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Niet uit Lottum, 
wel succes

WEDSTRIJD
VAN DE WEEK

LOTTUM

Sinds dit seizoen is er bij vijfdeklasser 
SV Lottum sprake van een Venlose 
enclave. Hoofdtrainer Jan Kuiperij (47), 
diens zoon Frits (26) en Benji Nunumete 
(27) vormen het trio dat vanuit de stad naar 
het rozendorp is getrokken. Gistermiddag 
werd Montagnards met 4-1 verslagen.
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N eet oét Lottum werd
halverwege de jaren
negentig in Venlo op-
gericht door een stel
Blerickse vrienden,

onder leiding van Tegelenaar Frans
Pollux. De groep maakte vervolgens
dertien jaar succesvol muziek. De
naam van de band is veelzeggend. 
Pollux & co staken de draak met het
rozendorp.  De naam van de band is
ontleend aan de uitdrukking ‘Ik 
kom neet oét Lottum’, wat zoveel 
betekent als ‘Ik ben toch niet gek?’.

Klik
Enfin, de algemene opinie is dan ook
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Enfin, de algemene opinie is dan ook
dat een samenwerking tussen Ven-
lo-Blerick en Lottum nooit een
vruchtbare kan zijn. Des te opmer-
kelijker was de keuze van voetbal-
club SV Lottum om afgelopen zo-
mer te kiezen voor de Venlose trai-
ner Jan Kuiperij, die ook nog eens
zijn zoon Frits en diens beste vriend
Benji Nunumente meenam. „Toen
ik hoorde dat er een aantal Venlona-
ren naar Lottum kwam, vroeg ik me
af of het wel zou gaan klikken. Dit 
hadden we nog nooit meegemaakt”,
vertelt Dennis Rutten. 
De middenvelder van Lottum is met
zijn 29 jaar de routinier van het jon-
ge SV Lottum, maar doet deze zon-
dagmiddag alleen mee met de war-

ming-up voorafgaand aan de wed-
strijd tegen titelkandidaat 
Montagnards. Rutten is nog her-
stellende van de operatie die hij in 
maart van dit jaar aan onderging 
aan zijn voorste kruisband en is nog
niet wedstrijdfit. Venlonaar Nunu-
mete (27) heeft de rol van Rutten op
zich genomen. 
„Benji is in het veld een verlengstuk
van Jan. Hij is een natuurlijke leider.
Ik ben niet zo’n prater, Benji wel. Dat
is goed voor deze jonge groep”, on-
dervond Rutten, die spreekt van
‘een klik’ tussen de Venlonaren en 
de Lottummers. 
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besloot om aanvoerder Tom Brou-
wers terug te zetten naar het twee-
de elftal. Iets wat kwaad bloed zou 
kunnen zetten, maar daar is geens-
zins sprake van. „Ik ben een trainer
die altijd open en eerlijk communi-
ceert”, vertelt Kuiperij. „Ik neem
mijn beslissingen op basis van wat 
ik zie en houd geen rekening met het
verleden. Niemand krijgt een voor-
keursbehandeling, ook mijn zoon 
niet die overigens wel het beste ge-
dijt onder mijn hoede. Ik heb eerder
vijf jaar succesvol in Asenray ge-
werkt als trainer van RKAVC ge-
werkt. Je moet gewoon normaal ge-
drag vertonen als je in een dorp 
werkt. Daar houden ze niet van rare
capriolen.” 

Venlose vrienden
Kuiperij heeft doelman Thijs Egel-Kuiperij heeft doelman Thijs Egel-
meers tot aanvoerder gepromo-
veerd, maar de echte leider is dus 
Nunumete, die in het verleden in de
jeugd van VVV speelde en in de eer-
ste elftallen van SV Blerick, Witten-
horst en Venlosche Boys. „Ik heb al-
tijd onder druk moeten presteren. 
Daardoor begon ik het plezier in het
voetballen te verliezen. Het afgelo-
pen seizoen dacht ik aan stoppen,
maar toen Jan mij benaderde om 
mee naar Lottum te gaan heb ik be-
sloten om toch door te gaan. Ik speel
nu samen met mijn beste vriend
Frits. Mooier kan niet. We zijn goed
opgevangen door de mensen in Lot-
tum. Ik speel nu ook weer op mijn 
favoriete positie als middenvelder
en fungeer daarnaast als een soort 
mentor voor de jonge spelers. Het 
prettige is dat ze ontzettend leergie-
rig zijn”, vertelt Nunumete, die Lot-
tum op slag van rust op een 2-0 voor-
sprong ziet komen tegen de bezoe-
kers uit Bergen. 
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Na rust komt Montagnards snel te-
rug in de wedstrijd, maar is het die 
andere Venlonaar Frits Kuiperij die
de marge weer naar twee doelpun-
ten verschil tilt. Uiteindelijk komt er
een klinkende 4-1 zege op het score-
bord te staan. Kuiperij blijft on-
danks de overwinning met beide be-
nen op de grond. „Ik denk nog

steeds dat Montagnards kampi-
oen wordt. Wij waren
vandaag echter be-
ter, omdat we agres-ter, omdat we agres-
siever waren. De 
verbetering die ik zag
in ons spel doet mij
goed”, aldus Kuiperij, 
die met Lottum bij de 
eerste vier wil eindi-
gen. Het kampioen-
schap is vol-
gens 

hem nog
een brug teeen brug te
ver. „Het gaat wel steeds 
beter. Na de winterstop kan 
ik pas oordelen of we eventu-
eel mee gaan doen voor de 
titel.” 
Het zou wat zijn, 
Lottum kampi-
oen onder
Venlose lei-
ding. Wie
weet staan
de feestvie-
rende spelers 
in mei dan op 
de platte kar te 
hossen op de 
muziek van Neet
oét Lottum.
Omdat het
dus wel kan, 
de stad en 
het dorp.

Toen ik hoorde dat er een aantal 
Venlonaren naar Lottum kwam, vroeg ik 
me af of het wel zou klikken. 
Dit hadden we nog nooit meegemaakt.

Dennis Rutten over de Venlose ‘invasie’ in Lottum

et uit Lottum, 

‘Polonaise’ voor het 
Lottumse doel.
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SV Lottum-trainer Jan 
Kuiperij.  FOTO STEFAN KOOPMANS.

Benji Nunumete, Venlo-
naar in Lottumse dienst. 
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