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Voorwoord 
 
Het voetbalseizoen is halverwege. Walram 1 pakt de eerste perio-
detitel en is ‘Herbstmeister’. Er heerst in heel Nederland de laat-
ste maanden paniek. Paniek om de gezondheid. Paniek omdat 
‘ergens’ rapporten liggen die het spelen op kunstgrasvelden zou-
den moeten verbieden. De rubberen korrels van gemalen auto-
banden die als afdeklaag er op zijn gestrooid, zouden kankerver-
wekkend kunnen zijn. 
Ouders en jonge voetballers in paniek. Jazeker. Terecht? Jazeker. 
Maar, zo zeggen anderen, laten we eerst het onderzoek afwachten 
dat de minister samen met de samenstellers van deze velden gaat 
uitvoeren. Een onafhankelijk instituut zal zich over de materie 
vervolgens uitspreken. Nog voor de jaarwisseling, zo is beloofd… 
Maar in heel Nederland kwamen ouders/verzorgers in ‘opstand’ 
en hielden uit voorzorg hun kroost van de besmette velden. Clubs 
kozen er al dan niet voor om de kunstsprieten te mijden, het-
geen—ook bij Walram—heel wat voeten in de aarde heeft om dan 
alle wedstrijden op het—nu beperkte—natuurgras doorgang te 
kunnen laten vinden.  We wachten af. 
 
De ene onheilstijding is nog niet geluwd of het AD brengt een 
artikel dat, na onderzoek, is gebleken dat koppen van een bal im-
pact heeft op het geheugen van de voetballer. Oeps! Weer een 
probleem erbij!  Op pagina 12 het betreffende artikel! 
 
Is er dan alleen maar ellende te melden? Nee, zeker niet! De ope-
ning van ons kunstgrasveld, eind september, was een zeldzame 
happening! Velen hebben de ceremonie bijgewoond, ook vanuit 
de Gemeente telden we heel wat notabelen. De Walram-jeugd 
fungeerde als erehaag toen de elftallen van Walram en Roda-
jeugd het ‘nieuwe’ veld betraden. Een mooi moment! 
 
Ook het Sportgala is weer gehouden. Tijn Becker, vorig seizoen  
keeper op de C 1, was een van de genomineerden. Evenals het 
kampioensteam van de C2 van vorig seizoen. Tijn en de C2 
‘redden’ het uiteindelijk niet maar zullen zeker genoten hebben 
van de aandacht die ze in aanloop naar de uitreiking hebben mo-
gen meemaken. In deze uitgave een interview met de jonge sluit-
post die deze zomer de overstap maakte naar Alemannia Aachen.  
 
Trouwe sponsors schonken Walram 7 (!) zitbanken. Vrijwilligers 
staken veel vrije tijd in de herinrichting van ons complex. Door de 
Rabobank werden zij op 3 november beloond voor hun inspan-
ningen. En dan….Walking Football! Een nieuwe loot aan de 
voetbalboom van de KNVB. Lees hierover en meer interessante 
verhalen in deze zesde uitgave van de Walram Koerier! 

24-7-1975  

1e uitgave 

Prettige feestdagen en 
een gezond en sportief 2017 

 
Dank voor uw geweldige steun en inzet. 

U bent van harte welkom op de Nieuwjaars-
receptie van onze vereniging op               

zondag 1 januari 2017 vanaf 15:00 uur     
in de kantine van Sportpark Oost. 

 
Bestuur VV Walram Valkenburg aan de Geul 
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Historisch... 

            WALRAM-KOERIER 

Niet meer nodig! De dug out waar deze kinderen in zitten!  

Roger Huntjens (rechts) natuurlijk wel! 

Danke für die Banken….. 

Sinds de opening van het kunstgrasveld is 

onze club zeven zitbanken rijker. Gulle par-

ticulieren en bedrijven trokken de beurs en 

doneerden een zitbank! 

John en Elly, Jan Vermeer, Jo Noordam, Ha-

nos, tweemaal Huub Blom en een persoon 

die niet met naam genoemd wil worden! 

Namens allen die in de toekomst gebruik 

maken van deze banken: DANKE! 

Sinds 21 september is de 

vernieuwde website in de 

lucht!  

              Dank aan → 
www.roberts-design.nl  /   info@roberts-design.nl / 06-52722300  
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Begin november startte een aantal 60-plussers met een nog onbekende balsport: Walking 
Football. Een initiatief van de KNVB om vooral deze doelgroep wekelijks nog in beweging 
te krijgen met een bal. Voetballen, maar dan iets anders!  
Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje 
niet wordt gerend. Er mogen geen slidings worden 
gemaakt en de bal mag niet boven heuphoogte komen. 
Via Walking Footbaal kun je een leven lang van voetbal 
blijven genieten. Bovendien kun je bewijzen dat je je 
voetbalstreken nog niet bent verleerd. Daarnaast is het 
een uitgelexen mogelijkheid om betrokken te raken of te 
blijven bij een club. De deelnemers betalen wel 
gedurende tien maanden contributie. Belangrijk is ook na 
afloop van de training de zgn. ‘derde helft in de 
kantine.” Trainingen zijn voorlopig voorzien op de 
donderdagmiddag vanaf 15 uur.  
 
De eerste wedstrijd is inmiddels ook al gespeeld. Als voorwedstrijd van de topper Hulsberg 
tegen Walram (13 november) trad een zestal spelers ‘in de Hulsbergse arena’ aan om de 
eerste balkunsten aan het publiek te tonen. De eerste blessure is er inmiddels ook: René van 
Can stuiterde tegen een van de doeltjes en voelt nu wat lichte kneuzingen aan de ribben. 
Maar aan opgeven denkt René nog lang niet! 
Meer info? Stuur een berichtje naar prvvwalram@gmail.com  

 
            WALRAM-KOERIER 

Na het onverwachte en vroegtijdige vertrek van Fer van Melsen, begin september, moest er een 
waardige vervanger gevonden worden voor het hoogst spelende jeugdteam van VV Walram en de 
reserveploeg. In de korte periode zonder trainer had het bestuur een viertal mensen bereid gevonden 
tijdelijk de taken van Van Melsen over te nemen. Hans Frijnts, Leon Moonen, Melvin Moonen en Pe-
ter Craenen hebben in elk geval de enthousiaste A-ploeg een aantal weken 'in leven' gehouden. Den-
nis Strijbosch nam de honneurs waar bij Walram 2.  
In de persoon van Jos Haan, oud-trainer van o.a. Schaesberg 2, Bekkerveld 2 en Walram 2 (seizoen 
2012-2013) had het bestuur een nieuwe oefenmeester gevonden. Jos was dus geen onbekende voor 
Walram. Hij ging vol overgave deze uitdaging aan. Naast de A-jeugd nam Jos ook de technische leiding 
bij Walram 2 over.  
Maar ook Jos kon zich niet vinden in de manier waarop de aan hem toebedeelde teams met hun hob-
by omgingen en gooide na een week of zes—ook volkomen onverwachts—het bijltje er bij neer. Even 
leek het bestuur om goede raad verlegen. Overleg met een aantal technische mensen kwam met uit-
eindelijk uit bij ‘good old’ Dennis Strijbosch die zich bereid verklaarde tot het einde van dit seizoen de 
beide teams, met ondersteuning van een aantal leiders, ‘in leven te houden’. 
Eens te meer wordt duidelijk dat op deze manier de aanvoer vanuit de lagere elftallen en de hoogste 
jeugdgroepen een flinke knauw heeft gekregen. Spelers nemen blijkbaar niet meer de moeite om met 
hart en ziel te knokken om in het voetbal hogerop te komen. Tja, dan wordt het een moeilijk verhaal! 
Frits Feuler 
 

Nieuwe trainer Walram 2 en A-junioren 

Walking football: een nieuwe loot aan de voetbalboom 
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            WALRAM-KOERIER 

“Breed jongens, toe nou, breed houden dat veld, breeeeed.” Gerard Litjes loopt hoofdschuddend langs 

de kant, terwijl zijn team een aanval probeert op te zetten. Hij is trainer van Onder 13 uit Lendringen. 

Bloedfanatiek. Deze week had hij weer zo hard getraind op de looplijnen en voorzetten, maar die gastjes 

vertikken het gewoon. Nu staan ze weer met 2-0 achter. 

 

“Jamie! In godsnaam. Jaa-mieee! Kom op. Voor de goal ermee. Nee joh, verdomme.” Gerard maakt een 

wegwerpgebaar en fluit op zijn duim en wijsvinger. Kom maar, ja jij, gebaart de trainer. Jamie komt boos 

aanlopen. “Nee Jamie, we hebben die voorzetten niet zo afgesproken. Je luistert gewoon niet. Dan is het 

wisselen.” De stem van Litjes dreunt alweer over het veld, als Jamie nog een advies uit het publiek krijgt 

toegebeten: “Leer die bal toch eens afspelen jongen, je staat niet alleen op het veld.”  

 

Je zou als kind maar hebben besloten om te gaan voetballen in Nederland, dan vraag je je toch binnen no 

time af waar de nooduitgang is? Op zoek naar een sport waar trainers relaxt hun team observeren en ou-

ders op een normale manier naar een jeugdwedstrijd komen kijken en niet, zoals zo vaak in het voetbal, 

een compleet eigen leven leiden. Bij een club uit het oosten van het land kwam ik zelfs borden tegen met 

een oproep voor de bezoekers van jeugdwedstrijden om zich te gedragen: 

Bedenk u alstublieft 

U kijkt hier naar kinderen 

Het is (maar) een spel 

Leiders/trainers zijn vrijwilligers 

Scheids- en grensrechters zijn ook mensen 

Dit is niet de Eredivisie/Champions League 

 

Geloof je toch niet? Dat we zover in het voetbal zijn gekomen dat vaders en moeders uitleg krijgen hoe ze 

naar een jeugdwedstrijd moeten kijken. Ouders begrijpen kennelijk niet meer dat winnen bijzaak is. Kin-

deren leren veel meer door hun eigen keuzes te maken en niet constant te horen krijgen wat ze moeten 

doen met de bal. Ook de meeste trainers in het land behoren zich dat veel beter te beseffen. Maar on-

danks de goede bedoelingen, wordt acht op de tien jeugdcoaches bevangen door de voetbalkanten van 

het trainersvak. Ze leren de kinderen het liefst hoe je een bal schiet, een wedstrijd benadert, speelplannen 

maakt, je positie vasthoudt, tackelt, taken netjes uitvoert en voor de winst gaat. Het schiet door.  

Stop met aanwijzingen, begin met juichen 

Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 
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Vervolg pagina 4 Het stallen/parkeren van auto’s op het 

sportcomplex is verboden. De parkeer-

plaats bij het C-veld is de dichtstbijzijnde 

plek om het voertuig te parkeren. De 

(betaalde) parkeerplaats bij Valkenheim is 

de volgende optie.  

Langs de Oosterweg geldt aan beide kan-

ten parkeerverbod, ook in de laan richting 

de ingang.  

Fietsen stallen in de daarvoor bestemde 

rekken. 

Marcel en Renë:  

menig vrij uurtje  voor Walram 

            WALRAM-KOERIER 

Kinderen leren zichzelf voetballen. Regelen het onderling. 

Goede trainers zouden zich hoofdzakelijk bezig moeten hou-

den met de manier waarop je met kinderen omgaat. Hoe je 

ze positief raakt en coacht. Individueel en in de groep. Zodat 

ze opgaan in het spel, plezier maken. Diezelfde trainer be-

trekt bovendien de vaders en moeders in het proces. Samen 

zijn ze namelijk verantwoordelijk voor de sfeer. En dat stopt 

voor ouders bij het geven van aanwijzingen en begint bij 

juichen. Daarom gaat de KNVB coaches beter ondersteunen. 

Vanaf volgend seizoen is er een nieuwe lijn trainerscursus-

sen waarin het spelplezier van kinderen helemaal voorop 

staat. 

Eindelijk. 

Gerard Litjes heeft alvast een uitnodiging ontvangen. 

Zaterdag 3 december mocht Walram de eerste 

kampioen van het seizoen begroeten. Door een 7-2 

zege bij ST BMR/SNC mocht het zevental van de 

trainers Alfons Pluijmen en Raymond Brudnitzki 

aan de ’champagne’.  8 overwinningen, 1 gelijkspel 

en een doelsaldo van 78 voor en 12 tegen. Ga daar 

maar eens aan staan!  

Cruciaal was het duel tegen concurrent RKVVM/

Sibbe waar een 2-1 achterstand werd omgebogen 

in een verdiende 3-3 gelijkspel. 

Felicitaties namens de hele Walram-familie aan Ro-

man Pluijmen, Jelle Brudnitzki, Sven Beers, Marijn 

Weerts, Niek Ruiter, Jasper Weerts, Zep Laeven en 

Artjom Manukian en af ten toe de hulp van Rune 

Huntjens (JO-12).                                                         

Namens geheel Walram: gefeliciflaptaart!  

Eerste kampioen: E 1 (JO-11)  
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            WALRAM-KOERIER 

Tijn Becker op kruispunt van wegen 

Het was voor Tijn Becker enkele maanden geleden een hele moeilij-
ke beslissing. De nu 14-jarige keeper van het succesvolle C-1 team 
van VV Walram wist de aandacht van een aantal BVO’s – Betaald 
Voetbal Organisaties – op zich gericht. Hij, de vriendelijke en gedre-
ven doelman, moest een keuze uit al die mogelijkheden maken. Niet 
makkelijk.  

Met steun van het thuisfront en uiteraard ook zijn jeugdtrainer Jos 
Reneerkens koos de sluitpost, na vele gesprekken, uiteindelijk voor 
het Duitse Alemannia Aachen.  

Hij speelt in de U 16, samen met nog twee andere talentvolle doelmannen. “We moeten dus 
samen knokken om die ene plek onder de lat,” wist Tijn op voorhand toen hij op 1 augustus vijf 
keer per week op en neer pendelde richting de stad van Karel de Grote. 

Een grote keeper, dat wil hij ook worden. Acht jaar 
speelde hij in de Walram-jeugd, maakte vele successen 
mee. De derdejaars student aan het Stella Maris Athe-
neum in Meerssen heeft de keuze weloverwogen ge-
maakt. Studie en sport zijn best te combineren, je moet 
goed plannen”, weet hij nu al na een weekje op school 
en vijf weken intensief trainen rondom het nog immer 
imposante stadion Am Tivoli in Aken.  

Laat in de namiddag naar Aken voor de specifieke kee-
perstraining, dan volgt nog de teamtraining. Tussendoor 
oefenpartijtjes, in het weekeinde wedstrijden in de re-
gio Mittelrhein. Opnieuw veel reistijd.  

Aandacht voor gezonde voeding, kracht- en fitnesstrai-
ning. Kortom: Tijn staat op een kruispunt van wegen! Kan ik door of moet ik over een paar jaar 
beslissen dat het allemaal te hoog gegrepen was?  

Op die donderdag volgt hij eerst een half uur een intensieve keeperstraining waarbij de doel-
man van de eerste ploeg nauw betrokken is. Op het dak van de parkeergarage (!) liggen twee 
kunstgrasvelden achter elkaar waar her en der de verschillende leeftijdsgroepen onder een zen-
gende hitte hun oefenstof afwerken. “Gut so!, Fabian! Mach mal weiter! Du sollst aggressiv 
decken, Tobias!” Trainers langs de kant zwepen hun spelertjes op om het onderste uit de kan te 
halen. Moet ook wel, niemand mag verslappen. Na een seizoen wordt bekeken welke talenten 
in aanmerking komen voor een langer verblijf en opleiding bij de eens zo trotse Duitse voet-
balploeg. 

Tijn doet zijn keepersoefeningen met verve: eigen opwarming, stabilisatie, strekken en rekken, 
inschieten. Het normale programma maar toch anders. Intensiever. Drie tot vier keeperstrainers 
zijn met de groepen van vier, vijf jonge ambitieuze doelmannen bezig. “Van iedereen kun je hier 
dus wat leren,” merkt Tijn na afloop op. “Daar is het mij dus ook om te doen, want ik wil een zo 
goed mogelijke keeper worden!” 
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            WALRAM-KOERIER 

In een ingelast oefenpartijtje tegen de U 15 – op een achteraf veldje van kunstgras waarbij verge-
leken het C-veld van Walram nog heilige grond is, is het zaak om zeker niet te verliezen van die 
jongeren.  

Zijn trainer, Dede Sasa, oogt wat onrustig, schreeuwt de longen uit zijn lijf. Stimuleert enorm, 
maar kan niet worden betrapt op een tactische of technische aanwijzing. Iedereen accepteert die 
manier van coachen, ook de nabespreking kan luid en duidelijk worden gevolgd. Tijn moet daar 
aan wennen, zoveel is zeker. Immers, in het land van de Fuẞballweltmeister is een andere bele-
ving waarneembaar. En die begint al bij de allerjongste Duitse voetballers met hun idolen als 
Götze, Müller en Özil.  

Dat voel je als toeschouwer. De vele vaders en moeders langs het 
trainingscomplex hopen dat hun zoon misschien over een paar jaar 
in de voetsporen van de huidige nationale voetbaltrots treedt. Voor 
Tijn is het al waardevol als hij, ooit in Nederland terug, met een 
schat aan keeperservaring op een heel hoog niveau kan instappen. 
De tijd zal het leren. 

KNVB: waarom geen whisky op shirt maar wel Jupiler League 

 

In een verklaring op de website legt de KNVB het verschil uit. ,,In de Reclame Code staat dat reclame voor 

alcoholhoudende drank niet gevoerd mag worden op een individuele sporter of sportploeg. Reclame op 

een sportbeleving zoals 'Holland Heineken House' of de 'Jupiler League' is volgens deze code wel toege-

staan. Dit betekent dus dat reclame voor een alcoholhoudende drank op het shirt van Koninklijke HFC niet 

mag en dat voor de 'Jupiler League' geldt dat dit een sportbeleving is en dat dit dus wel is toegestaan. 

,,Omdat de Reclame Code in het reglement van de KNVB is opgenomen heeft de tuchtcommissie de taak 

om hier bij een overtreding tegen op te treden. Het reglement van de KNVB komt in samenspraak met alle 

amateurverenigingen tot stand en het wordt van de KNVB verwacht om deze regels te handhaven", zo ver-

klaart de voetbalbond waarom er is opgetreden tegen de Koninklijke HFC. 

De KNVB legde amateurclub HFC een boete van 4540 euro op omdat de 
ploeg dit seizoen met sponsor 'Scotch Whisky International' op het shirt 
speelt. Het kwam de voetbalbond op veel kritiek te staan.  Waarom 
wordt de club gestraft terwijl Amstel de hoofdsponsor is van het ama-
teurvoetbal en er op maandag– en vrijdagavond weer in de Jupiler Lea-
gue wordt gevoetbald?  
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Reeds met ingang van het seizoen 2014-2015 past VV Walram de regels voor de verstrekking van 
alcohol strikt toe. Sinds 1 januari 2014 immers mag er alleen alcohol worden verkocht aan jongeren 
vanaf 18 jaar. Er is nog meer veranderd: jongeren onder de 18 mogen ook geen alcohol bij zich heb-
ben in openbare ruimtes. Ze riskeren dan een boete van 45 euro voor jongeren tot 16 jaar en 90 eu-
ro voor 16- en 17-jarigen.                                                                                                                                   
VV Walram past de regels strikt toe omdat we uiteraard de regels willen en moeten volgen; op het 
overtreden ervan staan forse boetes voor ons als vereniging. Staatssecretaris Van Rijn heeft ooit 
aangekondigd dat sportkantines in de komende jaren strenger in de gaten worden gehouden.       
Nog belangrijker voor het strikt naleven van de regels is dat we als bestuur de gedachte achter die 
regels nadrukkelijk ondersteunen. Wij vinden dat alcohol en jeugd niet samengaan. De schade die 
alcohol kan toebrengen aan het menselijk lichaam is aanzienlijk – en op jonge leeftijd kan die zelfs 
fors zijn. Wij willen als club graag de cultuuromslag ondersteunen die op dit gebied nodig is.          
Wat betekent dit concreet? Het betekent dat wij onze barmedewerkers de instructie zullen geven 
om bij gerede twijfel over iemands leeftijd om identificatie te vragen. 'Geen 18? Geen alcohol.' De 
regel geldt te allen tijde, dus ook bij kampioenschapsfeesten, toernooien en ook als ouders geen be-
zwaar hebben tegen 'af en toe een pilsje'. Iedereen wil zijn kind zo gezond mogelijk laten opgroeien. 
De wet helpt ouders daarbij. Wij helpen hen ook.                                                                                         
VV Walram staat niet boven de wet. We voeren met ingang van dit seizoen dan ook een 'zero tole-
rance'-beleid. Daarbij horen sancties. Als we zien dat een minderjarige alcohol drinkt, kunnen we als 
bestuur een schorsing opleggen. Ook een volwassene die alcohol koopt voor een minderjarige, 
wordt geschorst.                                                                                                                                                                 
De enige alcoholische dranken die we verkopen zijn bier en wijn. Flügel is niet meer verkrijgbaar. 
Ook Red Bull, dat een zeer hoge dosis suiker en cafeïne bevat, is niet meer verkrijgbaar in onze kanti-
ne. Immers, het Voedingscentrum geeft een negatief advies over het gebruik van Red Bull.              
Wij realiseren ons dat de—strengere- aanpak best even wennen zal zijn voor veel betrokkenen. Te-
gelijkertijd gaan wij ervan uit dat ouders van jeugdige leden, hun trainers en leiders en alle andere 
volwassen leden het alcoholbeleid van VV Walram ondersteunen en actief uitdragen. 

 Wij danken jullie zeer voor je medewerking! 

 

GEEN 18? GEEN ALCOHOL BIJ VV WALRAM! 

 

BEGIN JANUARI INNING               

TWEEDE TERMIJN CONTRIBUTIE 

De –blije—penningmeester 

Voorbereiding Walram 1  Jordy Reneerkens tekent bij voor 3e seizoen 

Het bestuur heeft besloten om de samenwerking 

met trainer Jordy Reneerkens een vervolg te geven 

met een derde contractjaar voor het seizoen 2017-

2018. Met dit besluit spreekt het bestuur zijn volle 

tevredenheid uit over het functioneren van de Val-

kenburgse trainer. Jordy combineert het komend 

seizoen zijn trainerschap bij Walram met de vervolg-

opleiding trainer UEFA A bij de KNVB. 

  8 jan. 12.00 uur  Walram-Vaesrade 

15 jan. 11.00 uur Walram-SVN 

17 jan. 19.30 uur Walram-Sp Heerlen 

22 jan. 12.00 uur Walram-De Ster 

29 jan. 14.30 uur competitie 

DBSV-Walram 
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WALRAM-KOERIER 

Een vereniging is een samenwerkingsver-

band door en voor leden.  

Als de vereniging een hobby wordt van een 

enkele persoon en verder alleen volgers, dan 

komt de ontwikkeling stil te vallen. 

 

BALSPONSORS  

SEIZOEN 2016-2017 

GELEZEN Frans Theunisz en René van Can 

Tijdens de actie ‘Steun ons Steunen’ van Jo Wouters (op 10 sep-

tember jl.) werd het publiek plotseling verrast door een eenma-

lig gastoptreden van onze René van Can met de ‘wat minder 

bekende Maastrichtse volkszanger’ Frans Theunisz. De redactie 

van de Walram Koerier heeft deze unieke foto weten te be-

machtigen voor veel geld! De zangkunsten van René kunnen we 

U jammer genoeg niet laten horen (is maar goed ook…..) 

MARTIEN MEIJERS 

KLUSSENBEDRIJF  

PIERRE NOLS 

HARRIE TRIMBOS GRIEKS RESTAURANT CHRISTOS 
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                                                                                                                        WALRAM-KOERIER 

 

VV Walram heeft een jaar geleden een erkenning gekregen als leerbedrijf voor stagi-
aires van sportopleidingen. Die erkenning wordt nu  ingevuld met een stageperiode 
van de 18-jarige Lester Schippers van het CIOS Leeuwenborgh. 
 
Lester heeft in zijn jongste voetbaljaren nog gevoetbald bij VVV Venlo. Daarna heeft 
hij een sportieve uitdaging gevonden in de skisport. Als freestyle skiër acteert hij al 
op Europees niveau in zijn jeugdcategorie. Ook geeft Lester ski-les aan jongeren in 
Oostenrijk en Duitsland. Met jongeren kan hij al goed omgaan. Lester woont in Val-
kenburg en verdient een extra zakcent als ober in 't Jachthoes. Later wil Lester gym- 
of skileraar worden. 
 Voetbal en vooral skiën zijn dus zijn passies. In overleg met 
jeugdcoördinator Jan Huijnen gaat Lester zijn stageperiode ver-
vullen in de training en begeleiding van de groepen JO09-2 en 
JO09-3 (E2 en E3). 
 Overige belangstellenden of kandidaten voor een stageplek bij 
het sportleerbedrijf VV Walram, kunnen zich melden bij 
de jeugdcoördinator of het secretariaat 

Walram leerbedrijf stagiaires sportopleidingen 

 

De KNVB heeft maandag 12 oktober jl. al met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen 
zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.  
De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de 
resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Verder benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog 
niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid en er 

dus gewoon op gesport kan worden.  

Het RIVM is dus per direct aan de slag gegaan met een nieuwe onderzoeksopzet. Tijdens het onderzoek wor-
den onder andere alle nationale en internationale onderzoeken over kunstgras nogmaals bestudeerd. Ook wor-
den er andere relevante niet sport specifieke onderzoeken opnieuw doorgelicht. Verder heeft het RIVM laten 
weten dat er tussen de 50 á 100 Nederlandse kunstgrasvelden grondig onderzocht werden op de aanwezige 
stoffen in het rubber. Om deze steekproef zo representatief mogelijk te maken zal de KNVB ondersteunen met 

de selectie van deze velden. 

De KNVB is tevreden met de toezegging van het RIVM voor nieuw onderzoek. Net als de rest van (voetballend) 
Nederland wil de KNVB zo snel mogelijk duidelijkheid. Extra onderzoek levert meer informatie op en dat draagt 
bij aan totale zekerheid over het veilig en gezond sporten op kunstgrasvelden en hier is iedereen bij gebaat. 
Vreemd is dan ook dat de laatste weken in de ons omliggende gemeenten clubs besluiten om totaal geen ge-

bruik te maken van de kunstgrasvelden. Dat maakt de verwarring en onrust alsmaar groter. 

Het bestuur van VV Walram heeft onlangs besloten om nog geen definitief besluit te nemen voor wel of niet 
spelen en respecteert de individuele beslissing van leden en/of ouders van jeugdleden om niet op kunstgras te 

spelen. Wordt vervolgd…..  

RIVM PER DIRECT AAN DE SLAG MET NIEUW ONDERZOEK NAAR  KUNSTGRAS 
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De moeite waard…. 

Techniek bijschaven?                    

Oefenstof ophalen?                      

Huiswerk voor voetbal?  

Kijk eens op:  

 Euregio Voetbal School  

of 

Trainerssite.nl 

 

Dank-je-wel aan alle vrijwilligers 

Jo en Roos Wouters, organisatoren van de actie Steun ons Steunen op 10 sep-

tember jl. willen alle vrijwilligers van VV Walram bedanken voor hun hulp tij-

dens deze geweldige dag waarvan de opbrengst bestemd is voor de mensen in 

nood in Sri Lanka. 

Bij Walram 1 heeft Sam Schuite, overgekomen van SCG, na 

een aantal weken zijn actieve carrière moeten beëindigen. 

Opnieuw speelde een ernstige knieblessure hem parten. 

Met het oog op zijn maatschappelijke toekomst heeft Sam, 

in overleg, besloten de voetbalschoenen aan de wilgen te 

hangen. 

Demir Turkesic heeft vanwege familieomstandigheden ook 

de eerste ploeg verlaten. Patrick L’Espoir heeft dit seizoen 

nog nodig om de revalideren van een knieoperatie.  

Even terug op het oude nest was Jef Huijnen die zijn we-

reldreizen voor korte tijd onderbrak en de eerste ploeg op 

training en een wedstrijd van dienst was. Rond deze tijd 

vertrekt Jef weer richting Oostenrijk en Italië. Wanneer hij 

weer in het Valkenburgse terugkeert, weet je nooit bij Jef... 

Van 19 december tot 9 januari        

is het sportcomplex                                       

GESLOTEN                                       

voor trainingen en wedstrijden!  

Hervatten trainingen (januari) worden via 

website bekend gemaakt.! 

 

 Erehaag en opkomst spelers opening kunstgrasveld 

Eerste schot op het nieuwe doel! 
Lintjes knippen 
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Nieuwe copy aanleveren via secretariaat@vvwalram.nl 

 

 

Koppen bij voetbal beschadigt direct de hersenen en zorgt tijdelijk voor een zwaar verminderd geheugen, blijkt 
uit nieuw onderzoek. Moet de kopbal nu in de ban? 

Voor het eerst is via een groot Schots onderzoek aangetoond dat een gewone koptraining het brein al direct aan-
tast. De geheugenprestaties van de spelers namen zelfs 'significant' af, al ebde dat effect binnen 24 uur weg. Toch 

maken onderzoekers zich zorgen over de gevolgen op de langere termijn. 

Een groep voetballers kopte tijdens meerdere sessies twintig keer achter elkaar een bal die werd afgevuurd door 
een machine die is ontworpen om een hoekschop te simuleren. Voor en na de sessies werden deze voetballers ge-

test en de verschillen zijn opmerkelijk.  

Er was duidelijk een impact op de hersenen, blijkt uit de kersverse studie van de Schotse universiteit voor Sporting 
Excellence, onder leiding van de Nederlandse neurowetenschapper Magdalena Ietswaart. Het geheugen presteer-
de, afhankelijk per speler, na afloop zelfs tussen de 41 en 67 procent minder.   
Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor herhaalde blootstelling aan kopballen over een periode van vele ja-
ren. Dat moet verder worden onderzocht. Desondanks zegt Ietswaart: ,,,Hoewel de veranderingen tijdelijk waren, 
zijn wij van mening dat ze zeer belangrijk zijn voor de gezondheid van de hersenen. Mensen moeten zich er bij het 
koppen bewust van zijn wat er gebeurt in het brein en van het blijvend effect dat dit kan hebben.''  

De onderzoekster wil zich niet uitspreken over de vraag of kinderen extra risico lopen, aangezien hun hersenen niet 
volgroeid zijn. Psycholoog Arend de Kloet (Sophia Revalidatie en De Haagse Hogeschool), die onderzoek deed naar 
niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen, geeft wél aan dat koppen door jonge mensen momenteel beter verme-
den kan worden.  
De Kloet: ,,We weten hoe kwetsbaar het brein is, daarom is onderzoek naar de gevolgen van kopballen op lange 
termijn zeker nodig.'' Hij denkt overigens dat de nieuwe opzet van het jeugdvoetbal, kleinere veldjes en minder 
spelers, al minder koppen zal betekenen.   
De Amerikaanse voetbalbond verbiedt sinds vorig jaar het koppen voor spelers jonger dan 10 jaar, vooral uit juridi-
sche overwegingen. Onze bond ziet vooralsnog geen reden voor een ban in Nederland.  
Volgens Edwin Goedhart, bondsarts bij de KNVB, gaat het hier om een 'maatschappelijk issue, ingefluisterd door 
angst'. ,,Maar ik ben er niet huiverig voor. Want in een gemiddelde training kop je geen twintig keer. Met genoeg 
hersteltijd en een goede techniek is koppen geen probleem'', aldus Goedhart.   

Ook voor kinderen valt het risico wel mee, gelooft de arts. ,,Als koppen gebeurt in een voetbalomgeving, dan wordt 
iedereen ineens angstig. Terwijl de impact echt 'summier' is, zeker als het goed gebeurt.'' Toch vindt Goedhart het 
prima als er meer onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen op langere termijn. ,,We willen zeker niet doen aan 
struisvogelpolitiek.''  
 
PvdA-parlementariër Tjeerd van Dekken schrikt van de resultaten. ,,De KNVB moet zich nu beraden of en hoe dit 
onderzoek wordt vertaald naar het dagelijkse voetbal.'' Een verbod op koppen voor alle kinderen vindt de PvdA'er 
vooralsnog wel 'te radicaal'. De VVD ziet sowieso niks in het aan banden leggen van koppen bij het voetbal. ,,De 
samenleving, dus ook de sport, is nu eenmaal niet risicoloos'', aldus Kamerlid Rudmer Heerema.   
Wereldwijd wordt voetbal gespeeld door meer dan 250 miljoen mensen. In het afgelopen seizoen had voetbalbond 
KNVB ruim 1,2 miljoen leden.  

Bron: AD, 24 oktober 2016 

Koppen heeft impact op geheugen 
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De Walram-Koerier is een uitgave van het bestuur VV Walram 

Reacties / copy sturen naar secretariaat@vvwalram.nl  

 

      Ook lid worden van de Club van 50? 

Neem contact op met de sponsorcommissie of  

met een van onze bestuursleden 
Heb je hem al? 

De Voetbal.nl app 

Gratis downloaden 

Wij zoeken per direct….. 

...klussers, om een keer per week / per twee weken onder-

houdswerkzaamheden op ons complex te verrichten. 

Info via Marcel Meijers en/of Jean Ramaekers 

VRIJDAG 16 DECEMBER 

JAARVERGADERING WALRAM  

VANAF 20.30 UUR IN DE KANTINE VOOR                                         

SENIOREN EN A-JUNIOREN 

Het is niet toegestaan om trainingsballen uit het ballenhok mee te ne-

men naar uitwedstrijden. Immers, die komen dan weer niet op tijd terug 

zodat de volgende teams over te weinig trainingsmateriaal beschikken. 

Iedere teambegeleider heeft een aantal ballen in bruikleen gekregen om 

die voor de uitwedstrijden mee te nemen. 

Verder is het pure noodzaak om na de training alle ballen in de struiken 

en omliggende velden op te halen! We schrikken ervan dat er teams zijn 

die na een training doodleuk vijf, zes, zeven ballen achterlaten…..Niet 

vreemd dat, als dit zo doorgaat, we binnenkort natuurlijk geen trainings-

ballen meer hebben….Puntje van aandacht voor trainers en leiders! 

Meer regionaal voetbal-

nieuws is te vinden via 

app-je:  

IN DE WANDELGANGEN 

 


