
Judith en Bikkel voor de Juniors: 'Ik heb het voetbal van alle
kanten gezien'

01 mrt 2010  start printen

NIJMEGEN - Ook achter de schermen van NEC wordt hard gewerkt voor de
Nijmeegse club. Deze week een interview met Judith Coenders van Crocs
NEC Juniors.
Vlak voor het begin van iedere thuiswedstrijd van NEC staan elf Crocs NEC
Juniorleden met een gespannen gezicht te wachten op de trappen in de spelersgang
van het McDOS Gofferstadion. Druk zijn ze dan al lang niet meer, dat heeft
plaatsgemaakt voor een zenuwachtige blik richting de kleedkamerdeur waar binnen
enkele seconden hun helden uit gaan komen. Voor Judith Coenders, drijvende kracht
achter de Crocs NEC Juniors, zijn die blikken op de gezichten de mooiste momenten
van haar werk bij NEC

Crocs NEC Juniors
Judith kwam bij NEC binnen als supporter, maar heeft ondertussen al vele aan NEC
gerelateerde functies gehad. "Met een stel vrienden bezocht ik lang geleden eens wat
wedstrijden van NEC en al vrij snel gingen we naar iedere thuis- en uitwedstrijd.
Vervolgens werd ik bestuurslid van de supportersvereniging en uiteindelijk ben ik bij
de Crocs NEC Juniors terecht gekomen. Nu organiseer ik samen een aantal anderen
alle activiteiten en begeleid ik de kinderen op een wedstrijddag. Verder organiseren
we jaarlijks drie grote activiteiten en hebben we regelmatig kleinere uitstapjes.
Ondertussen hebben we trouwens al ruim 2300 leden."

VIPje van de week
Een vast werkritme is er niet, maar Judith is ongeveer anderhalve dag per week bezig
met het organiseren van activiteiten of de wedstrijdvoorbereiding. Eén moment zal
Judith nooit meer vergeten. "Op een dag belde ik een kind op om te vragen of ze het
VIPje van de week wilde zijn. Deze mag dan op de foto met een speler, gaat met de
scheidsrechter het veld op en voetbalt met de reservespelers. Natuurlijk was ze
meteen dol- enthousiast, maar het meisje gaf aan dat het waarschijnlijk niet door kon
gaan omdat ze in een rolstoel zat. Voor mij was dit echter geen probleem en we
hebben flink wat moeten regelen, maar uiteindelijk kon het toch doorgaan. Dat kind
heeft de dag van haar leven gehad."

Bikkel
Veel commotie was er door de komst van Bikkel, de mascotte van de Crocs NEC
Juniors. Uiteindelijk kwam hij er toch, dit tot grote tevredenheid van Judith. "Veel
supporters hadden grote moeite met de komst van Bikkel en ergens begrijp ik hen
wel. Toch hoop ik dat zij inzien dat Bikkel er niet voor hen is, maar voor de kinderen.
Afgesproken is dat Bikkel alleen maar ingezet gaat worden bij activiteiten van de
Crocs NEC Juniors. Voor de kinderen horen Bikkel en de Crocs NEC Juniors gewoon
bij elkaar en daarom ben ik ook blij dat hij er is. Zo was er eens een jongen die grote
fan was van NEC, maar nooit meedeed aan activiteiten omdat hij vreselijk bang was
van Bikkel. Hij is daarna met zijn ouders langsgekomen en sindsdien is hij zijn
grootste fan."

Een echte NEC'er
Regelmatig wordt Judith aangesproken op het feit dat ze voor NEC werkt en ze voelt
zich inmiddels dan ook een echte NEC'er. Door de vele werkzaamheden die ze heeft
gehad is haar kijk op voetbal wel veranderd. "Als supporter zie je dingen heel anders
of soms zelfs helemaal niet en als bestuurslid van de supportersvereniging beleef je
alles ook weer op een andere manier. In mijn huidige functie zijn er opnieuw dingen
die me nooit eerder zijn opgevallen en dat vind ik alleen maar mooi. Mijn blik op het
voetbal en de hele entourage is door de jaren enorm veranderd, maar zodoende heb
ik wel veel gezien en daar ben ik trots op."
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