
Terugblik vijf jaar trainerschap Sparta ‘30 

 

De afgelopen vijf jaar heb ik als trainer bij Sparta ‘30 mogen werken. Over een paar weken komt 

deze periode ten einde. Tijd om terug te blikken. 

 

Hele klus 

Op de laatste speeldag van het seizoen 2017-2018 speelde Sparta ‘30 zich met een 2-2 gelijkspel 

veilig uit bij SV Capelle. Na afloop stond ik, als toekomstig hoofdtrainer, met de toenmalige trainer 

Frans van Wijk en oud-Sparta ‘30 trainer Ad van Dongen na te praten. Zij voorspelden me toen dat 

het een heel zware klus zou worden om met Sparta ‘30 in de 3e klasse te blijven. Ik ben blij dat dit 

in ieder geval is gelukt. De manier waarop had ik me, net als iedereen, anders voorgesteld. 

 

Vertrouwen 

Drie jaar eerder was ik al als trainer begonnen bij Sparta ‘30. Destijds aangesteld door Teus 

Tankens, Cees Krauweel, Johan Vos en Sjaak Prins. Het eerste seizoen gaf ik alleen spitsentraining 

aan spelers van de A en de B (zo heette dat toen nog :) en behaalde ik bij de KNVB en Kozakken 

Boys mijn UEFA C Youth diploma. 

 

Na dat seizoen nam ik bij Sparta ‘30 het stokje over van Ad van den Broek als trainer van de JO19. 

Het was ook Ad die mij aanmoedigde om de trainerscursus UEFA B te gaan volgen zodat ik in de 

toekomst hoofdtrainer zou kunnen worden. Hij en ook de rest van de TC spraken veel vertrouwen in 

mij uit en daar ben ik hen nog altijd dankbaar voor. Het was erg verdrietig dat zowel Teus als Ad 

ons al snel ontvielen. Bij Teus ging daar een ziekteproces aan vooraf, Ad overleed heel plotseling. 

 

Kampioen 

Het eerste seizoen dat ik trainer was van de JO19 speelden we met veel JO17 spelers in een JO19 

competitie. Dit liep redelijk maar ook niet meer dan dat. We eindigden twee keer in de middenmoot. 

Ondanks dat Ziggy Krauweel, Jarno van Oudheusden en Matthijs Pullen daarna al de overstap 

maakten naar het eerste elftal, konden we het tweede seizoen hogere ogen gooien. Met name na de 

winterstop zetten we een geweldige serie wedstrijden neer en werden we ongeslagen kampioen in 

de 3e klasse. De twee uitwedstrijden tegen Heukelum (2-3) en Herovina (0-1) waren echte krakers 

die we niet snel meer vergeten. 

 

 
Kampioenschap met de JO19, na een 0-1 overwinning uit bij Herovina – mei 2018 



Het was geweldig om met die jongens kampioen te worden en dit met elkaar te vieren. 

Maandenlang hebben we er echt met zijn allen alles aan gedaan. Van fysiobehandelingen om 

22.30u ’s avonds tot aan analyses van de tegenstanders. Het ging achteraf gezien heel ver. Het 

betaalde zich uit en zorgt voor mooie herinneringen voor de rest van ons leven. Op ‘de platte kar’ 

gingen we door het dorp.  

 

Dick Wind was destijds assistent-trainer en ook daar kijk ik met veel plezier op terug. We hebben 

veel lol gehad samen maar vooral geprobeerd de jeugdspelers bij te brengen wat er voor nodig is 

om het maximale uit je voetbalcarrière te halen. Dick vulde mij goed aan. Hij zorgde met zijn 

grappen en grollen voor extra sfeer en luchtigheid op de juiste momenten maar kon ook 

voetbalinhoudelijk vanuit zijn eigen ervaring bijdragen aan de ontwikkeling van spelers. 

 

Doorstroom 

Ik ben er dan ook trots op dat er veel spelers uit de JO19 lichting van destijds, nu in het 1e en 2e 

elftal spelen: Twan Pelle, Derk Groenenberg, Ziggy en Zion Krauweel, Nick van Brakel, Jarno van 

Oudheusden, Jarno Vos, Walter van Willegen, Max van Bommel, Dennis van Wijgerden en Frank 

Verbruggen. 

 

 
 

De afgelopen seizoenen hebben we ook geprobeerd om regelmatig -23 wedstrijden te organiseren. 

Dat zijn belangrijke wedstrijden voor jonge spelers die in de overgang zitten van het jeugdvoetbal 

naar het seniorenvoetbal. Ik herinner me nog een prachtige wedstrijd tegen Kozakken Boys JO19 

(3-3) waarin onze jonge Spartanen echt tot het gaatje gingen om een goed resultaat te boeken.  

 

Stap naar eerste elftal 

Al vroeg in het seizoen 2017-2018 gaf Frans van Wijk aan Sparta ’30 aan het einde van het seizoen 

te verlaten. Ik ben de vereniging dankbaar dat ik toen het vertrouwen heb gekregen om hoofdtrainer 

te worden. Het was ook erg leuk dat mijn oud-ploeggenoten Arnoud Verhoeven, Rob van Herwijnen 

en Gherardo Sterrenburg aangaven in de begeleidingsstaf toe te willen treden. 

 

De overgang van JO19 naar het eerste elftal verliep voor mijn gevoel vrij soepel. De prestaties van 

het eerste elftal worden gevolgd in de hele regio. Dat maakt het leuk maar in het begin was het wel 



zaak om te laten zien dat ik het aan kon. Gelukkig voelde ik al snel het respect van de spelersgroep 

en uiteraard helpt het ook als je een paar keer wint. 

 

 
 

En dat vond ik ook altijd het mooiste: winnen. Met elkaar ergens naartoe werken, succes boeken en 

dat samen vieren. Ik wil mezelf nooit kunnen verwijten dat ik er niet alles aan heb gedaan om te 

winnen. Dat is aan de ene kant een goede eigenschap maar het zorgt er ook voor dat je er, ook in je 

hoofd, de hele week druk mee bent.  

 

Soms zou ik willen dat ik wat minder fanatiek was en wat makkelijker kon relativeren. 

Overwinningen leverden me veel energie op maar nederlagen kosten me nog meer energie. Dan 

dacht ik veel na over wat ik zelf beter of anders had kunnen doen en hoe we de volgende week en 

wedstrijd weer het beste konden gaan benaderen.  

 

Seizoen 2018-2019 
We begonnen het seizoen 2018-2019 met een 1-1 gelijkspel uit bij Asperen. Daarna speelden we 

een hele goede eerste seizoenshelft. Met name de spectaculaire overwinningen uit bij Haaften (1-6) 

en BLC (2-6) sprongen in het oog. In de winterstop stonden we keurig in de subtop. De groep was 

gretig, fit en compleet.  

 

Na een blessure van Gerco Gijben uit bij RFC en nog wat blessures na de winterstop kwam er zand 

in de motor. Uiteindelijk speelden we ons relatief makkelijk veilig maar het was jammer dat we de 

lijn van voor de winterstop niet door konden trekken. 



 
Gezelligheid tijdens een teamuitje in Breda na een 0-2 overwinning bij GVV ‘63 – november 2018 

 

Een mooie herinnering aan het seizoen 2018-2019 was dat we in de winterstop voor het eerst op 

trainingskamp gingen. We verbleven in een leuke accommodatie in Berg en Dal (vlakbij Nijmegen) 

en hadden daar een geweldig weekend met elkaar. We boekten ook nog een knappe 2-3 

overwinning op het zaterdagteam van JVC Cuijk.  

 

Na afloop van deze oefenwedstrijd was het nog erg gezellig in de kantine. Samen met de supporters 

die vanuit Andel naar Cuijk waren gekomen en de vaste kantinebezoekers van JVC Cuijck maakten 

we er een feestje van. Het kwam zover dat Gherardo staand op een tafel zijn befaamde Ciske de Rat 

act opvoerde waar nu in Cuijck en omstreken nog over gesproken wordt. En toen moest de 

stapavond nog beginnen…  

 

De winterstop duurde lang. Er lag veel sneeuw en we moesten creatief zijn in het trainen. 

 
Na een pittige crossfit les met het 1e elftal – Januari 2019 
  



 
Indoor Soccer Raamsdonksveer met het 1e en 2e elftal – Januari 2019 
 

De tweede seizoenshelft sprokkelden we wel nog onze punten maar we konden niet meer elke week 

top presteren. De selectie was vaak niet breed genoeg om blessures en schorsingen op te vangen en 

zelf ontbrak het mij aan ervaring om op de juiste manier met de verschillende fasen in een seizoen 

om te gaan.  

 

Ik heb toen vooral geleerd om mezelf in bepaalde situaties harder op te stellen en sneller 

veranderingen door te voeren op het moment dat het niet loopt. Ik hield te lang vast aan datgene wat 

ons tot dan toe aan successen had geholpen. 

 

 
Feest na een mooie 3-0 overwinning op koploper SC Everstein – 23 maart 2019 

 



Het was voor Anrico Visser een topseizoen, hij nestelde zich met 20 goals in de top van 

topscorerslijsten. Tegen BLC scoorde hij in totaal maar liefst zeven keer.  

 

Een dieptepunt in de slotfase van het seizoen was de zware enkelbreuk die Gerco Gijben opliep in 

de warming up uit bij GDC. Tot op de dag van vandaag is hij daar nog niet van hersteld. Ik heb daar 

altijd veel moeite mee gehad als ik spelers geblesseerd zie raken. Zeker als je weet wat jongens er 

voor doen of hebben gedaan om fit te zijn. 

 

Tijdens het seizoen maakte Tim Verbruggen bekend te stoppen aan het einde van het seizoen. Ook 

dat was een fikse aderlating voor het team. Tim was een belangrijke speler met leidinggevende 

capaciteiten. Net als Mike van Heukelum, ook die raakten we kwijt. Mike ging in een lager elftal 

spelen. Gelukkig is hij nu weer terug bij de selectie van het eerste. 

 

Seizoen 2019-2020 

Het seizoen 2019-2020 begon dramatisch nadat sterkhouder Mike Rutters in de eerste 

oefenwedstrijd thuis tegen Rhelico een zeer zware knieblessure opliep. Hij zou de rest van het 

seizoen niet meer in actie komen. Linksback Anthony van Wijk bleef kampen met aanhoudend 

blessureleed en de beste speler van het seizoen ervoor, Ziggy Krauweel, viel ook weg. Uiteindelijk 

duurde het seizoen helaas maar 17 competitiewedstrijden vanwege het uitbreken van het 

coronavirus. 

 

Tot dan toe hadden we een soort golfbeweging doorgemaakt. We begonnen het seizoen goed, 

plaatsen ons voor de 2e ronde van de beker en pakten direct punten in de competitie. Veruit de 

mooiste overwinning daarbij was de 5-0 overwinning op GDC dat tot dan toe bijna een jaar 

ongeslagen was geweest. Hiermee maakten we veel indruk in de regio. 

 

 
Derk Groenenberg scoorde een fraaie treffer in de wedstrijd tegen GDC – oktober 2019 

 

In de tweede ronde van de beker speelden we thuis tegen Almkerk. Met name Hans Groenenberg 

had zich ingezet om rondom de wedstrijd voor extra sfeer te zorgen. We verkochten onze huid duur 

en kwamen op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Lennard van Andel. Helaas moesten we 

in de eindfase van de wedstrijd onze meerdere erkennen in de eersteklasser. Toch was het een mooie 

middag voor de verenging, er was veel publiek en we hebben er een echte wedstrijd van gemaakt. 



 

 
Opkomst voor de bekerwedstrijd tegen Almkerk – november 2019 

 

Daarna was het in de competitie kwakkelen. We speelden vaak gelijk en dat schiet niet echt op.  

In de winterstop gingen we weer op trainingskamp, dit keer richting Groningen. 

 

 
Groepsfoto tijdens een boswandeling net buiten Groningen – januari 2020 

 



 
Training tijdens trainingskamp in Roderesch, nabij Groningen – januari 2020 
 

 
Team Pannenkoekenbakkers vlnr: Wesley, Lennard, Anrico en Mike – januari 2020 

 

Na de winterstop verloren we de eerste wedstrijden en was het vertrouwen broos. Het was erg fijn 

dat routiniers als Jan de Fijter, Dinant van Drunen en Bertil van Bergeijk zich beschikbaar stelden 

om het team te helpen.  

 

Net toen we na een 3-3 gelijkspel bij MVV’58 en een mooie 0-3 overwinning bij TSVV Merlijn ons 

weer oprichtten, werd de competitie afgebroken. Op dat moment stonden we op een 11e plaats. 

 



 
Net voor het stopzetten van de competitie wonnen we nog met 0-3 bij TSVV Merlijn in Tilburg – maart 2020 

 

Seizoen 2020-2021 

Vol goede moed begonnen we vorige zomer aan het seizoen 2020-2021. Het was van korte duur. Al 

snel gingen de corona perikelen weer de boventoon voeren. De eerste competitiewedstrijd tegen 

TSVV Merlijn konden we nog met publiek spelen. Ondanks dat Anrico Visser er toen al binnen 10 

minuten af moest met een hamstringblessure, knokten we ons via een bizarre frommelgoal van 

Wesley Akkerman toch nog naar een 3-3 gelijkspel.  

 

De volgende wedstrijd tegen BLC werd in de rust gestaakt na een positieve coronatest van één van 

onze spelers. Een heel aantal spelers moest per direct in quarantaine. Een onwerkelijke en 

vervelende situatie voor iedereen. Daarna zijn er nog twee wedstrijden gespeeld zonder publiek 

maar de lol was er wel af. Uiteindelijk is er dit seizoen geen wedstrijd meer gespeeld. 

 

Trouw 

Vanaf oktober 2020 hebben we dus alleen maar getraind. In allerlei varianten, steeds maar 

meebewegend met de adviezen vanuit de overheid. Zelfs in tweetallen met 1,5 m afstand hebben we 

maandenlang getraind. Dit vroeg nogal wat creativiteit en inspanning om enigszins aantrekkelijke 

trainingen aan te blijven bieden. 

 

De insteek veranderde van trainen voor wedstrijden naar trainen om in beweging te blijven en 

elkaar te blijven zien. Achteraf ben ik er blij mee dat we dit hebben kunnen volhouden. Het was niet 

makkelijk maar wel waardevol. De training opkomst is het hele seizoen geweldig gebleven. 

 



 
De trainingsopkomst is altijd top geweest – foto: voorbereiding seizoen 2020/2021 

 

Ik vind dat erg mooi dat een heel groot deel van de spelersgroep zich erg trouw heeft getoond in het 

trainen. Het hoort ook zo natuurlijk bij een teamsport maar ik weet dat lang niet elke club met 

zoveel spelers traint als wij de afgelopen jaren hebben kunnen doen. Verder ben ik dankbaar dat ik 

zelf ook de gezondheid en kracht heb gekregen om er altijd te zijn. Al die jaren heb ik nooit een 

training hoeven missen.  

 

Nieuwe trainer 
Nu is dan het moment gekomen om het stokje over te dragen aan de nieuwe hoofdtrainer Peter 

Burg. Ik wens Peter en zijn staf veel succes toe en hoop dat het komende seizoen ‘normaal’ mag 

verlopen en dat het eerste elftal een leuk en succesvol seizoen tegemoet gaat. 

 

Vooral hoop ik dat Sparta ’30 als vereniging weer haar rol in de maatschappij kan innemen. Dat 

jong en oud elkaar weer gezellig kunnen ontmoeten op de Jan Claesenhof. Het was onwerkelijk om 

het afgelopen seizoen na elke trainingsavond alleen het lege sportpark af te sluiten, zeker op de 

donderdagavonden. 

 

Toekomst 

Ik zal zelf nog regelmatig op het voetbalveld te vinden zijn als jeugdtrainer. Voor komend seizoen 

heb ik bewust geen nieuwe club gezocht. Mijn gezin met drie jonge kinderen en mijn baan als 

marketing manager bij Schouten in Giessen zijn voor mij lastig te combineren met het hoofd 

trainerschap. Ik sluit zeker niet uit dat ik in de toekomst nog eens een eerste elftal train. Voetbal zal 

altijd een passie blijven. Er zijn voor mij ook andere belangrijke zaken in het leven waar ik 

voldoende aandacht aan wil kunnen besteden. Niet alles draait om de bal. We zullen zien wat de 

toekomst brengt. 

 

Prettige samenwerking 

Ik kan heel veel mensen bedanken met wie ik prettig heb samengewerkt. Maar dan ga ik zeker 

mensen vergeten. Daarom wil ik me voor nu beperken tot twee personen. 

 



Allereerst Jacky Sonneveld, wat heeft hij de afgelopen jaren veel tijd gestoken in Sparta ‘30. Ik heb 

fijn met hem kunnen samenwerken en hij heeft zich altijd ingezet om mij te ondersteunen en dat 

waardeer ik enorm. Jacky was altijd bereikbaar en bereid om te helpen en mee te denken.  

 

Daarnaast Arnoud Verhoeven. Arnoud is drie jaar lang assistent-trainer / teammanager geweest en 

heeft zich al die tijd vrijwillig ingezet voor Sparta ‘30 en het eerste elftal. Vanuit Den Bosch kwam 

hij elke donderdag en zaterdag naar Andel om zijn taken rondom het team te vervullen. Arnoud was 

ook de drijvende kracht bij de organisatie van de trainingskampen en andere activiteiten. Ook dat 

waardeer ik enorm, net als dat ik natuurlijk ook de andere stafleden heel dankbaar ben voor hun 

hulp en betrokkenheid. We hadden de laatste jaren een volledig ‘Aelse’ staf, heel bijzonder! 

 

Leerzaam 

Al bij al kijk ik terug op een leerzame periode waarin ik me als trainer en als mens heb kunnen 

ontwikkelen. Het heeft zeker niet allemaal meegezeten maar ik heb mogen werken met geweldige 

mensen. De opgebouwde relaties en opgedane herinneringen zal ik zeker koesteren. Binnen de 

vereniging Sparta’30 kreeg ik de ruimte om mezelf te zijn, en mijn plannen en ideeën te ontplooien. 

Ik heb prettig kunnen werken. Bedankt daarvoor!  

 

Ik wens iedereen alvast een fijne zomerperiode toe en ik hoop jullie snel weer te zien in het dorp, op 

de club of elders. 

 

Hartelijke groet, 

 

Mark van Noorloos 

 

 

 


