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3-4 JUNI 2016

BABYVISION
DAN WINNENBLUE
LEUKSTE WEEKEND

MENN ALONE MEEDOEN

IS BELANGRIJKER

DISCO-

MENNUS
NUS MEN
S MENN

VAN HET JAAR
XL
VISION DJ VOOR MAAR EEN TIENTJE
BE MENNUS BE MENNUS

MAREN-KESSEL
SPORTPARK DE LIESDAAL / MANEGE RUST ROEST

DE ENIGE ECHTE
MENNUSKRANT
MET ALLES OVER HET MENNUS
WEEKEND OP 3 & 4 JUNI 2016

MET 60 TEAMS EN 4 TOP BANDS...
WORDT HET 3 EN 4 JUNI WEDEROM EEN GIGANTISCH GEZELLIG MENNUS WEEKEND!

Stichting toernooi Mennus doet sinds 2008 exact
hetzelfde. De stichting uit Maren-Kessel combineert sport (voetbaltoernooi) en muziek (festival). Kijkend naar de groei en het succes van het
evenement blijkt het een combinatie die ook in

de regio Oss aanslaat. Na de start in 2008 waar
er maar een handje vol teams aan mee deden
doen er nu maarliefst 60 teams uit de gehele regio mee (Heesch, Geffen, Lith, Lithoijen, MarenKessel, Nuland, Oijen, Vinkel, e.a.). Voor iedereen
is er wat te doen, ook voor de kids natuurlijk. Naast
het voetbal zijn er ook twee feestavonden, waar 4
top bands het dak eraf spelen. In deze krant staat
wat er allemaal nog meer te doen is tijdens het gezelligste weekend van het jaar. Veel lees plezier en
hopelijk tot 3 en 4 juni in Maren-Kessel.

KOOP JE KAARTEN
VOOR DE FEESTAVONDEN VIA:

WAT IS TOERNOOI
MENNUS? PAGINA: 3

CULINAIRE HOOGSTANDJES PAGINA: 4

COLUMN: JOHAN
BEDANKT PAGINA: 5

Muziek en voetbal is een combinatie die aanslaat. Althans zo blijkt; De bekende voetbaltalkshow ‘Voetbal Inside’ bracht deze twee
elementen samen in een televisieprogramma en
en won er zelfs de Gouden Televizier ring mee.

WWW.TOERNOOIMENNUS.NL
(V.V.K.) VR.: €7,50 | ZAT.: €5,- | COMBI: €10,-
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TOERNOOI MENNUS
3 & 4 JUNLI 2016
MAREN-KESSE

WOORDJE VOORAF,
“WAREN ER IN HET BETAALDE VOETBAL MAAR MEER MENNURDS, DAT ZOU HET
“NAMELIJK EEN STUK LEUKER MAKEN!”

Voetbal Inside zoals het programma nu
heet begon in 2001 met uitzendingen op de
Nederlandse televisie. Vanaf 2008 begon
het programma echter meer bekendheid te
krijgen, niet raar dat in datzelfde jaar Toernooi
Mennus is ontstaan. Ondanks dat ze niets
met elkaar te maken hebben, kan je stellen
dat ze beide over hetzelfde DNA beschikken.
Ik Johan Derksen, kan alleen maar trots zijn op
dit voetbalfestival. Weg met de gedachten
dat de winnaar altijd degene moet zijn die
alle aandacht verdient. Voetbal is een sport
en dat doe je voor je plezier, in ieder geval
zeker op dit niveau. Bij plezier hoort een leuke
sfeer, lekker drankje, gezellige mensen en een
goed stukje muziek (al ben ik zelf totaal geen
fan van die bagger die jullie draaien, maar
dat terzijde). Voetbal moet gezien worden als
een vorm van connectie, het is tenslotte een
teamsport. Terugkomend op dat tenenkrommend
voetbalniveau van jullie festival, ja dat mag
ik zeggen, de Eredivisie is namelijk geen haar
beter. Het verschil is echter dat die middelmatige

voetballertjes uit de Eredivisie denken dat ze
net zo goed zijn als Marco van Basten. Speel je
het hele jaar bagger, maar heb je een nieuwe
tattoo, gooi je de bal eens goed in of lukt
die schaar na 100 mislukte pogingen wel een
keer, denken ze ineens dat ze C. Ronaldo zijn
en ook 10 miljoen per jaar moeten verdienen.

“Vroeger was alles beter” Deze uitspraak zal
je vast vaak van je pa of opa horen. Maar
geloof mij, vroeger was het voetbalsfeertje
inderdaad een stuk beter. Toen hadden we
het niet over een nieuwe Bentley of over Zoals mijn vriend Lee altijd zong, Be Mennus
welke kleur ik mijn haar moet verven om er als and You’ll never Menn alone! Beste Mennurds
tropische vogel bij te lopen. Nee, toen hadden geniet en heb een fantastisch Mennus weekend!
we het over dingen zoals, wat er lekkerder was
op een broodje, een kroket of een frikandel.
Over hoeveel geld er nog in de kaart pot zat,
Votblknnr n en ehte ennrd
of over iets simpels zoals wat er die dag in
de krant stond. Krant? Ik denk dat sommige
Eredivisie spelers niet eens weten of je krant
met een d of t schrijft, laat staan wat er in staat.

John Drksn

WAT HEBBEN WE ALLEMAAL
TE MENNUH, 5 VOORSTEL RONDJE
2
3
4

3 Mennus teams worden uitgelicht. Wie
zijn deze teams en wat is hun Mennus geschiedenis

VOORWOORD

Johan Derksen zowel voetbalkenner als
Mennurd verteld zijn verhaal omtrent het
huidig betaald voetbal.

WAT IS MENNUS?
Toernooi Mennus is zoveel meer dan
aleen een voetbaltoernooi. Lees op
deze pagina ook je Mennus horoscoop.

PROGRAMMA
Wat is er allemaal te doen tijdens Toernooi Mennus. Culinair programma, Mennus Cup, Kids etc.

6
7

FEESTAVOND VRIJDAG
Feestavond 1 (vrijdag 3 juni). Het programma met welke bands deze avond
het dak van Mennstage gaan spelen!

FEESTAVOND ZATERDAG
Feestavond 2 (zaterdag 4 juni). Het feest
programma voor de zaterdagvond. Kijk
wie deze avond op Mennstage staan!

MET DANK AAN

8

Stichting Toernooi Mennus kan veel,
maar niet alles. Zonder medewerking van
deze sponsors was de Mennuscourant
namelijk niet tot stand gekomen.

COLOFON
Oplage: 12.000
Verspreidingsgebied: Mennusland
EINDREDACTIE: Stichting Toernooi Mennus
VORMGEVING: John van Schijndel
DTP: Drukkerij Putters
REDACTIE: Joost van Mook, Ramon van Mook, John
van Schijndel
FOTOGRAFIE: Huub Viguurs, John van Schijndel
ADVERTENTIEVERKOOP: Ramon van Mook, Gerard
Steenbruggen

Nee, geef mij maar een dagje Toernooi Mennus.
Spelers die inderdaad de bal met heel veel
moeite 10 keer hoog kunnen houden maar
dat zelf ook weten. Spelers die na de wedstrijd
hun eigen fouten bloot kunnen leggen onder
het genot van dat verdiende pilsje. Spelers die
tijdens een wedstrijd 100% geven en 110% fout
doen. Spelers die per ongeluk een wereldgoal
maken en na aloop met een lach toegeven
dat het eigenlijk een voorzet was. Spelers
die de uitslag niet het belangrijkste vinden,
als er maar genoten wordt. Deze spelers,
worden ook wel een Mennurds genoemd.
Waren er in het betaalde voetbal maar meer
Mennurds, dat zou het een stuk leuker maken!

© Stichting Toernooi Mennus
De Mennus courant is een uitgave van
Stichting Toernooi Mennus,
Den Oven 3, 5386 EW, Geffen.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

MENNUS INFO,
WANNEER:
Voetbaltoernooi: zat. 4 juni 10:00 uur t/m 19:30 uur
Feestavond: vr. 3 juni 19:00 uur t/m 01:00 uur
Feestavond: zat. 4 juni 19:00 uur t/m 01:00 uur
LOCATIE:
Voetbaltoernooi: Sportpark de Liesdaal,
Pastoor Roesweg 43, 5398 HZ Maren-Kessel
Feestavond: Weiland achter manege Rust Roest,
Pastoor Roesweg 45, 5398 HZ Maren-Kessel
IEDEREEN IS WELKOM:
Iedereen is van harte welkom tijdens Toernooi
Mennus. Jong, oud, man, vrouw, maar ook niet
voetballers zien wij natuurlijk graag komen. Overdag geldt er geen minimale leeftijd, ‘s avonds
geldt er wel een minimale leeftijd van 16 jaar.
ENTREE:
Voetbaltoernooi (zat. 4 juni): Gratis
Feestavond (vr. 3 juni): vvk € 7,50 | kassa €10,00
Feestavond (zat. 4 juni): vvk € 5,00 | kassa € 7,50
Combiticket: vvk € 10,00 kassa €15,00

FACEBOOK.COM/TOERNOOIMENNUS

WWW.TOERNOOIMENNUS.NL

Deze krant is auteursrechtelijk beschermd.
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën voor wat
betreft Toernooi Mennus of deze krant,
mail deze dan naar: info@toernooimennus.nl

INFO@TOERNOOIMENNUS.NL

KOOP JE TICKETS NU VIA: WWW.TOERNOOIMENNUS.NL
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TOERNOOI MENNUS IS VEEL MEER
DAN ALLEEN EEN VOETBALTOERNOOI,

De naam verraadt veel: Voetbaltoernooi
Mennus. Inderdaad ‘het spelletje’ staat in
het eerste weekend van juni centraal. Maar
Mennus biedt u meer. Wellicht zou de naam
‘Voetbalfestival Mennus’ treffender zijn. Wij
vertellen u waarom.

drinken, vertier voor de kleinste en tot slot
een heuse relaxhoek. Een heus dagje uit.
Na de kampioenen te hebben gehuldigd,
verruilen we de noppen voor naaldhakken
en dansschoenen. Direct na het laatste
luitsignaal zal de eerste band Mennstage
doen trillen. U begrijpt: de derde helft

zal worden ingezet. Van Andre Hazes,
Queen,
Guus
Meeuwis
tot
ACDC,
iedere klassieker zal de revue passeren.
De combinatie van muziek, feest en voetbal
maken Mennus uniek in de regio. Zeg nou
zelf, hoe vaak heeft u een hattrick op een
festival gemaakt?

Op vrijdag wordt het Mennus-weekend
afgetrapt
op
Mennstage.
Nederlands
beste coverbands blazen het dak van
de festivaltent en zorgen voor de nodige
‘warming-up’ om de dag erna, met frisse
kuiten en kleine oogjes, de ingevette
schoenen aan te trekken. Inderdaad op
zaterdag vindt het voetbaltoernooi plaats.
Meer dan zestig teams geven alles wat ze
hebben om de felbegeerde Mennus-cup
in de wacht te slepen. Naast de sportieve
prestatie op de velden is er buiten de lijnen
voor ieder wat wils. Naast het sfeervolle
sportcafe, biedt Mennus u muziek, eten,

MENNUS.... HUH?
“MENNUS” Wat betekent dat nou? Waar komt
het vandaan? Wat wil het zeggen? Deze
vragen worden ons ieder jaar gesteld. Het
zijn goede en terechte vragen. Het werd dan
ook tijd dat Stichting Toernooi Mennus op
onderzoek uitging.

De zoektocht naar de deinitie en de
oorsprong van het begrip dreef de voorzitter
via Neerlands grootste bibliotheek, langs
het oude Rome en zelfs tot de laatste
Tibetaanse wijsheer. Het resultaat: nul, nada,
niks, nothing. Geen enkele hooggeleerde,
ilosoof of goeroe wist ons te vertellen wat
Mennus betekende. Een teleurstelling? Nee!
De deinitie van Mennus is dan misschien
onduidelijk, maar het innerlijke gevoel dat
het los maakt is wel te deiniëren: passie,

MENNUS WEERBERICHT
VRIJDAG

eer, trots, voetbal, muziek, feest, zon,
vriendschap, geluk. Dat is waar Mennus voor
staat. Een serieus en menens voetbalfestival.
En het mooie aan Mennus is, als je jezelf als
een Mennurd gedraagd dan zal je nooit
alleen zijn.

Men . nus, bijv. naamwoord
Fantastisch, gezellig, voortreffelijk, geweldig,
“Vorige jaar was het echt ontzettend Mennus”

Men . nuh, werkwoord

Genieten, stralen, plezier hebben, koning zijn,
“Ik heb het vanavond link staan te Mennuh”

Men . nurd, zelfst. naamw. (m.)
Held, koning, baas, Mennus zijn, mooi mins,
“Edwin Thissen (alias de Witte) is een echte Mennurd”

MENNUS KIEKJES 2015

21o
0%
2/_

_

ZATERDAG Na informeren bij de weergoden
en plaatselijke
indianen blijkt het dat we ons
nergens zorgen om hoeven
te maken! Toernooi Mennus zal wederom zonovergoten en droog zijn. (Actieix
daarentegen... ;)
24o
-2%
Leg dus je zonnebril, T-shirt,
2/_
en korte broek maar vast
klaar!
_

HOROSCOOP

Toernooi Mennus is
niet aansprakelijk voor
uw toekomst stappen
na het lezen van uw
mennus horoscoop.

Rm

Wegshal

Stir

Shrpion

Twelngn

Bogshttr

Kreft

Stenbok

Leuw

Wtrmn

eaagd

Visn

Een ram zoals het woord al aangeeft RAMT! En dat is nou net
wat jij gaat doen tijdens Toernooi
Mennus! Zowel in als buiten het
veld ram jij alle ballen vanuit alle
hoeken strak tegen het net!

Stieren zijn over het algemeen
geduldig en betrouwbaar. Maar
let op als die knappert in zijn rode
sweater of zij in haar rode leather
pants langs komt. Hou je cool en
laat zien hoe een echte mennus
stier die rode lap in pakt!

Één Mennurd zijn is al knap maar
dit weekend heeft Einstein gelijk.
Jij zal je voelen als een Mennurd2.
Die tweeling Mennurd in je zal je
helpen om overal de baas van de
club, de koning van de bar of de
kers op de taart te zijn.

Vorige jaar waren het de corners
dit jaar ga jij het zoeken tussen de
linies. Zowel overdag als ‘s avonds
ga jij je spel hier spelen. Beweeg
met het spel mee en wacht af tot
je de kans krijgt om de perfecte
good-look steekpass te geven.

De koning van het heelal! De kans
dat je dat ook op Mennus wordt is
aanwezig. De zon en maan seinen van yes, maar toch zal je het
zelf nog in moeten vullen. Wees
creatief en denk ruim dan zal
het Mennus ongekend worden!

Acht jaar geleden heb jij je Mennus maagdelijkheid verloren en
sinds die tijd ga jij ieder mennus
weekend compleet uit je plaat. Tip
voor dit jaar, ga lekker door waar
je de afgelopen acht edities mee
bezig was. Knallen zoals een echte Mennurd hoort te doen.

KOOP JE TICKETS NU VIA: WWW.TOERNOOIMENNUS.NL

Let op! Wil niet teveel deze dagen,
ben verstandig en doseer je mojo.
Verschiet je kruit niet op het veld
om ‘s avonds op mennstage een
later te slaan. Hou je weegschaal
in balans en het worden top
dagen.

Links, rechts, onder, boven overal
gooi je met tricks. Terwijl je normaal geen bal raakt lukt het je
nu wel. Hoe komt dat? Saturnus
straalt en dat heeft effect op jou.
Let wel op, voor je het weet ben
je weer een mietige schorpioen

Vorig jaar schoot je bijna raak, dit
jaar gaan we echt voor de Bull! En
niet met een, nee drie pijlen strak
in de roos. Neem rust en laat je
niet aleiden door de stand van
de sterren, die staan namelijk
drama. Het is jij en alleen jij!

Sta je achter blijf relaxt. Geduld
is je sterke kant en gebruik deze
dan ook. Wie weet scoor je toch
nog in de laatste minuut of neem
je die droomvrouw mee naar huis
terwijl de lampen al aan staan.

Dit weekend is het de tijd om
het roer eens om te gooien! Ga
eens niet in de verdediging staan
maar stel jezelf op als spits. Ga
voorop in de strijd en laat zien dat jij
een ware leider bent! Doe ook die
mennurd band om en ga knallen!

Wie het kleine niet eert, is Toernooi Mennus niet weert. Deze dag
staat ook in het teken van relaties, breng dus wat meer evenwicht aan in de contacten om je
heen. Wat meer lichaamsbeweging is ook geen overbodige luxe.
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10:00 UUR T/M 17:00

POULE WEDSTRIJDEN

UUR

EN-KESSEL

SPORTPARK DE LIESDAAL, MAR

3
COMPETITIES:
MANNEN, VROUWEN, VETERANEN
Toernooi Mennus is voetbal en voetbal is
Toernooi Mennus. Een gedurfde uitspraak,
waar de organisatie volledig achter
staat. Reden: Mennus vertegenwoordigt
iedereen die van ‘het spelletje’ houdt. Of
je nu bloedfanatiek en in de kracht van
je leven bent of dat je met een inmiddels
kapotte knie en grijze haren er een
pass uit gooit, op Mennus is ruimte voor
iedereen. Voetballen verleer je niet, zou
Cruijff zeggen. Om iedereen een sportieve
dag te laten beleven kent Mennus
drie competities. Een heren, dames en
veteranen competitie. Alle competities
kenmerken zich door de ongeëvenaarde
inzet en passie. Om bij Cruijff te blijven, zijn
de verschillen tussen de competities het
beste als volgt te omschrijven:
Veteranen: “Als je sneller wilt spelen kun je
wel harder lopen maar in wezen bepaalt
de bal de snelheid van het spel.”
Dames: “Voetballen is heel simpel,
maar het moeilijkste wat er is, is simpel
voetballen.”
Heren: “Je moet altijd zorgen dat
je een doelpunt meer scoort als de
tegenstander.”

17:00 UUR T/M 19:30 UUR

FINALE WEDSTRIJDEN

HANEX CARWASH SPORTCAFE
SPONSOR VAN DE MENNUS CUP

De prijs waar het allemaal om draait.
De ‘Cup met de grote oren’. De
Menuscup. De ultieme beloning voor
iedere voetballer. De cup zal dit jaar
worden weggeven samen met 10 paar
zonnebrillen. Reden: Hanex Carwash
sponsort dit jaar de Mennuscup en de cup
blinkt als nooit tevoren.
De voorzitter van Toernooi Mennus heeft
de stoute schoenen aangetrokken. In
zijn zwembroek, op zijn skelter, met in zijn
handen de felbegeerde cup, heeft hij
wasprogramma 1 doorlopen. Precies,
die met acryl lakverzegeling.
De beker en ook de voorzitter
glimmen en shinen als nooit
tevoren.
Tot
slot
wil
de
organisatie de winnaars van
Toernooi Mennus 2016 er op
wijze dat op zondagochtend
de confetti en bierresten gratis
uit de beker gestofzuigd mogen
worden.

CULINAIRE
HOOGSTANDJES
MET EEN MEESTER BAKKER EN BBQ KUNSTENAAR EN FRIKANDEL SPECIALIST!
Bij een heftige fysieke inspanning is een
gezond en gevarieerd voedingspatroon
essentieel. Daar valt het topvoetbal zoals
dat op Mennus wordt gespeeld ook onder.
Op Mennus heerst een topsportklimaat. Dat
is op zichzelf niet nieuw. De velden worden
immers al jaren met een nagelschaartje
geknipt en ook de wedstijdballen worden
op een duizendste van een millibar
opgepompt, dit alles om het voetbal
tot Catalaanse hoogte te laten stijgen.
De catering bleef echter jaren op het
niveau van Stormvogels Telstar. Dit moest
anders. En het gaat dit jaar ook anders.

laten inluisteren dat zelfs onze bondscoach
in Brazilië een beroep op deze grillkunstenaar heeft gedaan. Eerlijk is eerlijk
dit heeft niet slecht uitgepakt. Daar komt
bij dat onze grill-meister ook op Mennstage
We hebben de kampioen koolhydraten in zal zorgen voor de nodige kilocalorieën.
huis gehaald. Niemand minder dan Mathieu
van Lent vormt dit jaar de aanvoerder Om het ‘topsportklimaat’ op Mennstage
van de Mennus Bakery. Mathieu is bekend verder te continueren zal ook dit jaar
van “Heel Holland Bakt”. Zeg maar de weer Giel zijn vetste vet uit de schuur
champions league onder de kook- en halen en zullen de frikadellen nog
bakprogramma’s. Een absolute topper. malser en sappiger zijn dan ooit tevoren.
De Pirlo onder de sandwich-designers. Kortom voor ieder wat wils en allemaal van
Verse
ambachtelijke
broodjes
voor een ongekend niveau. De organisatie wenst
een maximale prestatie ‘on the pitch’. u smakelijk eten.
Naast de koolhydraten vragen de spieren
ook om eiwitten. Daar zorgt onze Brabantse
Bourgondiër voor. Er wordt op wereldniveau
voor u gebakken. De organisatie heeft zich

OVERDAG
GRATIS ENTREE

2.0

Iedere sportclub heeft een
kantine. ‘The clubhouse’ of
zoals ze bij het golf zeggen
‘Hole 19’. Een kantine is onmisbaar
voor het uitoefenen van de sport. Dat is
bij voetbal niet anders. De derde helft
moet immers ergens gehouden worden.

Toernooi Mennus erkent het belang van
een goede ‘sociale voorziening’ en
presenteert het Sportcafe 2.0. De plek
om de zojuist behaalde overwinning
te vieren of die onterechte nederlaag
weg te drinken. Het sportcafe is
van alle gemakken voorzien. Een
goede
bar,
goede
muziek
en
bovenal een ongekende ambiance.
De
supportersverenigingen
van
de
klassieke top drie in Nederland hebben
inmiddels bij onze technische dienst de
tekeningen opgevraagd. De lichtinval
en de natuurlijke akoestiek maken van
het sportcafe de ideale plek om lief en
leed met elkaar te delen. Supporters
en toeschouwers kunnen er een lekker
doorzakkertje pakken en onze topsporters
kunnen er het volgende strijdplan
uitdokteren.

VOOR ELK WAT WILS,
JONG EN OUD, VROUW EN MAN

Toernooi Mennus is voor iedereen.
Uiteraard op de eerste plaats voor
onze sporters. Zij smijten immers met
passes, kopballen en doelpunten. Soms
oogstrelend, soms om te huilen, maar
altijd met passie en eergevoel. Heerlijk
om naar te kijken. En dat is precies waar
Mennus voor staat. Een dagje uit. Daar
horen supporters, toeschouwers, scouts,
coaches, verzorgers en leiders natuurlijk
ook bij. Ook aan hen is gedacht. Naast
het genieten van de sportieve prestaties,
is er ruimte om te relaxen, drinken,
feesten en te eten. Voor de kleinste zijn er
springkussens en voetbalspellen. Schroom
dus niet en bezoek sportpark de Liesdaal
voor een gezellig en sportief dagje uit.
Tip: kom op de iets. Dan kunt u gelijk
een bezoek aan Mennstage brengen.

Votbl BBQ SprPtcolbal
Sprngkusn Birtjs afe
Frittnt Wertje! Dagje ut
BEKEND VAN HEEL HOLLAND BAKT

IEDEREEN IS WELKOM

OOK NIET VOETBALLERS NATUURLIJK
KOOP JE TICKETS NU VIA: WWW.TOERNOOIMENNUS.NL
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Column
JOHAN BEDANKT!
“ALS JE BANG BENT, PRESTEER JE MINDER.
“DUS WAAROM ZOU JE BANG ZIJN.”

Kijkend naar de poster met Johan Cruijff in mijn
kamer krijg ik een berichtje, de beste Nederlandse
voetballer ooit is overleden. Dat kan niet, dacht
ik op dat moment, Cruijff verliest namelijk nooit.
Zoals hij zelf al zegt “winnen is logisch, verliezen
niet”. Maar helaas het is waar. Voetballend
Nederland is niet alleen zijn grootste speler kwijt
maar heeft ook zijn stem verloren, zijn god,
uitvinder, vader en moeder. Aan alles wat binnen
Nederland met voetbal te maken heeft zit een
handje van Cruijff.
Als ik vroeger met mijn broertje in de tuin
voetbalde mocht niemand Cruijff zijn, hij was
namelijk te goed. Net zoals Messi nu verboden
wordt op de voetbalpleintjes. Veel mensen
zeggen dat Messi beter is dan Cruijff en dat is
misschien op voetbalgebied ook wel zo, maar
Cruijff was veel meer dan voetbal alleen. Cruijff
was een leider, een taal virtuoos, een genie, een
kunstenaar en af en toe een mafkees. Het unieke
aan Cruijff was dat hij je kon doodergeren met
zijn politiek gebral, maar dat je tegelijkertijd ook
zoveel respect had voor zijn status en grootsheid.
Cruijff was zo groot en veel dat er altijd wel een
soort Cruijff was waar je van kon houden.
Maar hij is er dus niet meer, die man die
Nederland in 1974 na tien grote eindtoernooien
niet deelgenomen te hebben bijna wereldkampioen maakten. Geen wereldkampioen
maar wel wereldwijd respect voor de manier
waarop. En de manier waarop telt ook op
Toernooi Mennus. Door Johan Cruijf zijn wij van
voetbal gaan houden, wij zijn voetballiefhebbers
geworden. En dat is een van de redenen dat
Toernooi Mennus nu is geworden wat het
vandaag de dag is. Van, voor en door
voetballiefhebbers.
Dit is dan ook de reden dat ik Johan wil bedanken.
Ik wil Johan bedanken dat hij de Nederlander
verliefd heeft laten worden op dat spelletje met
de voet en de bal. De man die voetbal heeft
omgetoverd tot een ware gala voorstelling.
Door Johan zijn we met z’n allen gaan voetballen,
(en gelukkig niet korfballen of wat dan ook).
Johan Cruijff, uitvinder van het Nederlandse
voetbal en mede daardoor ook uitvinder van
Toernooi Mennus.
Johan, namens alle Mennurds dank daarvoor!

3 MENNUS
TEAMS
IN DE
SPOTLIGHT

NULAND

FC JOOP ZOETEMELK

Deze mannen hebben al 3 Mennus inales in de
boeken staan, echter wel allemaal verloren.
Hoe komt dat toch? Zoals Johan Cruijff zegt,
“Winnen is logisch, verliezen niet”. Dus wat
is de reden dat deze met topsportmentaliteit
gedreven gladiatoren geen inale winnend
over de streep kunnen trekken….?
Voetballen kunnen ze, zo blijkt, anders halen
ze niet de inale. Maar waarom gaat het elke
keer fout..? Zenuwen, conditie, te mooi willen
doen, niemand weet het. Dit jaar noemen
ze zichzelf fc Joop Zoetemelk, waarom ze
hun naam veranderd hebben is onbekend,

maar door deze naamswijziging krijgen wij
het gevoel dat ze de druk van de ketel willen
halen. Voorheen Los Galaticos brengt namelijk
een hoop ego met zich mee en daar houden
de tegenstanders natuurlijk niet van. De druk
van de ketel halen lijkt ons een goede zet. ’s
Avonds als de Nulandse (pink) boys namelijk
een aantal alcoholische drankjes hebben
genuttigd pakken ze alle chicks in als nooit
tevoren en hebben ze het zelfvertrouwen van
het Ajax van ’95. Hoe komt dit toch? ’s Avonds
wel en tijdens de inale zijn ze zo zenuwachtig
dat men het vertrouwde counter voetbal van
de koninklijke vervangt voor Engels (met de
tanden vooruit) rugby. Onze tip: neem voor
de inale een heerlijk koud pintje, gooi alle
schroom van jullie af en geniet zoals jullie dat
’s avonds ook op Mennstage doen! Tot slot
willen wij deze Nulandse kanjers natuurlijk wel
bedanken voor ieder jaar trouwe deelname,
en mannen bedenk: meedoen is
belangrijker dan winnen, succes!

KRUISSTRAAT
Wie zijn deze dames die zichzelf dezelfde
naam geven als het Barcelona van Johan
Cruijff, het AC Milan van Marco van Basten
of het Amerikaans basketbalteam. Niemand
weet het nog want deze dames doen dit jaar
voor het eerst mee. Wij als Toernooi Mennus
zijn in ieder geval enorm benieuwd wat deze
dames uit de Kruisstraat gaan laten zien.
De dames noemen zichzelf het Dreamteam en
vertegenwoordigen de Kruisstraat, dit betekent
ook meteen het eerste Mennus team ooit uit
de Kruisstraat. Helaas is er nog maar weinig
informatie beschikbaar over deze cross-street
ladies maar in de wandelgangen gaan toch

aardig wat verhalen te ronden. Zo blijkt het
dat deze dames over een groot keepers talent
beschikken. Bij RKKSV VR1 heeft ze afgelopen
seizoen wel al 126 goals tegen, maar het blijkt
dat ze aan elke goal een handje had zitten.
Eerlijk is eerlijk deze cijfers zijn niet hoopgevend
maar men zegt ook dat niet het voetbal maar
de derde helft hun sterkste punt is. Het niveau
wat ze daar halen is ongekend en dat maakt
de keus voor hun naam ook helemaal logisch.
Dames heel veel succes op Toernooi Mennus
en ook voor jullie, meedoen is veel belangrijker
dan winnen. Dat er nog vele Mennus jaren
mogen volgen.

N
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MAREN-KESSEL

FC WOKPAN

Vorig jaar is de Veteranencompetitie ingevoerd
en dat was een groot succes. De heren die
het “vroeger was alles beter” tijdperk mee
hebben gemaakt konden nu heerlijk hun
balletje breed leggen zonder dat er een
irritant jong ventje tussen kwam die zes
keer zo snel en twintig jaar jonger is als hij.
Grondlegger van deze veteranencompetitie is
FC Wokpan (voorheen, Deux Chevaux, Raad
van elf). Deze rijpe mannen tussen de 40 en 60
jaar weten maar al te goed wat het Mennus
gevoel betekent. Een heerlijk potje voetballen
en daarna met al je vrienden je buikje mooi
rond eten en drinken. Naast deze kwaliteiten
beschikken deze mannen natuurlijk ook over
uitzonderlijke voetbal kwaliteiten. Zo hebben ze

een doelman die bijna altijd de nul houdt, een
verdediger met een tackle zo hard als staal,
een middenvelder die iedereen op zijn stropdas
bediend zonder zijn vertrouwde middencirkel te
verlaten en een leider die zijn team Braziliaans
sambavoetbal (wil) laten spelen. Naast dit
talent beschikken deze mannen vooral over
de benodigde ervaring. Zo doen zij al sinds de
oprichting van Toernooi Mennus mee en weten
zij dus als geen ander wat er allemaal bij komt
kijken om een goede Mennurd te zijn. Het
draait nogmaals niet om het winnen van de
Mennuscup, dit weekend draait het om gezellig
met vrienden plezier en lol te hebben of je nou
eerste of laatste wordt. Mennurd veteranen van
FC Wokpan, succes en hopelijk wederom tot
volgend jaar!

WIL JE OOK
MEDOEN?
CHECK ONZE SITE VOOR DE
INSCHRIJF STATUS

Wie don r aemal me?

FC BBVS - Oijen City FC - NH100 - FC De Poezen - Graf FC - Das
War Einmal - Ge Kunt Me Wa - Sterren team zonder sterren
Doet ‘r nie toe - Sleppe Klats - De Wildse Hut - FC BEGAOI - Tis
Wer Nix - FC Wit Niks 4 - FC Wit Niks 5 - Boetje 4 Van der Donk Sier(tt nu toe)
bestrating - Rksv Goale maken - CV KWW - The Oldtimers - FC
Zoek een leven - Fc Joop Zoetemelk
- Marechal Elektro B.V.
- CV T go net - De Stamgasten - FC de frêlezakken - Opa’s kleinkinderen - Fc urste van onder - FC Nuland - Snowkids - Het 6e - Vinkel FC - FC De debutanten - Dreamteam FC Kip - FC Rosepils - Haantjes - Womennus - B&A Zwoes - FC Lithoijens Mooiste - MKBabes - Pink panters - het sterrenteam - FC de Bunnies - Team Jillz - Adieu Elinkwijk dames 1
Mastieten - De Lithse Ham - FC Wokpan - Het Vijfde
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THE DIRTY DADDIES
DE ALLERBESTE SHOW VAN NEDERLAND
Vorig jaar hebben ze niet alleen MENNstage
maar de complete hemel in Maren-Kessel
laten exploderen. Wat waren deze muziek
bazen geweldig! Toernooi Mennus zou dan ook
Toernooi Mennus niet zijn als we ze gewoon nog
een editie hun gang laten gaan op ons podium,
kortom: THE DIRTY DADDIES ARE BACK IN TOWN!
Vanaf minuut één wordt het gaspendaal tot
de bodem in getrapt en deze wordt pas na het
optreden rustig losgelaten. Een show waar het
aantal gitaar solo’s, vuur, tattoo gehalte, golden
oldies en tempo tot de max wordt gebracht!
The Dirty Daddies bewezen al dat ze de grootste
festivals van Nederland, zoals de Zwarte Cross,

Concert At Sea, Festyland en Paaspop volledig
in hebben kunnen pakken, maar hebben zoals
vorig jaar bewezen met hun enthousiasme ook
Toernooi Mennus in lichterlaaie te kunnen zetten.

overdaad aan CO2, stortvloed aan confetti,
verkleedpartijtjes en een te gekke vlammenshow
zijn ze meer dan klaar om de boel weer lelijk
op zijn kop te gaan zetten. Toernooi Mennus
is in ieder geval weer helemaal in haar nopjes
In ingenieuze medleys hoor je de vetste hits dat THE DIRTY DADDIES ook dit jaar MENNstage
aller tijden voobij komen, waarbij vriend en gaat omtoveren tot een ware rock tempel!
vijand niet anders kunnen dan hand in hand
mee hossen. Classics van Queen en The Jij bent er toch ook bij?
Rolling Stones, swingers als ‘Take On Me’ en
‘Karma Chameleon’, bouncers van Run DMC
NATUURLIJK IS ONZE TROUWE HUIS DJ:
en 50 Cent, glijders van Whitney Houston en
Roxette, maar daarna natuurlijk snel weer
terug naar de beukers van AC/DC en Bon Jovi!
Dit jaar wordt er helemaal níets meer geschuwd.
Nog vetter, nog groter (nieuwe tent), een

DJ XX(XX)L
OOK VAN DE PARTIJ!

YOE TEEK MIE IN DE MEELING
DE MUZIKALE TROTS VAN MAREN-KESSEL

Een van de grootste namen uit de wereld
geschiedenis is Gaius Julius Caesar. Hij was een
Romeins politicus, generaal en schrijver en wordt
meestal kortweg Julius Caesar genoemd. Een
van zijn grootste overwinningen behaalde hij
in Maren-Kessel en dat is nou net de plek waar
een andere grote naam uit de geschiedenis
vandaan komt: “YOE TEEK MIE IN DE MEELING”.

De helden van Yoe teek mie in de meeling
gaan al jaren mee, vanaf 1990 speelt Yoe Teek
Mie In De Meeling -als coverband, en later
onder de naam In ’t Wild met eigen werk- in
zalen, kroegen, feesttenten, discotheken, clubs
en dorpshuizen in het hele land en erbuiten.
Vijf cds, landelijke bekendheid, optredens
voor regionale/landelijke radio en videoclips
die veel gedraaid zijn. Ook stonden ze op
menig festival en hebben ze verschillende
tours door binnen- en buitenland gedaan.
In 2008 besluit de band dat het mooi is geweest.
Wat erin zat heeft de band eruit gehaald; de

klus is geklaard. Tijd voor iets anders. Maar dat
“tijd voor iets anders” blijkt van korte duur. Al
vrij snel staat de band weer een paar keer op
het podium. En langzaam maar zeker komt
het besef dat YTMIDM nog lang niet klaar is.
Kortom, Yoe Teek Mie In De Meeling speelt
weer. De band is terug van nooit helemaal
weggeweest. En dus komt er een vraag of de
mannen van YTMIDM willen optreden, dan is het
een kwestie van agenda’s trekken, repetities
plannen en de instrumenten stemmen. Het kriebelt
altijd. Voor Toernooi Mennus hadden ze ook een
gaatje in hun agenda en daarom zijn wij dan ook
ontzettend enthousiast om deze dropsgenoten
te mogen verwelkomen als Mennus seizoensopener op het legendarische Mennstage.
Een avond met YTMIDM en the Dirty Daddies kan
alleen maar fantastisch worden! Kortom, hier
moet je bij zijn dus Be Mennus and get your tickets
now! (www.toernooimennus.nl/tickets)
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ZATERDAG 04 JUNI

BEAT
THE
STONES
EEN MUZIKALE TIK TEGEN DE BILLEN

KOOP JE TICKETS
VOOR DE FEESTAVONDEN VIA:

Zes jongens uitgerust met gitaren, trompet, drums
en heel veel confetti: Beat The Stones! Deze band
wervelt als een ware tornado door Mennstage.
Vanaf het eerste contact met de snaren draaien
zij de gashendel open en spelen zij als ware
mennurds nummers van o.a. AC/DC, Bon Jovi,
Queen, Rolling Stones en nog meer muzikale
grootheden in één grote Mash Up! Totally Mennus!

durende optreden vuren zij vele nummers op de
bezoekers af evenals heel veel confetti. Toernooi
Mennus kende nog nooit zo`n knallende afsluiter
van het steeds groter & gezellig wordende
Mennusweekend. Wil jij het echte Mennusgevoel
ervaren zorg dan dat je vooraan staat tijdens het
knallende optreden van deze jonge godenzonen,
overschrijd je grenzen en incasseer die muzikale
tik tegen de billen van de mannen van Beat The
Beat The Stones een steeds grotere naam in Stones!
de festivalscene. Op vele grote festivals als 7th
Sunday en Festyland brachten zij hun muzikale
kwaliteiten ten gehore. Dit jaar voor de eerste
keer trotseren zij het vernieuwde podium in
Mennstage. Volgens gitarist Teun Zwaans was het
niet de vraag ‘of’ ze ooit op dit mooie podium
zouden spelen, maar wanneer. Dat wanneer gaat
plaats vinden op zaterdag 4 juni aanstaande.

WWW.TOERNOOIMENNUS.NL

VRIJDAG: (VVK) €7,50
ZATERDAG: (VVK) €5,2 DAGEN: (VVK) €10,-

Ondertussen gaan ze al wat jaartjes mee en
is de formatie in geoliede machine geworden
welke menig feesttent op zijn kop heeft gezet.
Een breed scala aan songs toveren zij om tot een
knallende Mennus mash up. In hun 90 minuten(!)

BAND
BABY
BLUE
DE TALENTEN VAN HET COVER CIRCUIT

DISCO
VISION

DE TIESTO’S LANGS DE MAAS

Band Baby Blue een allround coverband met 6
jonge hunks waar vele meiden gillend voor naar
de feesttent komen. Niet geheel onverdiend want
naast deze knappe koppies kunnen ze ook een
goed stuk muziek spelen. Van een kroeg, festival
tot aan Mennstage(!) niks is te gek en niks is te
groot, overal gaat het dak eraf!
Baby Blue verovert in een razend tempo het livecircuit, van kroegen tot grote feesttenten. Festivals
als Zwarte Cross, Paaspop, Festyland en de
Vierdaagsefeesten in Nijmegen hebben zij al op
een palmares staan. Binnenkort kunnen zij daar
Mennus aan toevoegen! Wanneer de deelnemers

hebben gestreden om de fel begeerde
Mennuscup trappen zij de zaterdagavond af met
een 2 uur durende live show.
Met ingrediënten als: iedereen kent het, iedereen
zingt het mee en iedereen zal erop dansen en
springen gaat Band Baby Blue er een heerlijk
feestje van maken. Met hun frontman Flemming
Viguurs (bekend van 3fm) zullen zij alles geven om
iedereen het ultieme mennusgevoel te bezorgen.
Met Nederlandtalige, Pop en Rock ’n Roll hits
brengen zij hun publiek in extase. Wanneer?
Zaterdagavond 4 juni 20.00 uur stipt trappen zij af.
Erbij zijn is meemaken!

Voor de 7e keer op rij schitteren zij op Toernooi
Mennus: Disco Vision uit het pittoreske dorpje
Megen! Tijdens de strijd om de Mennuscup
zorgen zij niet alleen voor de muzikale klanken
op het voetbalterrein maar ook in het geheel
vernieuwde Mennus Sportcafe. Overdag
zal de zwoele stem van DJ XX(X)L over de
groene lakens trekken om de vele matches in
goede banen te leiden. Wanneer de inales
ten einde zijn, zal DJ Bas om stipt 19.00 uur het
spits afbijten op het podium in Mennstage.
Met hits uit alle tijden zal hij wederom de
mennurds op zijn hand krijgen en het dak
van de vernieuwde tent er (spreekwoordelijk)
afknallen! Deze Megense Tiesto is niet meer
weg te denken tijdens dit gezellige weekend.
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Dezze enns Cornt s mede moglijk gmaakt dor:

JORN BERGMANS
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METSELWERKEN LITH

THE DIRTY DADDIES - YOETEEK MIE IN DE MEELING - BABY BLUE - BEAT THE STONES - DISCO VISION
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