ADHD in hun eigen karakter.
Vervolgens hebben we een goede discussie kunnen
voeren over hoe om te gaan met ADHD en Autisme
binnen Unitas ’30. Wat mij aanspreekt is de grondregel
dat alle kinderen moeten kunnen voetballen bij Unitas
’30. De club biedt de ouders ook de mogelijkheid om aan
te geven bij de aanmelding van het kind als er sprake is
van bijzonderheden, maar dit is geen verplichting.
Wij hebben er voor gekozen om dit in een gesprek aan
de elftalleiders kenbaar te maken. In zijn elftal heeft mijn
zoon zijn draai gevonden, gaat met plezier naar
trainingen en wedstrijden en dat is heel wat waard. De
kracht van de aanpak is dat Unitas ’30 de ruimte biedt
om het aan te geven aan ouders, terwijl dit geen
gevolgen heeft voor teamindeling of wel/niet accepteren
als lid. De kinderen gaan gewoon lekker mee met de
leeftijdsgenootjes.
Centraal thema van de tweede avond is hoe om te gaan
met kinderen met autisme en/of ADHD, kortweg de
aanpak. We gaan uiteen in kleinere subgroepen en snel
ontstaat een interessante discussie. Onze groep was het
al snel duidelijk dat je ADHD sneller herkent als autisme.
En dat het twee verschillende stoornissen zijn, maar dat
de aanpak niet zo moeilijk en/of bijzonder is.
Hoofdlijnen van de aanpak zijn het aanbrengen van
structuur (in de ruimste zin van het woord), duidelijke en
concrete communicatie & het geven van ruimte voor
positieve feedback en ontladingsmomenten. Eigenlijk de
zaken die voor alle kinderen al ontzettend belangrijk zijn,
maar voor deze kinderen net even iets meer.
Boeiend was het herkennen van vaste gedragspatronen
(voorbeelden: een vaste plaats in de kleedkamer of
standaard hetzelfde rugnummer) van kinderen in de
voetbalteams door de cursusdeelnemers, en hoe als
leiders/trainers daar mee om te gaan. Teamgenootjes
namen dit al voor vanzelfsprekend aan, wij gaan het nu
ook sneller accepteren ook als het niet altijd sociaal
gewenst is.
Als conclusie van onze cursus kunnen we zeggen, dat
sporten voor kinderen met ADHD en/of autisme in
teamverband heel goed mogelijk is, maar dat zowel de
club, de trainers/leiders, maar zeer zeker ook de ouders
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Afgelopen jaar hebben wij op meerdere plaatsen
deze cursus aangeboden en tot volle tevredenheid
van de deelnemende verenigingen, dus mocht er ook
bij uw vereniging belangstelling bestaan om ook
deze cursus bij uw vereniging te houden eventueel in
samenwerking met verenigingen bij u in de buurt,
neem dan contact op met de NKS. Of met het
secretariaat van uw NKS-Voetbal District.

Ontvangt u de juiste informatie
van de NKS?
Het kader van een vereniging
verandert regelmatig, zowel
bestuurlijk, technisch als
verenigingsbreed. Wij zijn graag
op de hoogte van de
samenstelling van uw bestuur en
van het team van vrijwilligers dat
zich voor uw vereniging inzet. Op
deze wijze kunnen we informatie
gericht versturen. En u ontvangt datgene waar u als lid
van de NKS recht op heeft. Houd u ons op de hoogte?
Dan kunnen wij u op de hoogte houden, want de NKS
heeft uw vereniging veel te bieden!

Aanmelden/afmelden nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verschijnt als regel 5 keer per jaar. We
houden u ook op de hoogte van nieuws omtrent andere
lidverenigingen en relevante informatie van andere
takken van sport. De nieuwsbrief wordt allereerst
gestuurd naar ons volledige bestand aan mailadressen.
Eventuele andere belangstellenden kun zich aanmelden
door hun gegevens te melden via de website van NKSVoetbal: www.nksvoetbal.nl.
Geef de volgende gegevens door:
• Uw naam
• De naam van uw vereniging
• Uw functie bij de vereniging
• Uw e-mailadres
Afmelden voor de nieuwsbrief kan ook via hetzelfde
adres. De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden vanuit
de pagina van NKS-Voetbal, op www.nksvoetbal.nl.

Eigen website NKS-Voetbal
Vanaf 1 januari 2012 is de nieuwe, eigen website van
NKS-Voetbal in de lucht. Dit is nu de centrale plek voor
onze lidverenigingen om zich te informeren over nieuws
en activiteiten binnen NKS-Voetbal. De link:
www.nksvoetbal.nl. De besturen van de NKS-Voetbal
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zetten zich in om de actualiteit van de website up-to-date
te houden.

van haar vereniging voordraagt, nomineert één jeugdvoetballeid(st)er. Het is de vereniging die de keus maakt,
niet het NKS-districtsbestuur. Een voordracht, die niet
aan dit criterium voldoet, wordt teruggestuurd met het
verzoek alsnog de keuze te bepalen.
Het gaat hierbij verder om jeugdleiders, wier verdiensten
niet alleen op het technisch vlak liggen, maar die zich
nadrukkelijk gemanifesteerd hebben op het (brede)
gebied van waarden en normen.

Oproep aan alle webmasters
NKS-Voetbal juicht het toe als lidverenigingen met een
website (en daarover beschikken de meeste
verenigingen) hun goede band met de
NKS tot uitdrukking willen brengen door
op hun website het NKS-logo te plaatsen
en daaronder een link met de website van de NKS
(www.nksvoetbal.nl). Webmasters kunnen het digitale
logo van de NKS opvragen bij: hans.gerards@online.nl of
info@nksvoetbal.nl. Op die manier kunnen ook leden van
onze lidverenigingen nog directer gebruik maken van de
diensten van de NKS.

De genomineerde jeugdleider (m/v) ontvangt van NKSVoetbal een certificaat en een praktische attentie die
hoort bij de uitoefening van zijn taak.

Cursus ‘Waarde(n)volle
jeugdbegeleider’

Aanmelding jeugdleider van het
jaar

In de folder op de NKS-website (www.nks.nl) leest u
de verdere details van deze ‘modulaire cursus op
maat’. Het aantal docenten voor deze cursus is niet
onbeperkt, dus het aantal te geven cursussen is dat
wel. Zorg dat u er op tijd bij bent, want vol = vol.

Wil uw vereniging aan deze actie meedoen en uit haar
leiderscorps een jeugdleid(st)er nomineren voor de titel
Jeugdvoetballeider van het jaar:
• Meld hem of haar dan, liefst vóór 15 april 2013,
schriftelijk (of per e-mail) aan bij het secretariaat van
NKS-Voetbal in het district.
• Geef bij die aanmelding dan tevens aan de reden
waarom u juist die leid(st)er voordraagt.
• Vermeld op welke dag en op welk tijdstip u de
uitreiking van het certificaat heeft gepland.

Wat houdt nominatie van een
kandidaat in?

Over het lidmaatschap van
NKS-Voetbal
Verenigingen, lid van de KNVB, kunnen lid worden van
NKS-Voetbal.
NKS-Voetbal is een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid. NKS-Voetbal is lid van de NKS (= de
Nederlandse Katholieke Sportfederatie.)
Het verenigingsjaar van NKS-Voetbal is gelijk aan het
kalenderjaar.
De contributie van NKS-Voetbal is (in 2013) 60 cent per
lid met een maximum van € 450,00.
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke
opzegging bij het bondsbestuur uiterlijk drie maanden
voor het einde van het verenigingsjaar.

Oorkonde ‘Pupil van de Week’
De NKS kent een aantal standaard-oorkondes. Men kan
die als regel bestellen via de website www.nks.nl. Van de
oorkonde ‘Pupil van de Week’
stelt elk districtsbestuur van
NKS-Voetbal gedurende dit
verenigingsjaar 500 exemplaren ter beschikking aan lidverenigingen. Per vereniging zijn
15 exemplaren beschikbaar
(zolang de voorraad strekt).
Belangstellende verenigingen
kunnen zich schriftelijk of per email wenden tot het (districts)secretariaat. Dan wordt een set met de vermelding van
het voetbalseizoen 2012/’13 geleverd. Wil men nu al
een set voor het voetbalseizoen 2013/’14, dan wordt
men verzocht dit uitdrukkelijk bij de bestelling op te
geven.

Jeugdleider van het Jaar 2013
NKS-Voetbal voert ook in 2013 het programma 'De
jeugdvoetballeider van het jaar' uit.
NKS-Voetbal vindt dit programma belangrijk, omdat het
aansluit bij één van de hoofddoelen van de NKS: het
uitdragen van respect voor waarden en normen.
De uitverkiezing van de Jeugdvoetballeider van het jaar
gebeurt door de vereniging zelf. Het districtsbestuur van
NKS-Voetbal neemt die voordracht over. Let wel: het is
niet de bedoeling dat een dergelijke uitverkiezing gezien
moet worden als een soort competitie van en voor leiders
onderling binnen één vereniging. In de genomineerde
leider (één) wil NKS-Voetbal het gehele leidercorps van
een vereniging eren.

District West
Oorkonde ‘Pupil van de Week’
Zie aanbod op pagina 4.

Het woord 'één' in de vorige alinea moet worden
toegelicht. De vereniging, die de jeugdleider van het jaar

Nieuwsbrief NKS-Voetbal

4

Jaargang 14, nummer 2, maart 2013

kunt u terecht bij het secretariaat van NKS-Voetbal
District Zuid I.

Werving vrijwilligers
Vele verenigingen in ons district West zijn voortdurend
bezig om het vrijwilligersprobleem op te lossen. Tijdens
de verenigingsbezoeken komt die vraag regelmatig op
tafel. Enkele verenigingen hebben daarop iets gevonden
zoals o.a. DoCoS uit Leiden. Een grote aanwas van
pupillen werd door de jeugdcommissie en het bestuur als
waardevol voor de toekomst voor de vereniging ervaren,
maar kaderleden kwamen er niet bij. Vanaf 1 januari jl.
tracht men een oplossing met de ouders te vinden door
hen, gelijk met de aanmelding van hun kind bij de club,
een bereidheidverklaring te laten ondertekenen voor
kaderhulp bij deze vereniging. Zij hebben daar een
speciale werkgroep benoemd die samen met de ouders
kijkt wat zij binnen de vereniging kunnen doen. Voorlopig
werkt dit en het bestuur zal deze nieuwe aanpak
nauwlettend volgen en aan het eind van dit lopende
voetbalseizoen evalueren. Andere verenigingen hebben
problemen met de barbezetting. Om dat op te lossen is
er een rooster opgesteld voor de seniorelftallen en de Aspelers. Eens in de 2 maanden komen ze op een
zaterdag/zondag aan de beurt om bardienst te draaien
o.l.v. het hoofd kantinezaken van die vereniging. Ook die
formule wordt aan het eind van het seizoen geëvalueerd.

Oorkonde ‘Pupil van de Week’
Zie aanbod op pagina 4.
Men kan deze bestellen bij het NKS-bureau of via het
secretariaat van ons district. E-mail:
nmmeester@home.nl
Van deze oorkonde ‘Pupil van de Week’ stelt het bestuur
van NKS-Voetbal District Zuid I ook de komende competitie 2012-2013 500 exemplaren ter beschikking aan
lidverenigingen. Per vereniging zijn 15 exemplaren
beschikbaar (zolang de voorraad strekt). Belangstellende
verenigingen kunnen zich schriftelijk of per e-mail
wenden tot het secretariaat van Zuid I.

District Zuid II
Oorkonde ‘Pupil van de Week’
Zie aanbod op pagina 4.

Een goed voorbeeld

De Veilige Sportomgeving
Quick Steps uit Den Haag heeft als een van de eerste
verenigingen een beroep gedaan op de NKS in het kader
van ‘De Veilige Sportomgeving’. De vereniging heeft een
sportcomplex aan de Nijkerklaan in Den Haag. Dat
complex ligt midden in een woonwijk en is omgeven door
huizen en bedrijven. Aan de buitenkant van de tuinen
liggen 2 velden en een clubgebouw. Dat gebouw is 30
jaar oud. Zij willen dat laten taxeren op gebreken en
daarvoor is de NKS ingeschakeld en Piet de Koning komt
nog deze maand een opname maken van de huidige
situatie. Quick Steps maakt handig gebruik van het
aanbod van NKS-Voetbal vanwege de beschikbaar
gestelde subsidie. Meer verenigingen van NKS-Voetbal
kunnen daar net zo gebruik van maken.

District Zuid I
Jubilea en onderscheidingen
•

•

Informeer ons als uw vereniging een jubileum viert. Wij
stellen het op prijs een uitnodiging te ontvangen en hieraan
gevolg te kunnen geven door aanwezig te zijn op uw
receptie.
Neem contact met ons op als u een lid binnen uw
vereniging wil voordragen voor een NKSonderscheiding vanwege haar of zijn bijzondere
staat van dienst. De onderscheidingen kunnen
worden aangevraagd niet alleen voor bestuurs- en
commissieleden, maar ook voor alle leden die als
vrijwilliger binnen uw vereniging actief zijn in functies
als jeugdleider, terreinmeester, clubbladredactielid
e.d. en daarmee belangrijk vrijwilligerswerk binnen
uw vereniging verrichten. Voor verdere informatie
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Fair Play-prijs
Ook dit jaar stelt het districtsbestuur
per regio aan één lidvereniging een
Fair Play-Prijs ter beschikking. De vereniging geeft aan voor wie de Fair
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Play-Prijs bestemd is, bijvoorbeeld voor het E2-team,
omdat (vul maar in), of voor de begeleiders van het D3team, omdat (vul maar in). Het districtsbestuur staat open
voor varianten op dit thema.
Aanmelding hiervoor gebeurt schriftelijk (per post of per
e-mail) bij het districtssecretariaat, onder vermelding van
bestemming (doelgroep) van de prijs en motivatie. Geef
ook datum van uitreiking aan. Dit laatste stelt NKSVoetbal in de gelegenheid aanwezig te zijn en eventueel
de Fair Play-Prijs uit te reiken.

Limburgse voetbalvelden. Henri Elbersen is als
verenigingsadviseur van het Sportbedrijf Venlo bij dit
project betrokken en zal jullie inspireren om met dit
thema aan de slag te gaan.
Aanmelding
Aanmelding voor het congres is strikt noodzakelijk in
verband met een goede voorbereiding. Stuur uw
aanmelding aan: hans.gerards@online.nl. De uiterste
termijn van aanmelding is 22 maart 2013.

Bijeenkomst voor
lidverenigingen

District Oost

Het bestuur van NKS-Voetbal in district Zuid II nodigt
lidvereniging uit voor een bijeenkomst van NKS-Voetbal
die zal worden gehouden op maandag, 25 maart 2013 in
het clubhuis van de VV HEBES, Baexemerweg 1A, 6099
NA Beegden (0475-570697).

Oorkonde ‘Pupil van de Week’
Zie aanbod op pagina 4.

Algemene informatie

Deze avond is vooral bestemd voor de kaderleden van
uw vereniging.

Verenigingsjubilea
Verenigingen die in 2012 een ‘erkend’ verenigingsjubileum
vieren, worden hierbij verzocht om opgave van de datum waarop
de receptie plaatsvindt. Men wordt verzocht dit te doen bij de
secretaris van het district waartoe de vereniging behoort. Voor
het adres: zie colofon op pagina 1 van de Nieuwsbrief.

Programma
19:30–20:00 u

Ontvangst deelnemers.

20:00–20:15 u

Opening door Jos Op ‘t Eijnde, voorzitter
van de Nederlandse Katholieke
Sportbond-Voetbal in district Zuid II,
inclusief informatie over de
programmalijnen van de NKS.
Inleiding van Henri Elbersen.
(Zie onderstaande informatie.)
Korte pauze.

20:15–21:00 u
21:00–21:15 u
21:15–21:45 u

21:45 uur

Onderscheiding voor
kaderleden
Misschien is de viering van het verenigingsjubileum ook een
gelegenheid om verdienstelijke kaderleden van de vereniging
ook eens (extra) in het zonnetje te zetten. Zoals bekend kent
NKS-Voetbal ook een onderscheidingsregeling. Voor informatie
over en/of aanvraagformulieren kan men zich wenden tot het
districtssecretariaat of downloaden van de website
www.nksvoetbal.nl.

Discussie over de inleiding van Henri
Elbersen en/of andere actuele
onderwerpen die bij de deelnemers leven.
Sluiting.
Aansluitend gelegenheid tot persoonlijke
ontmoetingen.

Onderscheidingen kunnen niet alleen worden aangevraagd
voor bestuurs- en commissieleden, maar ook voor alle kaderleden, die als vrijwilliger binnen de vereniging actief zijn,
zoals jeugdleiders, terreinmeesters en clubbladredactieleden.

Inleiding Henri Elbersen
Een vereniging is een “groep
gelijkgezinden” die samen hun hobby
beoefenen. Om dit allemaal op een
prettige manier te laten verlopen
worden spelregels afgesproken zodat
voor iedereen duidelijk is hoe het spel
gespeeld wordt. In de omgang zijn de
spelregels de laatste tijd wat minder duidelijk….. met als
gevolg een toenemende verhuftering op en om de
voetbalvelden.
Binnen de gemeente Venlo werkt het cluster voetbal in
samenwerking met de NKS al jaren hard om wel
duidelijke spelregels met elkaar af te spreken.
Momenteel wordt door de jeugdvoorzitters hard gewerkt
aan een vervolg op de Waarde(n)Volle Club. We willen
de opgedane praktijkervaringen graag met jullie delen en
samen met jullie werken aan sportiviteit en respect op de

Nieuwsbrief NKS-Voetbal

Oorkondes
Naast de regeling voor onderscheidingen van NKS-Voetbal
(bestemd voor kaderleden met een verdienstelijke staat-vandienst) kent de NKS oorkondes voor andere momenten waarbij
een vereniging stil wil staan. Hebt u leden die bijvoorbeeld 25,
40 of 50 jaar lid zijn maar weinig of geen jaren een functie in de
vereniging hebben vervuld, dan kan men een gratis
jubileumoorkonde aanvragen. Aanvragen dienen bij het NKS –
bureau of bij het (districts-)secretariaat van NKS-Voetbal (zie
colofon) binnen te zijn drie weken vóór de gewenste datum van
uitreiking. Vermeld de naam, voorletters, M/V, geboortedatum,
geboorteplaats, datum van uitreiking, soort jubileum (of andere
reden voor oorkonde) en eventuele verdiensten. De vereniging
verzorgt in beginsel zelf de uitreiking van de oorkonde.
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Nieuwsbrief in elektronische
vorm

Op de website van de NKS, www.nksvoetbal.nl vindt men de
volledige versie in pdf-format.

Wilt u de Nieuwsbrief in elektronische vorm (Word-bestand
zonder afbeeldingen), geef u dan op bij:
hans.gerards@online.nl .

Denkt u aan het roulatieschema. Misschien staat hier
informatie, die ook voor andere leden interessant is.

Roulatieschema:
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:
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Bestuurslid:

Jeugdsecretaris:
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Column van Pedro Rademacher
De gewone man
Ik wist lange tijd niet precies wat het betekende om katholiek te zijn. Wat is katholieke identiteit?
Je ouders hebben je ooit laten dopen, je deed op heel jonge leeftijd de communie, net als alle
andere kinderen in de klas, op eentje na. Die jongen deed de communie niet. En als wij ter
voorbereiding naar de kerk gingen, bleef hij alleen achter in de klas en maakte prachtige
tekeningen. Dat vonden wij niet vreemd. Niemand die er iets van zei.
Ergens medio jaren ’90 van de vorige eeuw raakte ik in de goede week voor Pasen min of meer per
toeval terecht in de Spaanse stad Malaga. In de goede week trekken daar dagenlang enorm lange
processies door de straten van de stad. Met schetterende blaasmuziek, getrommel en gepassioneerd
gezang dragen duizenden processiegangers kolossale heiligenbeelden door de straten van de oude
stad. Gadegeslagen door honderdduizenden toeschouwers aan de kant en thuis voor de buis.
Ondanks de taalbarrière, ondanks het cultuurverschil voelde ik mij buitengewoon thuis. Deze oude
rituelen, deze gepassioneerde, schaamteloze verering voelden als een bevrijding: het ronduit
uitkomen voor je geloof, je hoop en je liefde. In een vreemde stad, te midden van
honderdduizenden vreemdelingen voelde ik me desondanks één met hen. Ik was familie.
Datzelfde gevoel had ik vorige week voor de buis, bij de bekendmaking van de nieuwe paus. Toen
tijdens de live-reportage vanuit Rome langzaam maar zeker bekend werd wie hij was, wat hij
gedaan heeft, waar hij voor staat en hoe hij zich voortaan zal noemen, raakte ik gaandeweg
ontroerd. De gewone man als paus.
Sindsdien volg ik hem bijna op de voet. Niet
dat ik wonderen van hem verwacht. Maar als
ik lees dat hij een blindengeleidehond
zegent, groeit mijn hoop. Als ik lees dat hij
actief supporter is van de Argentijnse
voetbalclub San Lorenzo, als ik hem hoor
preken dat “barmhartigheid de krachtigste
boodschap van de Heer is”, groeit mijn
geloof.
Misschien lukt het deze paus om van alle
katholieken weer één hechte familie te
maken. Een familie die niet gesloten en eenkennig is, maar openstaat voor alle families en voor
iedereen die toevlucht zoekt. Misschien geeft hij de katholieken in ons land weer wat meer geloof
en zelfvertrouwen, nu die zo gebukt gaan onder spervuren van negatieve publiciteit, openlijke spot
en snerend sarcasme in de media en in menige volksmond.
Een familie bestaat uit mensen, en mensen maken fouten, helaas. Niets menselijks is het
katholicisme vreemd. En wat onze tekortkomingen betreft alleen nog dit: wie zonder zonden is,
werpe de eerste steen.
Pedro Rademacher
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