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Toernooi Mennus (Maren-Kessel) 
is het grootste en vooral gezel-
ligste voetbaltoernooi uit de re-
gio! Inmiddels is dit festival niet 
meer weg te denken uit vele 
agenda’s. Ruim duizend bel-
angstellenden brengen jaarlijks
een bezoek aan het toernooi, 
of doen er zelf aan mee.

Het toernooi wordt afgetrapt 
met een grootse feestavond op 

de vrijdagavond. De zaterdag 
erna staat in het teken van voet-
bal; honderden dames, heren en 
veteranen, verdeeld over bijna 
60 verschillende teams, strijden 
die dag om de Mennus-cup, 
ieder in hun eigen categorie. Als 
‘s avonds de winnaars en winna-
ressen bekend zijn, is het weer tijd 
om naar ‘Mennstage’ te trekken. 
Dit is de feesttent op het Men-
nus festivalterrein die gelegen-

heid biedt aan vele bezoekers 
(ook niet deelnemers) om het 
toernooi op een knallende wijze 
af te sluiten. Menig bekende 
coverband heeft het dak er al 
van af mogen spelen. Ook dit 
jaar zal Toernooi Mennus weer 
garant staan voor een onver-
getelijk tweedaags evenement. 
Het zal wederom een gebeuren 
gaan worden waarover nog 
lang zal worden nagepraat…
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Ik herinner me nog goed mijn eerste grote 
toernooi: met 7 teams in één kleedkamer, mijn 
voetbalschoenen waren binnen 3 minuten 
kwijt. Gelukkig waren mijn voetbalkwaliteiten 
niet van zodanig grote kwaliteit dat mijn 
team om mijn aanwezigheid te springen 
stond. Vervolgens de eerste wedstrijd om 
9.00 uur, weer een om 11.30 uur en de 
laatste om…15.15 uur! Mijn geduld werd 
op dat soort dagen aardig op de proef 
gesteld. Tussen het wachten door werden 
we ‘verblijd’ met een broodje hamburger 
met een smaak waarbij mijn papillen nog 
steeds een angstaanval krijgen als ik daaraan 
terugdenk. Naderhand mochten we met 
een overvolle buik de kruisfinales spelen en, 
na het bereiken van een knappe 17e plaats, 
werden we huiswaarts gestuurd met een trofee 
die in Madurodam nog niet op zou vallen.

Maar, we moeten natuurlijk niet alles over 
dezelfde kam scheren. Ik heb gehoord dat er in 
het pieterige Maren-Kessel een voetbaltoernooi 
bestaat waar de hamburgers (en kroketten, en 
biertjes, en …ik krijg er honger van!) in elk geval 
wel smaken. Wat ook een lust is, maar dan 
voor het oog, is het voetbal wat er gespeeld 
wordt. Schijnbaar komen er tijdens dat toernooi 
tientallen teams vanuit alle windstreken 
neerdalen op de groene mat om een potje 
voetbal te spelen waarop onze Eredivisie 
stinkend jaloers is. Een prettige bijkomstigheid 
wanneer je meerdere wedstrijden moet 
spelen, is dat je dan ook meerdere keren 
de derde helft kunt vieren. En laat dat 
nu net mijn specialiteit zijn: zo wordt deze 
zaterdag echt de mooiste dag van de week!

Ik heb het hier over niets of niemand minder 
dan Toernooi Mennus, het grootste en 

gezelligste toernooi van Brabant! En jij, beste 
lezer, kunt daar bij zijn. En weet je wat dan 
helemaal mooi is: de entree is tijdens het 
hele toernooi helemaal gratis! Dus raap je 
goede moed bijeen en kom op vrijdag 5 en 
zaterdag 6 juni naar het Mennus feestterrein 
in Maren-Kessel. Vergeet natuurlijk niet: 
Samen is niet alleen, dus breng je buurman, 
melkboer, fietsenmaker of pedicure mee 
en vier Toernooi Mennus als nooit tevoren!

Ik ben er natuurlijk ook, mocht je me kwijt zijn, ik 
sta aan de bar…
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Door de jaren heen
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Pff..... wordt er hier nu alweer een voetbaltoernooi georganiseerd?! 
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Daar waar sfeer is, komen mensen op 
af. Klinkt best logisch, toch? Inderdaad, 
de praktijk omtrent Toernooi Mennus, 
het grootste voetbaltoernooi uit deze 
regio, bewijst dit nog maar eens. Toch 
blijft het jaarlijks merkwaardig dat er zich 
steeds meer teams aanmelden om mee 
te mogen doen aan Toernooi Mennus. 

Die mensen komen niet alleen om te 
voetballen, maar blijven om het sportieve 
gedeelte heen ook lekker hangen in 
de daarvoor bestemde horeca. Lekker 
voetballen en daarna een drankje, 
of voetbal kijken met een drankje. 
Tijdens dit evenement kan het allebei. 

Toernooi Mennus kenmerkt zich door de 
gezellige en laagdrempelige omgeving; 
iedereen is welkom deze dagen, of je nu 
meevoetbalt of niet. De factor leeftijd kent 
daarbij geen grenzen, voor zowel jong 
als oud zijn de deuren geopend. Mennus 
komt vanuit het plat Moarense dialect, 
en betekent: menens, het gaat erom, 

het stelt wel degelijk wat voor. En naar 
iets wat voorstelt, een voorstelling dus, 
komen nu eenmaal toeschouwers kijken. 
Of het nu om een circus, balletvoorstelling 
of een gigantisch voetbaltoernooi gaat.

Over voorstellen gesproken, stel je eens 
voor: 24 graden, je ligt met je kuiten in 
het gras, (rosé)biertje naast je, de zon 
op je schouders. Dit is slechts een klein 
onderdeel, maar wel een heel goed 
voorbeeld van Mennus, of beter gezegd: 
het Mennus-gevoel hebben. De relaxte 
sfeer ondervinden, net zoals dat de 
honderden mensen om jou heen doen. 

Kortom, Mennus is: op vrijdagavond 
aftrappen met een drankje in de feesttent, 
al luisterend naar de muziek kijken tegen 
wie jouw team het een dag later mag 
gaan opnemen. De dag erna lekker 
voetballen, of voetbal kijken, waarna je 
het hele gebeuren op de zaterdagavond 
nog eens rustig voorbij laat komen. 
Geheel op jouw manier, dát is nu Mennus.
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Disco Vision
Dj pussycat
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Disco Vision

Moozz
Disco Vision

Meuk
Session
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Dirty Daddies
Dj Coenio
Session

Disco Vision

Broadway
Disco Vision

?? ?
?

Horoscoop
Ieder pondje gaat door het mond-
je; laat de kroketten vandaag 
voor wat ze zijn en draaf eens 
wat harder over de velden, het 
zal je geen windeieren leggen.

Weegschaal
Jupiter en Venus staan op één 
lijn, dus pak een borrel en trek 
de stoute schoenen aan. Stap 
eens af op die lekkere linksback 
van dat Lithoijense vrouwenteam 
en wacht af wat er gebeurt…

ram

Beste Boogschutter, jouw pijlen 
zijn tijdens Toernooi Mennus op 2 
zaken gericht: de goal en de bar. 
Het is aan jou om gericht te schiet-
en, hulp van buitenaf krijg je niet.

Boogschutter
Je ontmoet vandaag een oude 
bekende, met wie het wel eens 
intiem kan worden. Geniet met 
volle teugen, maar vergeet niet 
om af en toe eens goed om je 
heen te kijken. Het gras is overal 
groener, ook onder je voeten.

Tweelingen

Pas op, je bent wel een Water-
man, maar geen Boy Water-
man. Stel je goed op bij corners 
en duik bij penalties gewoon in 
die ene hoek. De finale lonkt 
voor jouw team en de dames 
weten je vervolgens te vinden.

Waterman
Jij weet bij die ene persoon de 
gevoelige snaar te raken. Kijk 
uit dat je niet in 7 sloten tegelijk 
gaat lopen, om de Mennus-velden 
liggen er namelijk veel. Wees 
voorzichtig met terugspeelballen.

leeuw

Jouw financiële situatie zou de 
liefde op de proef kunnen stellen 
en dat vreet aan je. Blijf eerlijk, 
ook al is die spits nog zo lekker. 
Beter ga je voor een knipoog 
van de reserve-voorstopper.

Schorpioen
De sterren maken je analytisch 
en snel, maar pas op met die 
vroege voorzet, ook al is Van 
Gaal een groot aanhanger 
daarvan. Pak gerust dat ex-
tra biertje op zaterdagavond.

Stier

Ondanks dat je de touwtjes altijd 
graag laat vieren, moet je je voor-
bereiden op een belangrijke ge-
beurtenis. Rust goed uit, je hebt 
het nodig. Gezien worden op Toer-
nooi Mennus is één, maar zelf zien 
is misschien nog wel belangrijker.

Steenbok
Toernooi Mennus is helemaal 
jouw feestje; eerst scoor je de win-
nende goal in de kwartfinale en ’s 
avonds komt die ene chick/bink 
op je af die bovenaan op je ver-
langlijstje staat. Voor jou voelt dit 
als het winnen van de Europacup.

kreeft

Wie het kleine niet eert, is Toer-
nooi Mennus niet weert. Deze dag 
staat ook in het teken van relat-
ies, breng dus wat meer even-
wicht aan in de contacten om je 
heen. Wat meer lichaamsbeweg-
ing is ook geen overbodige luxe.

Vissen
Je kunt goed met iedereen door 
één deur en op sportief gebied 
is er geen vuiltje aan de lucht. 
Maar…pas op voor buitenspel! 
Eén keer te laat instappen en je 
doet niet meer mee. Die ene links-
buiten is trouwens wel heel lekker, 
tijd voor een ondeugend drankje.

Maagd

Toernooi Mennus is 
niet aansprakelijk voor 
uw toekomst stappen 
na het lezen van uw 
mennus horoscoop.Wat is MENNUS?
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MENNUS Wist je datjesWist je dat: 

EEN VoETBalToErNooi MET GEZElliGHEiD op 1

•	 MENNUS iEDEr jaar EEN TE GEk proGraMMaBoEkjE Vol MENNUS praaT UiTBrENGT, 
MiS HEM DUS NiET;

•	 MENNUS MET FriET-ENZo EEN Waar CUliNair MEESTErCHEF HEEFT, MET DiT jaar ook 
SHoarMa & SaTE SCHoTElS MMMMMMM!;

•	 MENNUS DiT jaar EEN NiEUW SpECTaCUlair VoETBal SpEl HEEFT, ook Voor DE  
MiNDErE TalENTEN oNDEr oNS;

•	 DaT Er ook GEDaCHT iS aaN DE MiNi MENNUrDS, DUS NEEM jE kiNDErEN GErUST MEE. 
lET WEl op, MENNUS iS HEEl VErSlaVEND!

•	 ToErNooi MENNUS NiET kaN ZoNDEr Haar MEDE MENNUrD DE “VrijWilliGEr”. DiT jaar STEllEN Maar 
liEFST 100 MaN ZiCH BESCHikBaar Voor ToErNooi MENNUS!! BEDENk “YoU’ll NEVEr MENN aloNE!”

•	 DE ENTrEE Voor ZoWEl oVErDaG alS BEiDE FEESTaVoNDEN GEHEEl GraTiS iS;

•	 DaT MENNUS Voor iEDErEEN iS, ook alS jE NiET MEEDoET aaN HET ToErNooi;

•	 MENNUS DiT jaar ook EEN VETEraNEN (35+) CoMpETiTiE HEEFT;
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Waar de Mennus-landgrenzen eerst slechts 
tot aan de uiterwaarden van de Maas reikten, 
zijn deze nu verder landinwaarts verlegd. 
Voorheen bestond het deelnemersveld van 
dit prestigieuze voetbaltoernooi enkel uit 
teams uit de voormalige gemeente Lith.  

Nu zowel de gemeente Oss als Den Bosch 
de kleine naburige vijvers hebben leeggevist, 
slaat Toernooi Mennus haar slag. Op politiek-
bestuurlijk niveau is men op zoek naar het ei van 
Columbus, waardoor voetbalteams hun heil 
gaan zoeken op sportpark De Liesdaal te Maren-
Kessel. Ze hebben behoefte aan zekerheid en 
spelvreugde, elementen die op dat evenement 
zeker aanwezig zijn. Zo is er een migratie waar 
te nemen van voornamelijk ex-Maasdonkse 
genootschappen die de oversteek over de 
Gewandeweg wagen, op weg naar gezelligheid.

Waar het aantal teams tijdens de eerste 
Mennus-editie nog op twee handen te tellen 
was, is dit nu allang niet meer mogelijk. 
Ook de emancipatie van deze teams is al 
verreweg verouderd; heren-, dames- en zelfs 
veteranenteams hebben hun weg naar dit 

voetbalfestival gevonden. Honderden spelers 
en speelsters zorgen voor een deelnemersveld 
van bijna 60 teams. De één woont op de 
Oijensedijk en kijkt uit over uitgestrekte 
graspolders, de ander is woonachtig in hartje 
’s-Hertogenbosch en wordt dagelijks gewekt 
door de klanken van het carillon van de Sint 
Jan. Weer een ander staat op zaterdagochtend 
6 juni voor 6 euro per uur de afwas te doen 
van snackbar Den Driehoek in Vinkel, waarna 
hij richting Maren-Kessel vertrekt om zijn 
voetbalkunsten te vertonen. Al deze mensen 
komen maar voor één doel: gezelligheid!

Onder deze personen bevinden zich nog 
tig enthousiaste deelnemers die op 5 en 6 
juni aanstaande hun weg richting Toernooi 
Mennus zullen gaan vinden. Of je nu wil 
komen voetballen, voetbal wil gaan kijken, 
of een dansje wil komen wagen…wij zien 
jou graag terug op deze dagen, samen met 
honderden anderen. De Mennus-massa 
breidt zich als een olievlek uit over de regio 
en ook jij kunt je onder deze meute mengen. 
Tot ziens op 5 en 6 juni op het Mennus-
festivalterrein in Maren-Kessel.

Scheidsrechters op een voetbalveld; ze 
moeten er zijn, maar ze hebben natuurlijk 
nooit gelijk. Een veelgehoorde kreet op de 
groene mat, ook tijdens Toernooi Mennus.

Toernooi Mennus is een sportief en gezellig 
voetbaltoernooi. Om deze elementen te 
kunnen garanderen, zorgen wij ervoor dat 
elke wedstrijd onder leiding staat van een 
ervaren scheidsrechter. Zij zullen ervoor zorgen 
dat zaken als respect en sportiviteit tijdens 
de wedstrijden gehonoreerd zullen worden. 
Laat aan deze mensen zien dat jij en jouw 
team ook over de juiste instelling beschikken 
en maak er samen een mooie dag van!

Om onze scheidsrechters goed te kunnen 
herkennen, zowel binnen als buiten de witte 
kalklijnen, zijn zij dit jaar aangekleed door 
niemand minder dan Jo Spierings. Deze 
Geffense schoenen- en sportmodekoning 
zorgt ervoor dat onze scheidsrechters goed 
voor de dag zullen komen. Want wees nou 
eerlijk: een scheidsrechter in zo’n mooi 
shirt, daar luister je toch zeker wel naar?

Stichting Toernooi Mennus bedankt Jo Spierings 
Schoenen en Sportmode voor deze bijdrage 
aan ons evenement. Namens deze sponsor 
wensen wij alle deelnemers en scheidsrechters 
veel succes en vooral veel plezier toe!

Komt dat schóóóót…! Rensenbrink…
tegen de paal! Vroeger was alles beter, 
ook het voetbal. Opkomende backs, 
het totaalvoetbal, een meevoetballende 
keeper…met weemoed denken vele Mennus-
deelnemers terug aan die ‘goeie ouwe tijd’. 

De realiteit is echter anders: op de 
Mennus-velden worden de heren die uit 
bovengenoemde tijd stammen voorbij 
gedraafd door hun zoons. Dit gedurende 
meerdere minuten, totdat de spreekwoordelijke 
tong op hun schoenen hangt. Tot overmaat 
van ramp krijgen zij ook nog eens een panna 
toebedeeld door hun buurjongen. Voor hun 

gevoel hebben zij een maand geleden nog een 
biertje gedronken om de geboorte van deze 
irritante knaap te vieren. Dat ze door de tijd zijn 
ingehaald, wordt zo nog maar eens bewezen.

Wil jij met jouw leeftijdgenoten lekker 
voetballen zoals je dat op recreatieve manier 
gewend bent? Doe dan mee met de Mennus-
veteranencompetitie! De minimumleeftijd voor 
deelnemers aan deze competitie is 35 jaar. 
In elk team mogen twee ‘dispensatiespelers’ 
zitten die deze leeftijd nog niet hebben bereikt. 
Heb je interesse om met deze competitie mee 
te doen? Ga dan naar www.toernooimennus.
nl, klik op ‘Inschrijven’ en schrijf je voor 24 mei in. 

BijNa 60 MENNUS TEaMS 
VaN oSS T/M DEN BoSCH

MENNUS DENkT ook aaN DE oUDErE VoETBallErS

jo SpiEriNGS GEFFEN klEEDT 
allE SCHEiDSrECHTErS aaN

MarEN-kESSEl | liTH | liTHoijEN | oijEN | NUlaND | GEFFEN | ViNkEl | oSS | HEESCH | DEN BoSCH | UTrECHT

NiEUW DiT jaar: DE MENNUS VETEraNENCoMpETiTiE

HELDEN VAN VROEGER: (boven) Klaas Nanninga, (links) Sjaak Zwart, 
(rechts) Piet Keizer, (onder) Johan Cruijff

VaN Gaal EN VD Gijp oVEr ToErNooi MENNUS 

Maren-kessel

lith
lithoijen oijen

oss

Geffen
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Het was 30 maart 2011, misschien weet u het nog wel: Ajax 
stond in lichterlaaie. Uri Coronel had zojuist woedend de 
handdoek gegooid en Cruijff stamelde op het parkeerdek dat 
hij ‘geen idee’ had hoe het nu allemaal verder moest. Maar 
binnen, bij de Ledenraad, ging op dat moment een schaal met 
kroketten rond. Van Dobben, uiteraard.

Er staan veel fi jne details in het boek ‘De coupe van Cruijff’ van 
Menno de Galan, maar persoonlijk vond ik dat de fi jnste.

Terwijl heel Nederland zich laafde aan het bizarre Amsterdamse 
volkstheater, aten de wijze mannen van de Ledenraad nog 
even vlug een lekkere kroket. Met een biertje erbij, want dat is, 
zo las ik in het boek, ‘een traditie’ bij Ledenraadsvergaderingen 
van Ajax. Met of zonder Johan.

Een mooie traditie, als je het mij vraagt, omdat het precies laat 
zien waar het om draait bij een voetbalclub. Weer of geen 
weer, oorlog of vrede, winst, verlies of een onterecht gelijkspel, 
na afl oop eet je samen een lekkere kroket in de Mennus Cuisine, 
met een biertje erbij. Ik moest onlangs nog denken aan enkele 
jaren geleden, toen onze twee grootste krokettenfabrieken 

gingen fuseren. De kroket is immers de populairste Nederlandse 
voetbalsnack. De frikandel mag er ook best wezen, maar de 
historie van de voetbalkroket is rijker. Meer dan de frikandel is 
de kroket van ons allemaal, bovendien. Hij is uitermate geschikt 
op de staantribune, maar kan net zo goed in de bestuurskamer 
of de skybox.

Niemand kon zo schitterend achteloos een kroket eten als 
Jorien van den Herik, je weet wel, die ex-voorzitter van Feyenoord 
met dat glimmende kale hoofd. De Grote Kale leider viste, op 
weg naar de persconferentie, vaak een kroket tussen een 
klaarliggend broodje uit, om die daarna met één hand in zijn 
broekzak, heel nonchalaant op te eten. Lopend deed hij dat, 
want voor Van den Herik was het eten van een kroket niet iets 
om tijd aan te verspillen. Hij had een club te besturen.

Vroeger had je Heinz ‘Kroket’ Stuy uiteraard - en onderschat 
ook de macht van krokettenboer Rob Cohen niet, 
voetbalschoonvader en slimme zakenman in de periferie van 
Ajax en AZ. O ja, en dan was er nog die vermaarde 
verzoeningslunch tussen Mario Been en Willem van Hanegem. 
Mario nam een uitsmijter en Willem een broodje kroket.

Toen ik vroeger op de oude staantribune stond bij PSV, kwam 
er altijd een klein oud mannetje langs met een metalen bak, 
waar een klein vettig theedoekje overheen was gedrapeerd. 
Daaronder lagen de kroketten en frikandellen. Die waren 
meestal aan de lauwe kant, zeker als het winter was, maar erg 
was dat niet. Ik kan me mijn eerste lauwe kroket op Toernooi 
Mennus nog goed herinneren. Tenminste, ik dacht dat deze 
lauw was. Totdat er zich, na de eerste gulzige hap, een gigantisch 
blaar vormde aan de binnenkant van mijn linkerwang. Die 
avond, op de Mennus-feestavond, heb ik nog gekust met een 
meisje uit Teeffelen, ik weet zeker dat ze het gevoeld moet 
hebben. Wanneer ik haar nu weer zie, lacht ze altijd een beetje 
moeilijk. Ze zal vast nog steeds last hebben van die overgedragen 
blaar. Maar goed, het was het waard.

Deze voetbalkroket is tevens op Toernooi mennus voor 1 Mennus 
te verkrijgen bij onze Mennus-chefkok, Giel Eijsvogels.

Dit gezellige damesteam doet al sinds jaar en 
dag mee met de Mennus Damescompetitie. 
De Lithoijense speelsters zijn te herkennen als 
‘the best of the rest’. De laatste twee edities 
van het Mennus-toernooi zijn zij als derde in 
hun poule geëindigd. Hierdoor hebben ze al 
enkele keren aan de fi nales mogen ruiken. 

Over ruiken gesproken; dat doorstroming naar 
de laatste vier telkens niet is gelukt, kan te 
maken hebben met het feit dat deze dames 
graag ‘ruiken’ aan een rosébiertje. Dit drankje 

is, ook tussen de wedstrijden door, een aange-
name dorstlesser bij de Mooisten der Lithoijen. 

Naast deze dorstlesser zijn de dames ook niet 
bang van een beetje zonlicht. ’s Avonds op 
Mennstage willen zij daarom ook graag voor-
zien van een bruin kleurtje hun opwachting 
maken. Welke (cover)band artiest of DJ er 
dan op het podium staat, maakt hen niets uit, 
de voetjes gaan toch wel van de vloer. Weten 
deze dames het dit jaar wel tot de fi nales te 
schoppen? Succes FC Lithoijens Mooisten!

Dat de jeugd de toekomst heeft, bewijst dit 
jonge herenteam uit Lith. Twee edities geleden 
behoorden zij nog tot de beste 4 teams uit 
hun categorie, de fi nale werd destijds op een 
haar na gemist. Hun Mennus-doel, elke keer 
de poule-fase overleven, is altijd nog behaald. 

Ook dit jaar verwachten ze minimaal 
de kwartfi nales te bereiken. Deze Lithse 
heren hebben niet alleen honger naar de 
bal, ook na het voetbal zijn ze vaak ron-
dom de frietkar van Giels Friet Enzo te 
vinden. Met een biertje in de hand slu-

iten zijn hun Toernooi Mennus jaarlijks af. 
Een van de spelers van FC Spordy hoopt ooit 
nog eens zijn opwachting te maken op het 
muzikale toneel van het toernooi. In zijn vrije tijd 
oefent DJ Luuki urenlang om zijn toekomstige 
Mennus-publiek van ‘fresh beats’ te voorzien. 

Een solide verdediging, fl exibele aanval en 
daartussen een goed geolied middenveld; 
de Lithse youngsters hebben een aardig 
team op weten te bouwen en zijn klaar om 
records te laten sneuvelen tijdens de achtste 
toernooi-editie. Als jij het Lithse tikkie takkie 
voetbal wil zien, houd deze jongens dan in 
de gaten! En waar eindigt de opmars van het 
jonge FC Spordy dit jaar? Geen idee, maar wij 
kijken er in elk geval graag naar uit!

Column
DE VoETBal-krokET

Ken je dat geluid als je door een te-
genstander met bal en al eruit wordt 
gesprint? Alsof je er niet staat, alsof je 
benen van beton zijn….ZWOESSS…! 

De ware betekenis van de naam van dit 
Geffense damesteam zit hem niet in dit ge-
luid. Waarin dan wel? Dat mag je gerust 
eens aan een van deze speelsters vragen. 
Komend jaar doen ze voor de derde keer 
mee aan het toernooi. Zij zullen dan voor 
de tweede keer hun titel verdedigen. Voor 
de wakkere lezers onder ons: inderdaad, ti-
jdens hun Mennus-debuut wisten zij direct 
de toernooiwinst te behalen en de Zwoesjes 
herhaalden dit spektakel vorig jaar nog 
maar eens, door in de fi nale het Lithse WoM-
ennus vanaf de strafschopstip te verslaan. 

Dat de dames over stalen zenuwen beschik-
ken, blijkt wel uit het feit dat de wijnvoor-
raad van de Mennus-feesttent de laatste 
jaren er telkens bijna volledig doorheen 
is gegaan. Deze dames worden door dit 
gedrag (volgens eigen zeggen) de ‘day 
after Mennus’ wakker met het gevoel al-
sof ze een spontane long- en leveraan-
doening hebben. Dit doet ze echter niets. 

Dit jaar gaan deze Geffense grootheden 
weer voor een plekje bij de laatste 2. Als stille 
wens hebben zij aangegeven nog wel eens 
los te willen gaan op de muzikale fratsen van 
de Loco Loco Discoshow. Wie weet wat de 
toekomst gaat brengen. Eerst dit jaar nog 
maar eens zien te winnen dames, veel succes!

FC SporDY (lith)

FC lithoijens Mooisten  (lithoijen)

ZWoES (geffen)

Mennus teams
stellen zich voor!

Dit jaar gaan deze Geffense grootheden 
weer voor een plekje bij de laatste 2. Als stille 
wens hebben zij aangegeven nog wel eens 
los te willen gaan op de muzikale fratsen van 
de Loco Loco Discoshow. Wie weet wat de 

gingen fuseren. De kroket is immers de populairste Nederlandse 
voetbalsnack. De frikandel mag er ook best wezen, maar de 
historie van de voetbalkroket is rijker. Meer dan de frikandel is 
de kroket van ons allemaal, bovendien. Hij is uitermate geschikt 
op de staantribune, maar kan net zo goed in de bestuurskamer 

Niemand kon zo schitterend achteloos een kroket eten als 
Jorien van den Herik, je weet wel, die ex-voorzitter van Feyenoord 
met dat glimmende kale hoofd. De Grote Kale leider viste, op 
weg naar de persconferentie, vaak een kroket tussen een 
klaarliggend broodje uit, om die daarna met één hand in zijn 

Toen ik vroeger op de oude staantribune stond bij PSV, kwam 
er altijd een klein oud mannetje langs met een metalen bak, 
waar een klein vettig theedoekje overheen was gedrapeerd. 
Daaronder lagen de kroketten en frikandellen. Die waren 
meestal aan de lauwe kant, zeker als het winter was, maar erg 
was dat niet. Ik kan me mijn eerste lauwe kroket op Toernooi 
Mennus nog goed herinneren. Tenminste, ik dacht dat deze 
lauw was. Totdat er zich, na de eerste gulzige hap, een gigantisch 
blaar vormde aan de binnenkant van mijn linkerwang. Die 
avond, op de Mennus-feestavond, heb ik nog gekust met een 

gingen fuseren. De kroket is immers de populairste Nederlandse 
voetbalsnack. De frikandel mag er ook best wezen, maar de 
historie van de voetbalkroket is rijker. Meer dan de frikandel is 
de kroket van ons allemaal, bovendien. Hij is uitermate geschikt 
op de staantribune, maar kan net zo goed in de bestuurskamer 

weer voor een plekje bij de laatste 2. Als stille 
wens hebben zij aangegeven nog wel eens 
los te willen gaan op de muzikale fratsen van 
de Loco Loco Discoshow. Wie weet wat de 
toekomst gaat brengen. Eerst dit jaar nog 
maar eens zien te winnen dames, veel succes!

de Loco Loco Discoshow. Wie weet wat de 
toekomst gaat brengen. Eerst dit jaar nog 
maar eens zien te winnen dames, veel succes!

“DE MooiSTEN DEr 
liTHoijEN ZUllEN DiT 

jaar HoGE oGEN 
GaaN GooiEN!”
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DE NiEUWSTE SENSaTiE iN FESTiVal laND

DE parTY Dj VaN NEDErlaND

Session, Disco Vision, Moozz, Broadway, 
Riverside, Strike Two oh en natuurlijk Danny 
Pannadero. Al deze muzikale bazen hebben 
Menn Stage compleet plat gespeeld tijdens de 
verschillende edities van Toernooi Mennus. Dit 
jaar gaan we echter to the next level, dit jaar 
zal er op vrijdag een ware aardverschuiving 
ontstaan, waarom.. the Dirty Daddies are in Town! 

Dé publiekstrekker van de upcoming festivals in 
Nederland brengt dit jaar ook een bezoek aan 

het groeiende Toernooi Mennus. Je 
hebt ze eerder kunnen zien op o.a. de 
Zwarte Cross, bij Concert at Sea en in 
de Heineken Music Hall. 

Een optreden op de Mennstage zal daardoor 
ongetwijfeld goed staan op hun palmares. Tijdens 
hun uren durende liveshow worden er vele hits 
op je afgevuurd, welke na maximaal één minuut 
vloeiend zullen overlopen van de ene in het 
volgende nummer, alsof je naar een live remix 
aan het luisteren bent. Van Wham tot AC/DC, van 
Bon Jovi tot The Village People en van DJ Paul 
Elstak tot Bryan Adams; deze 7 heren brengen 
het allemaal ten gehore. Het is dus totaal niet 
van belang uit welk tijdperk je komt. Van de 

flowerpower sixties, de disco seventies, de stoere 
eighties tot de housende nineties: deze band laat 
de hits uit deze jaren uit de speakers knallen alsof 
het dagelijkse kost voor ze is. 

Toernooi Mennus kende nog nooit zo’n goede 
kick-off en jij kunt daarbij aanwezig zijn! Wij zouden 
zeggen: dansschoenen aan, keeltjes gesmeerd 
en genieten maar van een van de beste 
partyacts van Nederland. Breng al je gezellige 
vrienden mee en komt dat zien op vrijdagavond 5 
juni op Toernooi Mennus! Oh en entree is natuurlijk 
GRATIS!

DJ Coenio
Om de knallers van The Dirty Daddies heen heeft Toernooi Mennus dit jaar 
een van Brabants beste muzikale exportproducten ingevlogen: DJ Coenio zal 
het publiek versteld laten staan met zijn mixtalent! 

Hij is o.a. bekend van zijn gigs in de Tilburgse Amstel Bierhal en de bekende 
Back to the 90’s feesten. Enkele jaren geleden mocht hij zelfs onze Oranje-
supporters entertainen op het Europees Kampioenschap Voetbal in Zwitserland. 
Waar dat tot heeft geleid, is inmiddels bekend; meer dan honderdduizend 
voetballiefhebbers gingen uit hun dak en nu kun jij ook aan de beurt 
komen! Deze keer zal DJ Coenio de Mennstage gaan opwarmen voor een 
onvergetelijke achtste editie van Toernooi Mennus. Geen enkel voetje zal meer 
op de vloer kunnen blijven staan en ook de handjes zullen het tentdoek bijna 
toucheren; onze Coenio pompt zijn beats door de speakers als nooit tevoren!

Namens DJ Coenio zeggen wij: tot ziens op vrijdag 5 juni in onze feesttent!

BE THErE
aND

BE MENNUS

Festyland
Concert at Sea
paaspop
Zwarte Cross

Bekend van:

TheDirty Daddies

VrijDaG 5 juni Feest 20:30 uur

GraTiS
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Als wij moeten gaan opnoemen waar deze 
geweldige band allemaal heeft gestaan, is het 
einde zoek. Toch nieuwsgierig geworden? Vooruit 
dan, komt ie: Van de Osse Oranjefeesten tot de 
Nijmeegse Vierdaagsefeesten, van De Efteling 
tot aan De Effenaar. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of deze formatie heeft er gestaan, 
zelfs op buitenlandse hotspots zoals in Bonaire 
of Val Thorens. We hebben het over niemand 
minder dan Session, dé allround coverband 
en de beste feestband van Nederland! 

Zelfs onze vaderlandse topartiesten zijn muzikaal 
bijgestaan door deze muzikale grootheden. Zo 
weten o.a. Alain Clarke, Wolter Kroes, Jeroen 
van der Boom, Glennis Grace, Frans Duijts en 
Do hoe het is om met Session op het podium 
staan. De bandleden deinzen niet terug voor 
een grootschalig publiek en zullen laten zien 

dat ze uit het juiste muzikale hout gesneden 
zijn. Hun repertoire bestaat een variatie van 
de beste classics tot de meest nieuwe top 40 
muziek. Kortom, aan entertainment geen gebrek!

Bij het grootste toernooi van deze regio 
hoort natuurlijk ook een immens grote band. 
Vandaar dat Toernooi Mennus dit jaar weer 
ontzettend verheugd is om Session op het 
podium van de Mennstage te hebben staan. 
Kon jij er vorig jaar niet bij zijn, wil je de 
feestavond van vorig jaar nog eens dunnetjes 
overdoen of wil je gewoon jouw Toernooi 
Mennus (weer) op een knallende wijze afsluiten? 
Dan ben je van harte welkom op 
zaterdagavond 6 juni in de feesttent op het 
Mennus-terrein in Maren-Kessel. De entree is 
vanzelfsprekend gratis en Toernooi Mennus 
en Session heten je meer dan welkom!

Op zaterdag 6 juni is het tijd 
om te voetballen, wie zal er dit 
jaar met de Mennus-eer gaan 
strijken? Om ervoor te zorgen 
dat de deelnemers na een 
wedstrijd niet stil zullen blijven 
staan (en hun spieren dus niet 
zullen afkoelen), hebben wij de 
heren van het Megense Disco 
Vision weer opgetrommeld. 

Sinds jaar en dag verzorgen 
zij de muziek tijdens het 
voetbaltoernooi en de 
zaterdagse feestavond. 

Binnen hun repertoire hebben zij 
voor ieder wat wils; een foxtrotje, 
disco fever, rock ’n roll, happy 
hardcore, top 40 of gewoon 
een Nederlandse meezinger. 

Ook voor verzoekjes waardoor 
jouw team net even beter 
zal gaan spelen ben je 
bij de mannen van Disco 
Vision aan het juiste adres. 

Onder het motto: ‘u vraagt, 
zij draaien’, worden jullie 
allerlei hits en een op en top 
gezellige sfeer aangeboden. 
Over draaien gesproken; deze 
heren draaien maar voor één 
ding hun hand om, en dat 
is om op de juiste knopjes te 
kunnen drukken natuurlijk!

VoriG jaar WaS HET DE HElE aVoND roCk & roll

Top 3
CoVErBaND VaN 
NEDErlaND!

HoE WorDT jE EEN ECHTE 
parTY-MENNUrD?
•	 kijk je in de lens van onze fo-

tograaf? Doen dan eens geen duck-
face, maar smile like a Mennurd!

•	 Doe die ene akka-panna ook eens 
op je eigen helft, als je durft…

•	 Drink een (rosé)biertje meer, je kunt 
het hebben!

•	 Heb respect, ook voor die 
tegenstander die er helemaal 
niks van bakt.

•	 Wat er ook gebeurt: als je haar 
maar goed zit! Zorg voor voldoende 
gel en haarlak.

•	 Maak geen slidings, beter ga je ’s 
avonds naar de grond!

•	 Bier gooien is voor losers, lekker 
opdrinken dus!

•	 En als je dan ’s avonds na een 
vermoeiende toernooidag op 
Mennstage staat: pak relaxt een 
slok van je drankje, kijk eens rond 
en shine like a Mennurd!

ZaTErDaG 6 juni
20:00 uur

DE MENNUS HoUSE MaFia
Disco Vision

ENTrEE

Avonden
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Deze MENNUS Courant is mede mogelij� gemaakt door:

THE DirTY DaDDiES - Dj CoENio - CoVErBaND SESSioN - DiSCo ViSioN GraTiS ENTrEE
CHECk WWW.ToErNooiMENNUS.Nl oF oNZE FaCEBook paGiNa Voor HET laaTSTE MENNUS NiEUWS


