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Beste sportvrienden,  

Het is alweer het laatste Koppeltje van dit seizoen. Ik wil in dit 
voorwoord even terugblikken maar ook vooruitkijken.

We hebben een mooi seizoen achter de rug, met een drukke start 
in verband met het jubileum van oktober vorig jaar. Dit was toch 
zeker een hoogtepunt waarop iedereen met een tevreden gevoel op 
terugkijkt. Wij zijn ook bezig met een commissie voor het bedenken en 
organiseren van leuke en gezellige activiteiten.

Accommodatie
De voorbereidingen voor het aanbouwen van een serre met een nieuwe 
toiletgroep zijn in volle gang. We hebben vier dames- en meidenelftallen en dat 
brengt ook vier tegenpartijen met zich mee. Eén damestoilet en één wastafeltje 
is dan echt te weinig, dus een nieuwe toiletgroep is heel hard nodig.

Dinsdag 3 mei heeft Mart Huijbers een presentatie gegeven, hij heeft 
veel ideeën op papier gezet. Jammer genoeg moesten wij hem daarin 
wat afremmen. We hebben het geheel in drie fases verdeeld. Dit heeft te 
maken met de financiën. We weten namelijk nog niet wat er precies op ons 
af komt. Krijgen we wel of geen jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente? 
Gaat Nederwetten bij Eindhoven of toch niet? Krijgen we een hybride veld 
of niet? Gaan we wel of geen huur betalen voor de accommodatie? Met deze 
onzekerheden is het op dit moment niet slim om veel kosten te gaan maken.

Onze bedoeling is het om direct na het sluiten van het seizoen in juni te 
starten met deze verbouwing. Peter Raaijmakers dacht toen hij stopte als 
bestuurslid, van ons af te zijn maar helaas! Ik heb hem benaderd om de 
bouwpastoor te worden. Geweldig dat hij die taak op zich wil gaan nemen. 
Het is fijn met iemand te werken die doet wat hij zegt. Maar we hebben 
meer handjes nodig, daarom zal ik de komende weken leden benaderen met 
het verzoek om een gedeelte van de werkzaamheden op zich te nemen dat 
aansluit op hun dagelijkse werk. Daarnaast zijn wij op zoek naar handige 
vrijwilligers die enkele uurtjes mee willen helpen. De eerste aanmeldingen 
zijn al binnen. Als je ook je steentje bij wil dragen, heel graag, neem dan even 
contact met me op.

Overpad
Ik heb van de gemeente en van de familie Smael begrepen dat er alvast een 
noodpad naar de Esrand wordt aangelegd. Het definitieve calamiteitenpad 
volgt zo snel mogelijk. Als dit noodpad gereed is, gaat het sportpark buiten 
de sporttijden weer dicht. We hopen dat iedereen dat respecteert. Wij zijn 
als vereniging de bewoners van Esrand de afgelopen jaren graag van dienst 
geweest. 

Sponsoren
De sponsorcommissie heeft weer veel werk verzet het afgelopen jaar. Weer 
verschillende sponsoren hebben zich daardoor aangemeld. Ook de werving 
voor nieuwe leden van de Club van 50 is volop bezig. Sponsoren zijn natuurlijk 
ontzettend belangrijk voor onze club.

Bestuur
Voor zover bekend zijn er geen wisselingen in bestuursfuncties. Wel heeft 
Leo Evers aangegeven te willen stoppen bij onze veteranen, als gastheer van 
ons eerste elftal en ook als BOSN bestuurslid namens Nederwetten. Voor die 
laatste taak heeft hij een prima vervanger aangedragen in de persoon van Bert 
de Vries. Omdat Bert al heel lang betrokken is bij RKVVN, stemde hij direct toe. 
Wij hebben in hem iemand gevonden die alle ins en outs van onze club kent en 
financieel onderlegd is. Leo blijft zoals altijd op de achtergrond actief binnen 
onze vereniging, maar gaat wat meer genieten van zijn gezin en familie. Ik wil 
Leo enorm bedanken voor alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan. Leo 
is op zijn eigen bescheiden manier een echte topper!

Heren 
Inmiddels heeft Dennis Wouterse zijn contract als hoofdtrainer verlengd, de 
selectiespelers hebben daar ook inspraak in gehad en staan vierkant achter 
hem. Dennis en zijn staf zijn flink bezig om nieuwe selectiespelers binnen te 
halen. Een bredere selectie is een wens. Tot nu toe kunnen wij al vijf spelers  

 
met selectiekwaliteiten bijschrijven. We hebben dan geen topseizoen gehad, 
eerder een “tobseizoen”, maar de sfeer blijft geweldig. Die goede sfeer is ook 
zeker te wijten aan een zeer sociale staf. Voor het komende seizoen heb ik zelf 
hoge verwachtingen.

De overige teams hobbelen aardig mee in de competitie. Lekker op de 
zondagen in de wei en daarna een afzakkertje in de kantine. Daar gaat het toch 
om. Het veteranenteam blijft mooi compleet, ze staan boven de middenmoot, 
zo nu en dan meldt een speler van de lagere elftallen zich aan om hen vooruit 
te helpen.

Dames
Ook Kees Verkuijlen heeft zijn contract als hoofdtrainer verlengd. Kees 
ligt goed in de groep en traint om beurten Dames 1 en 2. Hij bezoekt met 
regelmaat wedstrijden van de meiden van Juventud. Feesten ligt hem ook wel: 
hij vindt het net zo belangrijk als ik dat de dames een grote gezellige groep 
blijven. Kees zorgt regelmatig voor een uitstapje tot in de late uurtjes. 

Er komt een nieuwe uitdaging om de hoek kijken, de dames vieren binnenkort 
hun 10-jarig bestaan. Niet dat je dat aan ze kan zien, maar sommige dames 
gaan richting de ‘veterinnen’. Dit is momenteel in opmars. Sjaak van Hoek 
en ik zijn onlangs op een KNVB inloopavond geweest. Daar werd de vraag 
gesteld of wij met zo’n grote groep dames en meisjes ook veterinnen hadden. 
Mijn antwoord daarop was dat dit nog niet het geval was, maar dat we wel 
veteranen hebben die als veterinnen voetballen. Sjaak was het daar helemaal 
niet mee eens.

Jeugd (Juventud) 
Onze jeugd heeft een prima jaar achter de rug met maar liefst vijf teams die 
kampioen zijn geworden! De E1 en E2 zijn najaarskampioen, de F1, D1 en 
de MA1 (meisjes) zijn onlangs nog kampioen geworden. Juventud sluit dit 
geweldige seizoen af met een jeugdkamp in Gerwen. Ik heb veel respect voor 
het bestuur en alle vrijwilligers van Juventud. Ze staan er altijd, niet alleen voor 
een wedstrijdje, want ze offeren ook vaak hun hele zaterdag op om Juventud 
een succes te laten zijn. 

Ten slotte wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe en zie jullie graag terug 
bij de aanvang van het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke sportgroet,

Willy Raaijmakers

Agenda

‘t Koppeltje ook digitaal! 

Zul je altijd zien: heb je ontzettend veel zin om lekker ‘t Koppeltje te 
lezen, is net je vader of zusje begonnen met het doorspitten van ons 
mooie clubblad. Geen nood! ‘t Koppeltje is tegenwoordig ook digitaal 
te bewonderen.  
Op www.rkvvnederwetten.nl onder het kopje ‘informatie’ vind je
zowel de nieuwe als de oude uitgaves van ‘t Koppeltje.

Woord van de voorzitter 
Willy Raaijmakers

Voor de eerste fase van de verbouwing van onze 
accomodatie, zijn wij op zoek naar handige en 

enthousiaste (vak)mensen.

We hebben al een aantal aanmeldingen, 
maar alle hulp is welkom! 

Neem contact op met Willy Raaijmakers 
om jouw steentje bij te dragen! 



Op een zonovergoten zaterdagmiddag in april treffen we Ralf Evers buiten 
op zijn terras. De handjes worden geschud en we krijgen een drankje 
aangeboden, vriendelijk, gemoedelijk, zoals we Ralf kennen. Uit allerlei 
soorten koffie besluiten we toch maar voor een bakje ‘gewone’ koffie te 
kiezen en daarna nemen we plaats op het terras. Het is twaalf uur, mooi 
weer, het terras stroomt langzaam vol. De bestelling bij de groothandel 
blijkt gisterenavond misgegaan te zijn, maar aan de uitbater merken we 
niets. Hij blijft relaxed. “Kom maar op met die vragen, want misschien dat 
ik dadelijk nog even boodschappen moet gaan doen,” lacht hij.

Wie is Ralf Evers?
“Ik ben een echte Nederwettenaar, getogen althans, want geboren ben ik in 
Veldhoven. Toen ik 1 was zijn we naar Nederwetten verhuisd. In 1981 was 
dat geloof ik. Ons pap en mam kochten samen met Fred en Elsa ten Hoor het 
parochiehuis en besloten er hun droomhuis van te maken. Daar groeide ik op 
samen met mijn oudere zus Anke en jongere broer Niek.”
Je woont niet meer thuis in Nederwetten.
“Nee. Ik woon tegenwoordig samen in Nuenen, met Yvette van der Zanden. 
Yvette is naast mijn vriendin ook mijn partner op de werkvloer. Ze komt uit onze 
eigen opleiding, want toen Goesting nog een café was, werkte ze ook al bij ons.”

Over dat café gesproken. Goesting is nu een restaurant, maar dat is 
anders geweest. Leg eens uit.
“We zijn begonnen met een café, Remko van Keulen en ik. Het vroegere café 
Neptunus doopten wij in 2007 om tot Zinn, een feestcafé. Een hele mooie 
tijd was dat, elke week was het een paar keer groot feest. We hebben er veel 
meegemaakt, veel mensen leren kennen en ook hard gewerkt. Na 7 mooie jaren 
waren zowel Remko als ik toe aan een nieuwe uitdaging en besloten we ieder 
onze eigen weg te gaan. Remko is tegenwoordig actief in de sales en ik ben in 
dit pand verder gegaan, met een restaurant. Een heel andere tak van de sport! 
In maart 2014 openden we de deuren van Goesting. Een droom die uitkwam. 
Mijn oorspronkelijke horeca-wortels liggen namelijk ook bij het eten. De meeste 
Wettenaren zullen mij waarschijnlijk ook wel kennen van de Kruik, waar ik ruim 
10 jaar heb gewerkt.”

Van een café naar een restaurant dus. Wat is de 
identiteit van het restaurant?
“Goesting is een Bourgondisch restaurant met 
een gemoedelijke sfeer, waar je onbeperkt kunt 
genieten van kleine gerechtjes in een avondvullend 
programma. Daarnaast hebben we ook een gezellig 
borrelgedeelte. Voor een lekker speciaalbiertje, een 
hapje en flauwe praat zit je daar perfect. Goesting is 
de Vlaamse vertaling van Zinn en het past beter bij 
onze Bourgondische identiteit.”

Sinds wanneer zijn jullie sponsor van onze voetbalclub?
“In 2008 zijn we begonnen met de sponsoring van onze vrienden van het 
vierde. Een leuk team, waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat. Ze 
zijn dan ook al vaak hier geweest. In de huidige formule zijn we doorgegaan 
met deze sponsoring. Tijdens het jubileum in 2015 zijn onze nieuwe tenues, 
trainingspakken en tassen gepresenteerd en inmiddels is alles volop in gebruik. 
Iets waar ik natuurlijk hartstikke trots op ben!”

Heb je zelf ook iets met voetbal?
“Ik ben al zo’n 30 jaar lid van RKVV Nederwetten. Ik ben begonnen bij sport & 
spel en heb zelfs een paar invalbeurten bij het eerste elftal gehad. Echter moet 

ik toegeven dat ik bij het eerste vooral goed was om de bank warm te houden, 
haha! Daarna gooide mijn werk roet in het eten. Later ben ik nog wel jeugdleider 
geweest. En, zonder mezelf al te veel op de borst te willen kloppen, huidige 
vaandelteamspelers Chris, Christian, Rick, Roy, Tim en Tom zaten allemaal in die 
lichting!”

Sport je momenteel?
“Bij teamsporten moet je altijd aanwezig zijn. Dat vind ik heel belangrijk, maar 
zoals gezegd; vaste afspraken zijn voor mij op dit moment niet mogelijk. Daarvoor 
is het werk in de horeca te turbulent. Wel gaan we regelmatig een keer skiën, dat 
vind ik fantastisch! Misschien dat ik later weer eens wil gaan voetballen, bij de 
veteranen, samen met mijn broer Niek in één team. Dat zou toch ook mooi zijn!”

Is je personeel sportief?
“We hebben inderdaad heel wat mensen hier rondlopen en de meesten sporten 
graag, ja. Ook voetbal. Zowel dames als heren. Dat vind ik ook wel belangrijk, 
want je bouwt en onderhoudt met voetbal ook je sociale contacten. Dat is 
trouwens ook wat ik zelf het meeste mis, die flauwekul in de kleedkamer. Elke 
week dezelfde onzin en iedereen blijft er om lachen!”

Vaak zien we bekende gezichten in je restaurant. Komen er inderdaad 
zoveel Nederwettenaren bij jou eten?
“Ja. Er komen geregeld mensen uit Wette, dat vind ik leuk. Ik hoop natuurlijk wel 
dat ze komen voor het lekkere eten en de ambiance, maar ik denk ook wel dat er 
mensen komen omdat ze mij kennen. Zelf zou ik ook eerder een café binnengaan 
waarvan ik de eigenaar ken, maar het moet er natuurlijk wel gezellig zijn!”

Onlangs is je terras geheel gerenoveerd door de gemeente. Hoe kijk je 
aan tegen die veranderingen?
“Dat is hartstikke top geweest! We waren daar zelf al een aantal jaren mee bezig, 
want ons terras is hierdoor natuurlijk veel aantrekkelijker geworden. We hadden 
destijds advies gevraagd aan Joost van den Tillaart. Hij heeft ons toen direct 
geholpen met mooie tekeningen. Onze Wettense contacten kwamen dus maar 
weer eens goed van pas.”

Nog aanvullingen op dit interview?
“In ieder geval dat ik RKVV Nederwetten een hele mooie club vind, met veel 
enthousiaste, jonge leden. De club steekt goed in elkaar. Ik denk dat veel andere 
verenigingen jaloers zullen zijn en jullie sponsoren trots. Ik in ieder geval wel!”

‘Samen met 
Niek bij de 
Veteranen, 

dat zou toch 
mooi zijn!’

Sponsor uitgelicht 
Ralf Evers, eigenaar van restaurant Goesting
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Hoe ziet de zondag van onze 
clubleden eruit? Vroeg uit de 
veren, een ontbijtje op bed… 
Fanatiek ten strijde of trouw 
langs de lijn? Met het bord op 
schoot voor Studio Sport of 
regeert de vrouw des huizes over 
de afstandsbediening? Dit keer 
gaan we met Dirk Renders (27) op 
pad om eigenhandig te ervaren 
hoe zijn zondagen eruitzien. 
 
Zo vinden we hem op deze 
zondagmiddag terug langs de lijn 
bij het hoofdveld van vv Acht. Een 
heerlijk lentezonnetje verwarmt 
het rubber van het kunstgras. De 
speelsters van Dames 2 hebben de 
warming-up afgerond en krijgen van 
Dirk de opstelling en laatste tactische 
aanwijzingen te horen. Keurig netjes 
hangt het opstellingsformulier in de 
dug-out, Dirk staat ernaast en de 
dames staan er keurig in een halve 
cirkel omheen. Aandachtig luisteren 
de dames naar de gekozen tactiek 
waarmee vv Acht Dames 1 moeten 
worden verslagen. Termen als 
uitzakken, kantelen en aanspeelbaar 
zijn passeren de revue. Dirk sluit af met 
de belofte op een rondje te trakteren bij 
een overwinning. Een massaal gejuich 
volgt. Niets lijkt een overwinning nog 
in de weg te staan.
 
Slapen tijdens Studio Sport 
Even daarvoor hebben we Dirk 
uitgenodigd bij ons in de auto te 
stappen om hem tijdens de rit naar 
Acht alles te kunnen vragen over zijn 
zondagen. Dat hij op zondag langs 
een voetbalveld staat is een gegeven, 
maar het tijdstip waarop verschilt 
bijna wekelijks. “Vandaag spelen 
we om 14.30 uur en verzamelen we 
om 13.15 uur, maar we moeten ook 
weleens om 8.15 uur verzamelen 
voor een vroege uitwedstrijd.” En dat 
het vandaag een middagwedstrijd is 
komt zowel Dirk als de redacteur van 

dienst niet verkeerd uit. Nog niet zo 
heel lang geleden troffen we elkaar 
namelijk nog in de Irish Pub. “Ik hou 
ervan op zaterdagavond gezellig een 
biertje te drinken en dit merk je dan 
wel op zondagavond. Na het coachen 
van Dames 2 gaan we meestal kijken 
bij Dames 1. Daarna duik ik altijd nog 
even de kantine in, maar dan maak ik 
het niet zo laat. Eenmaal thuis krijg 
ik de eerste samenvatting van Studio 
Sport nog wel mee, maar daarna val ik 
standaard op de bank in slaap.” 

Dansen op het biljart 
Dirk is een voetballiefhebber met een 
groot blauw-wit hart. Zelf voetballen 
zit er voor hem helaas niet meer in. 
Als talentvolle linksbenige verdediger 
verdraaide hij zijn knie. Het moment 
dat het gebeurde herinnert hij zich als 
de dag van gisteren. “Met het eerste uit 
bij ETS. Fred Donkers was de trainer. 
Ik stond wissel en twee minuten voor 
rust mocht ik invallen. Direct na die 
invalbeurt verdraaide ik ongelukkig 
mijn knie en zodoende moest ik me in 
de rust alweer laten vervangen.” 
Na een geslaagde kruisbandoperatie en 
revalidatie lijkt Dirk zijn voetbalcarrière 
weer op te kunnen pakken. Stephan 
de Graef is inmiddels trainer en 
de verdediger wil weer voor zijn 
kansen gaan. Dit keer is echter niet 
een hobbelig voetbalveld, maar een 
biljarttafel op het Stratumseind de 
boosdoener die zorgt voor een zware 
blessure. “Na de operatie dacht ik dat 
ik weer alles kon. Tijdens een gezellige 
stapavond in Café Santé sprong ik 
van het biljart op de bar. Tenminste, 
dat was de bedoeling. Ik was verrèkes 
dronken, maar heb nog nooit zo veel 

pijn gevoeld als toen.” 
Wederom mag Dirk zich in het 
ziekenhuis melden. Daar kennen ze 
hem uiteraard nog. “Toen ik daar voor 
de tweede keer op de operatietafel lag, 
constateerde de arts dat er dit keer  
meer schade aan de knie was en erger 
dan de vorige keer. Toen moest ik wel 
vertellen over het avontuur op het 
biljart.” De schade aan de knie blijkt 
groot. Te groot om nog volledig te 
kunnen voetballen. “Vanaf dat moment 
besloot ik op een andere manier 
actief te zijn binnen de club. Dit was 
in eerste instantie vlaggen bij de 
dames.” Een keuze waar de speelsters 
van Dames 2 maar wat blij mee zijn. 
Het takenpakket van vlagger wordt al 
snel uitgebreid. Op woensdagavond 
traint hij de dames om vervolgens op 
zondag de dubbelrol van vlagger en 
coach in te nemen. “Het maken van 
de opstelling en coachen langs de lijn 
doe ik samen met Willy en Antonette. 
Een prettige wisselwerking waarbij 
ieder de rol inneemt die het beste bij 
hem of haar past.”

Stille kleedkamer 
In Acht wordt ons al snel duidelijk 
welke rol Dirk heeft in dit geheel. 
Negentig minuten lang geeft hij 
aanwijzingen om de dames op weg 
te helpen. ‘Jessica, uitzakken!’, ‘Loran, 
doorschuiven!’, ‘Goede bal, Karin!’ De 
speelsters zijn duidelijk gebaat bij zijn 
nuttige aanwijzingen en eerlijke en 
heldere manier van communiceren. 
Helaas mag het deze middag niet 
baten. De wedstrijd eindigt in 1-0 
waardoor Nederwetten afzakt naar 
de laatste plaats. We kennen Dirk 
als een echte positieveling, toch is 
de coach na de wedstrijd zichtbaar 
teleurgesteld. Desondanks stapt hij ook 
voor de terugrit bij ons in de auto om 
zijn verhaal te doen. “De eerste helft 
was echt ondermaats. Ik vond dat er 
niet hard genoeg werd gevochten.” 
We stellen dat de tweede helft beter 
was en zijn dan ook erg benieuwd naar 
zijn donderspeech in de rust. “Ik heb 
in de rust bewust niets gezegd. Het 

was de eerste minuten doodstil in de 
kleedkamer.” 

Clubliefde 
Al snel kan Dirk het verlies relativeren 
en spreekt hij zijn bewondering 
uit voor de dames. “Ze zijn bijna 
allemaal op latere leeftijd begonnen 
met voetballen en missen soms wat 
basistechniek, maar ik vind het knap 
hoe de meesten zich ontwikkelen. Dat 
we nu onderaan staan is erg jammer en 
ook onnodig. Veel wedstrijden konden 
we voetballend prima meekomen.” 
Van dichtbij hebben we kunnen 
ervaren dat er een duidelijke klik is 
tussen speelsters en trainer-coach en 
vragen naar zijn toekomstplannen. “Ik 
voel me ondertussen erg betrokken 
bij het meisjes- en damesvoetbal 
binnen onze club. De laatste jaren 
is dit flink gegroeid en ik hoop dat 
we deze lijn door kunnen trekken. 
Daarbij wil ik vooral de rol van Harrie 
van Elderen benadrukken. Die man 
heeft zich gigantisch ingezet voor het 
damesvoetbal en het is voor een groot 
deel aan hem te danken dat het nu zo 
leeft in Nederwetten. Zolang ik kan 
en er plezier uithaal zal ik me blijven 
inzetten voor de club. Naast de taken bij 
Dames 2 train ik samen met Erik Foolen 
op maandagavond de Meisjes A1. Zelf 
probeer ik op donderdagavond mee 
te trainen met de lagere elftallen. Daar 
lopen er meer rond met een slechte 
knie, dus dan doen we lekker rustig aan. 
Zo ben ik de nodige dagen per week 
op de club te vinden, maar ik vind het 
ontzettend leuk om te doen.” 
Bij terugkomst in Nederwetten gaan 
we nog even samen de kantine in, 
waar Dirk zijn teleurstelling over de 
nederlaag al snel vergeet. De volgende 
dag informeren we of het vaste 
zondagavondritueel is gehandhaafd. “Ik 
kwam om kwart voor acht thuis. Heb 
weinig van Studio Sport gezien, want 
was vrij snel vertrokken op de bank.”

Dirk nomineert Wim Raaijmakers 
voor de volgende editie. 

De voetbalzondag van 
Dirk Renders

‘Nederwetten 
mag trots zijn op 
het meiden- en 
damesvoetbal!’
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Voor deze editie van ‘t Koppeltje gaan 
we in gesprek met Mark Spaan. Dit zeer 
actieve lid op het voetbalveld is ook met 
vele taken buiten het veld actief voor onze 
vereniging. Wij zijn benieuwd naar het 
verhaal van Mark. 
 
Mark is geboren in 1984 en is opgegroeid in de 
Hoekstraat in Nederwetten. Sinds 2010 woont hij 
op zichzelf in de welbekende Esrand, die aan ons 
sportcomplex grenst. 
Hij werkt momenteel bij Nedtrain in Berkel-
Enschot, buiten zijn werk om is hij graag actief voor 
de voetbalvereniging op vele manieren. 
 
Wat doe je zoal als vrijwilligerstaken binnen 
onze vereniging? 
“Ik ben leider van de MC1 van Juventud, Ook 
ben ik trainer van Dames 1 en verder zit ik nog 
in het Jeugdbestuur van Juventud voor onze 
meidenafdeling.” 
 
Je bent ook nog actief als speler binnen onze 
vereniging? 
“Klopt ik ben speler van het derde elftal maar moet 
ook af en toe nog invallen als speler in ons eerste 
elftal.” 
 
Je hebt nog een hele tijd in het eerste 
gevoetbald. Wie waren de eerste en laatste 
trainer in die tijd? 
“Ja klopt, daar heb ik ook enkele jaren in gespeeld 
en daar val ik nu nog af en toe in als ze in nood 
zitten. Ik heb mijn eerste wedstrijd gespeeld onder 
Hans Peper en ben bij Gert-Jan van Doesburg echt 
overgegaan naar de selectie en mijn laatste trainer 
was Stephan de Graef.”  

 
Waarom ben je in het derde elftal gaan 
voetballen? 
“Onder Stephan kon ik niet meer in het eerste 
uitkomen omdat hij me niet in het spelsysteem 
vond passen, toen heb ik voor mezelf die keuze 
gemaakt om naar het derde te gaan.” 
 
Met het jubileum was je 25-jarige jubilaris, 
wat vond je daar van? 
“Ja, heel mooi natuurlijk! Ze waren me alleen wel 
vergeten op de lijst te zetten, waardoor ik pas later 
op het podium verscheen. Naast dat mooie speldje 
stond er een feestelijk bierpakket klaar, maar ik 
ben niet echt een bierdrinker. Achteraf kon ik dat 
bierpakket ruilen voor een colapakket, wat mij toch 
iets meer ligt!” 
 
Hoeveel tijd ben je zo ongeveer per week met 
je vrijwilligerstaken bezig? 
“Dat varieert, maar als ik de week zo bekijk: 
maandag een half uurtje, dinsdag geef ik 2 uur 
training, woensdag zeker een half uur, woensdag 
ook weer een half uurtje en donderdag train ik 
zelf. Vrijdags is mijn vrije dag. Op zaterdag ben 
ik zeker 2 uur aanwezig tijdens de verschillende 

wedstrijden en op zondag mag ik zelf weer 
voetballen. Het houdt me in ieder geval lekker 
bezig!”

Wat vind je het leukste aan vrijwilliger zijn? 
“Je krijgt ontzettend veel waardering van de club 
en de spelers en speelsters. Dat vind ik geweldig en 
dat motiveert me ook om ermee door te gaan.” 
 
Wat vind je van de samenwerking met RKGSV 
bij Juventud? 
“Die samenwerking wordt steeds beter. Beide 
clubs komen steeds meer op één lijn te liggen. 
Voorheen lag bijvoorbeeld de contributie een stuk 
uit elkaar. Ook gaat het met scheidsrechters steeds 
beter, tegenwoordig fluiten oudere jeugdleden ook 
wedstrijden van jongere elftallen.” 

 

Wat is jouw hoofdtaak binnen het 
Jeugdbestuur? 
“Mijn taak is om te zorgen voor leiders en 
trainers, verder ben ik het aanspreekpunt van de 
meidenafdeling en we vergaderen iedere 6 weken.” 

 
Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed 
bij RKVV Nederwetten? 
“We hebben elke week weer netjes bij alle elftallen 
een scheidsrechter en verder vind ik het positief 
dat er overal zoveel vrijwilligers klaar staan. 
Als ik een minpuntje moet noemen, kies ik het 
trainingsveld. Het zou zo fijn zijn als we het hele 
jaar op een goed bespeelbaar trainingsveld konden 
spelen. Daarnaast zou ik graag zien dat er wat meer 
jongere scheidsrechters opgeleid gaan worden. Ik 
denk dat een vereniging als RKVV Nederwetten 
nog vele jaren door kan, en daar mag iedereen trots 
op zijn.”

‘Ik kon mijn bierpakket 
gelukkig ruilen voor 
een colapakketje!’

Vrijwilliger uitgelicht 
Mark Spaan
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Beste voetbalvrienden,

Seizoen 2015-2016 zit er alweer op. Tijd voor een 
terugblik op een bewogen jaar voor het 1e elftal. Een 
seizoen met diepe dalen, maar gelukkig ook met 
een aantal pieken. Een leerzaam jaar voor velen van 
het team en zeker ook voor mijzelf. Na het stoppen 
van een aantal sleutelspelers van het team, moest 
het vernieuwde, jonge team met grote snelheid 
volwassen worden. Helaas lukte dit niet direct aan de 
start van de competitie. Een aantal grote en onnodige 
nederlagen waren het gevolg. Het team ging stapjes 
maken en van 4 tot 5 tegengoals per week werden dit 
er steeds minder. Rond de winterstop begonnen we 
zelfs een paar punten te halen! Dat succesbeleving 
een goede aanjager van een leerproces is, bleek toen 
meteen. Na de winterstop deden we veel beter mee 
in wedstrijden en werden er steeds meer punten 
gehaald. Van de 19 behaalde punten zijn er 12 van 
na de winterstop. Helaas zaten er ook een paar 
‘flaterwedstrijden’ bij, maar een leerproces gaat nou 
eenmaal met vallen en opstaan.
Het team- en leerproces was wellicht nog beter 
gelopen wanneer we niet zoveel tegenslagen 
hadden gekend op het gebied van blessures. Mart 
Huijbers en Wijnand Jaspers zijn vroeg in het seizoen 
geblesseerd geraakt en hebben ons niet meer 
kunnen versterken met de wedstrijden, maar ook 
Arne Raaijmakers en Christiaan Baaten hebben veel 
wedstrijden moeten missen. 
Wijnand en Arne hebben door deze blessures hun 

voetbalcarrière beëindigd. Ik vind dit erg jammer, 
maar begrijp dit zeker gezien de ernst en frequentie. 
De deur voor Mart staat nog altijd op een kier, al 
lijkt opnieuw aansluiten verder weg dan stoppen. 
Hierdoor waren we genoodzaakt veelvuldig een 
beroep te doen op een aantal spelers uit lagere 
elftallen.
Ik wil namens het hele team iedere speler bedanken, 
die ons ergens dit seizoen uit de brand heeft 
geholpen, door een middag voor ons op te offeren. 
We hadden anders vaak met 11 of 12 man een 
wedstrijd moeten spelen. Gelukkig hebben we voor 
volgend seizoen al een viertal nieuwe aanwinsten 
mogen begroeten. Mathijs, Koen, Hein en Raymond: 
nogmaals welkom bij het team. 
Naast het stoppen van de bovengenoemde 3 spelers 
stoppen ook Jeroen (keeperstrainer) en Leo Evers 
(elftalleider). Jeroen en Leo, ontzettend bedankt voor 
jullie hulp en raad de afgelopen twee seizoenen. Ik 
hoop jullie regelmatig op zondagen tegen te komen 
als supporter van ons eerste elftal.

Over supporters gesproken: ik wil jullie bedanken 
voor de steun dit seizoen. Ondanks de kleine kans 
op een overwinning, bleven jullie ons trouw uit en 
thuis volgen. We waren bij uitwedstrijden regelmatig 
met meer mensen aanwezig dan de thuisploeg! 
Een vriendelijke overname van de kantine van S.V. 
Brandevoort was daar één van de voorbeelden 
van. Wat ik wel jammer vind is, dat we een aantal 
supporters hebben die het woord supporter niet 

helemaal begrijpen. Supporter komt van het Engelse 
werkwoord “to support”, dus iemand die zijn club 
‘steunt’. Vragen om kaarten of het afzeiken van eigen 
spelers valt hier naar mijn mening niet onder. Ik hoop 
dat we het daar allemaal eens over kunnen zijn en 
een mooi nieuw seizoen tegemoet kunnen gaan.
Tot slot wens ik iedereen een fijne zomer toe en hoop 
ik iedereen na de vakantie weer te zien bij één van de 
trainingen, wedstrijden of andere activiteiten van de 
club.

Een woordje van 
Dennis Wouterse

In de familiecorner lichten we leden van onze 
mooie vereniging uit, die ook familie zijn van 
elkaar. Dit keer zijn we te gast bij familie 
van den Biggelaar. Dit gezin telt 3 leden van 
RKVVN: Ad, Nicole en Chris. 
 
Vader Ad is 53 jaar en werkt als Manager Operations 
bij Concept Engineers, een bedrijf wat zich 
bezighoudt met optische sorteermachines voor 
onder andere de aardappel-, groente-, fruit- en 
snoepindustrie. Hij is als voetballer niet meer actief 
bij RKVVN, maar vanaf begin dit seizoen fungeert 
hij als assistent trainer bij het eerste elftal. Ad is 
inmiddels alweer 28 jaar gelukkig getrouwd met 
Maria van Kemenade. Samen zijn zij de trotse ouders 
van Nicole en Chris. 
Nicole is 21 jaar en is eerstejaarsstudente toegepaste 
psychologie. Deze studie volgt zij op de Fontys in 
Eindhoven. Ze werkt bij Keurslager Chris Vogels 
in het Kernkwartier in Nuenen om een centje bij 
te verdienen. Nicole heeft op dit moment een 
enkelblessure, maar normaal gesproken is zij in het 
tweede dameselftal te bewonderen. Eén geregeld 
bezoekende toeschouwer is Nicoles vriend, Tom 
Heezemans, die probeert te voetballen bij het 6e 
van v.v. EMK, haha! 
Chris is 19 jaar en zit momenteel in Havo 5 op het 
Stedelijk College in Eindhoven. Zijn vervolgstudie zal 
in de technische richting van verpleegkunde gaan 
of hij kiest voor dezelfde studie als zijn zus. In zijn 
vrije uurtjes verdient Chris wat bij als keukenhulp bij 
restaurant Slinders in Nederwetten. Sinds eind vorig 
jaar heeft Chris ook een vriendin, namelijk Doortje 
Bohm, één van de kampioenen van Juventud MA1. 
Zelf speelt Chris sinds dit seizoen als vaste linksback 
in het vaandelteam van Nederwetten. 
 
Ad, jij was vroeger ook actief voetballer, net 
zoals je kinderen, klopt dat? 
“Jazeker! Vroeger heb ik altijd gevoetbald bij vv 
Boskant, maar ik ben daar nooit in de selectie terecht 

gekomen. Daarvoor moest je minimaal twee keer 
in de week trainen en dat haalde ik niet. Vanaf 1990 
heb ik in lagere elftallen bij Nederwetten gevoetbald, 
meestal stond ik dan rechts- of linksback of 
voorstopper. Helaas moest ik stoppen met voetballen 
omdat ik een kruisbandblessure had.”  
 
Nicole en Chris, jullie zijn beiden naar de 
senioren overgestapt, hoe is dat gegaan? 
Nicole: “Het moeilijke van overstappen vond ik 
vooral het overgaan van half naar heel veld. Daar 
moest ik ontzettend aan wennen. Ik werd wel op een 
superleuke manier ontvangen en het was direct leuk 
en gezellg.” 
Chris: “Ik vond het lastig omdat er wat meer druk 
op je schouders komt te liggen bij wedstrijden, en 
het is fysiek een stuk zwaarder. Helaas hebben we 
dit seizoen minder gepresteerd. Het leuke aan in het 
eerste team spelen is dat er veel meer publiek staat 
te kijken. Ook is het team waarin ik speel nog hechter 
dan ik gewend was in de A. Het is ook een stuk 
serieuzer voetballen, maar dat vind ik juist leuk.” 
 

Ad, jij bent dit jaar assistent trainer geworden, 
hoe bevalt het?
“Heel erg goed. Natuurlijk was het in het begin heel 
erg wennen want ik ben nog nooit trainer geweest. 
Vroeger was ik wel jeugdleider en jeugdvoorzitter, 
ook ben ik scheidsrechter geweest maar dan 
is assistent trainer toch weer iets anders. De 
eerste afspraak met Dennis was ook om alleen op 
donderdagen erbij te zijn maar ik vind het gewoon te 
leuk dus ben ik er de andere dagen ook bij.
In het begin vond ik het wel spannend en ook 
behoorlijk lastig, het valt niet mee om vanaf de kant 
dingen te zien die niet goed gaan en die dan op 

een goede manier over te brengen naar de spelers. 
De samenwerking met Dennis gaat erg goed, ik 
zie voor mezelf de taak om ervoor te zorgen dat de 
samenwerking in het team optimaal is. En als je dan 
ziet hoe het team is gegeroeid vanaf het begin van 
het seizoen tot nu, dat maakt het mooi. Verder vind 
ik het positief om te zien hoe de oudere jongens er 
willen zijn om de jongere jongens die net uit de jeugd 
komen toch enkele dingen proberen bij te brengen. 
Het assistent trainer zijn bevalt me dus prima!”

Nicole en Chris, wat zijn de kwaliteiten van de 
ander? 
Nicole:“Chris heeft een beter inzicht in het spelletje 
en is een stuk sneller, maar daar tegenover staat dat 
hij wel een kort lontje heeft.” 
Chris: “Nicole is creatiever en gezelliger, maar ik 
denk dat we ook wel in veel dingen hetzelfde zijn. We 
zijn allebei wel een beetje gek!”

Wat kunnen jullie van Ad leren? 
Beiden:“Hij gaat overal voor de volle 100% voor. Van 
zijn toewijding kunnen we wel iets leren! Hij komt 
ook al zijn afspraken na en als hij ergens passie voor 
heeft, dan straalt hij dat ook uit.” 
Wat kan Ad nog van jullie leren? 
Beiden: “In sommige situaties mag hij wel wat 
relaxter en rustiger reageren.” 
 
Gaan jullie nog regelmatig naar elkaars 
wedstrijden kijken? 
Ad: “Bij Chris ben ik door mijn taak als assistent 
trainer natuurlijk altijd aanwezig en bij Nicole ga ik 
kijken als ik daar enigszins tijd voor heb.” 
Nicole: “Nee, ik ga eigenlijk nooit naar de 
wedstrijden van het eerste kijken, alleen als het 
speciale wedstrijden zijn. Zo ben ik wel naar die 
wedstrijd in het Helmond Sport stadion geweest.” 
Chris: “Ik ga eigenlijk ook nooit naar de wedstrijden 
van Nicole kijken, haha!”

Wat vind Maria eigenlijk van deze 
sportbeleving? 
Nicole: “Die hoopt het beste voor ons allemaal, ze 
is alleen bang voor de eventuele blessures. Eigenlijk 
niet zo vreemd natuurlijk, want Ad is gestopt 
vanwege die kruisbandblessure. Enkele jaren geleden 
heb ik al een nieuwe kruisband gekregen en nu ben 
ik uitgeschakeld met een enkelblessure. Ook Chris 
heeft het eind van het seizoen niet meegedaan 
vanwege een knieblessure.
Maar we hebben het wel getroffen met Maria, want 
ze zorgt altijd dat de sportkleding en schoenen 
weer tip top klaarstaan voor de volgende training of 
wedstrijd!” 
 
Wat vinden jullie positief aan de 
voetbalvereniging Nederwetten? 
Ad: “De gezelligheid en de sfeer die bij RKVVN 
hangt.” 
Nicole: “Dat iedereen, ook mensen van buiten het 
dorp gemakkelijk en goed worden opgevangen. Ook 
vind ik het fijn dat alles rondom het damesvoetbal 
goed geregeld is.” 
Chris: “De hele vereniging straalt positiviteit uit, en 
we hebben zo veel vrijwilligers, alle credits naar de 
vele vrijwilligers!”

De familiecorner 
Ad, Nicole en Chris van den Biggelaar

Chris: ‘Nicole en ik 
zijn allebei 

een beetje gek!’



Ineens was daar Kees Verkuijlen, de nieuwe 
trainer en coach van de dames. Maar wie is 
Kees nou eigenlijk en wat brengt hem bij het 
gezellige RKVV Nederwetten? Hoog tijd voor 
een nadere kennismaking.

Kees is 41 jaar en woont samen met zijn vrouw 
Patricia en 3 kinderen (Luuk van 14, Thijs van 13 
en Linda van 11) in Uden. Kees’ vrouw heeft op het 
moment werk genoeg met 3 kinderen. Kees werkt 
als docent op ROC de Leijgraaf, waar hij 5 dagen 
voor de klas staat. Hij doceert o.a. elektrotechniek 
en wiskunde. Daarnaast voetbalt hij zelf nog graag 
een potje en is hij 3 keer in de week in Nederwetten 
te vinden. Een druk schema dus!

Vertel eens over jou en voetbal.
“Ik voetbal zelf bij FC de Rakt in een lager elftal. Ik 
heb eigenlijk altijd gevoetbald, bij de Rakt, bij Volkel 
en bij Udi ‘19. Ik heb op zaterdag de jeugd gecoacht 
en op zondag speelde ik dan zelf met mijn eigen 
elftal. Toen kwamen mijn vrouw en kinderen in 
beeld en dan moet je natuurlijk keuzes gaan maken. 
Het coachen op zaterdag heb ik toen laten vallen 
en toen trainde ik alleen zelf nog twee keer in de 
week. Omdat de kinderen ook gingen sporten, kon 
ik zelf ook weer meer ondernemen wat coachen 
en trainen betreft. En nu kwam Nederwetten op 
mijn pad. Gelukkig hebben ze onze wedstrijden op 
zondag vervroegd naar 09.30 uur, zodat ik een helft 
mee kan spelen met mijn eigen team. Daarna zo 
snel mogelijk naar Nederwetten om de dames te 
coachen.”

En je kinderen, voetballen die ook?
“Linda heeft altijd gevoetbald, maar die is sinds kort 
gestopt. Ze zou nu naar de D gaan, waar je op groot 
veld moet gaan spelen. Ook speelde ze met veel 
oudere meiden en dat vond ze niet zo leuk meer. De 
overgang was voor haar te groot. De twee oudsten 
zijn momenteel niet actief in sport.”

Waarom ben je gaan coachen?
“Ik denk dat dat gekomen is dankzij mijn 
onderwijsachtergrond. Mensen beter willen maken, 
dingen leren en mensen vooruit helpen zijn wel de 
belangrijkste redenen waarom ik het coachen zo 
leuk ben gaan vinden. Ik werk al vanaf mijn 15e 
met jeugd, ook in mijn vakanties. Op mijn 21e ben 
ik echt begonnen als trainer bij de jeugd, daarna 
heb ik mijn diploma gehaald om ook de senioren te 
mogen trainen.”  

Vind je het jammer dat je je eigen wedstrijden 
niet uit kunt spelen? 
“Dat is jammer, maar het is een bewuste keus 
geweest. Als ik het niet leuk vond in Nederwetten, 
dan was ik zo weg geweest! Ik heb het hier naar 
mijn zin. Er wordt goed gepresteerd en ik hoor 
weer eens wat andere klets vergeleken met Uden. 
Na vijf keer hetzelfde verhaal bij de Rakt gehoord 
te hebben, is het heel verfrissend om in een nieuwe 
omgeving te zijn.” 

Waarom meidenvoetbal?
“Ik heb altijd de mannen gecoacht, voor mijn 
diploma van de KNVB heb ik het tweede elftal van 
Udi’19 getraind. Daarnaast was ik speler en coach 
bij het tweede van de Rakt en per toeval kwam ik 

in aanraking met meidenvoetbal. Ik was in die tijd 
bestuurslid voor het Technisch Beleid van de Rakt, 
en er kwamen veel klachten van het damesteam. 
De dames waren toen het paradepaardje van de 
Rakt omdat ze in rokjes speelden. Ze kregen veel 
publiciteit en daarom ook veel sponsoren, en dat 
leverde veel op. Aan mij de taak om dit te gaan 
ondersteunen. Ik heb drie maanden lang de trainer 
ondersteund maar de meiden hadden het gewoon 
gehad met deze trainer. Ik heb toen aangegeven 
om het seizoen af te maken. Ik ben de meiden 
twee maal per week gaan trainen. Zondags heb 
ik mijn eigen wedstrijden weten te verschuiven, 
zodat ik ook de meiden kon coachen. Ik haalde 
daar heel veel voldoening uit, want damesvoetbal 
is heel dankbaar. Dat is ook de reden dat ik door 
ben gegaan met het trainen en coachen van dames. 
Ze zijn blij met trainingen en bedanken je daar ook 
voor. Klagen kunnen dames natuurlijk ook, maar 
dit is meestal tegen elkaar en niet tegen de trainer 
bedoeld, haha! Het is dus toevallig geweest dat ik 
in aanraking kwam met vrouwenvoetbal, maar ik 
doe het erg graag.” 

Hoe ben je in Nederwetten terecht gekomen?
“Ik heb samen met Jef Vels bij FC de Rakt de dames 
een jaar gecoacht en getraind. De doelstelling 
van de Rakt was dat die dames naar de 2e klasse 
moesten promoveren, en daarvoor moest er een 
trainer komen met een behoorlijk diploma, en dat 
werd dus Jef Vels. Hij woonde in Uden, en we 
hadden een goede klik. Van zijn trainingen kon ik 
erg veel leren, maar zijn manier van coachen op 
zondag was niet helemaal mijn ding. Jef coacht 
zoals de KNVB dat ziet, met veel discipline. Bij 

Kennismaken met 
trainer/coach Kees Verkuijlen

J.JANSSEN
AUTOBEDRIJVEN

WWW.AUTOBEDRIJF-JANSSEN.NL

dames werkt dat volgens mij anders. Zij worden 
juist bang om fouten te maken en staan extra 
gespannen op het veld. 
Jef heeft mij gebeld omdat hij hier actief is geweest, 
en hij vond het wel iets voor mij. Toen ben ik bij 
Nederwetten op gesprek gekomen en dat klikte 
eigenlijk meteen. Het dorp is iets kleiner dan ik 
gewend ben, maar de sfeer is hetzelfde: lekker 
ons kent ons. Iedereen is heel open naar elkaar. 
Woensdags had ik het gesprek, en donderdags 
stond ik al op het veld!”

Waar gaat het meiden- en vrouwenvoetbal 
heen in Nederwetten?
“In Nederwetten is het heel belangrijk om alle 
leeftijden te blijven faciliteren. Dat betekent dat 
je voor elke leeftijdscategorie meidenvoetbal kunt 
aanbieden. Als je dat kunt, dan moet je dit proberen 
te blijven doen. Als je kijkt naar omliggende dorpen, 
zie je dat zij niet alle leeftijden weten te faciliteren, 
dus zou het mooi zijn om die meiden hier naartoe te 
trekken. De sfeer is daarbij echt bepalend. Meiden 
komen zeker op prestatie af, maar als het dan ook 
nog gezellig is, dan blijven ze ook. 
Dat is ook het sterkste punt van RKVV 
Nederwetten: omdat de sfeer hier zo gezellig is, 
blijven de heren, jongens, dames en meiden hier 
heel graag hangen. Al moeten ze van verder weg 
komen, ze blijven toch in Nederwetten voetballen. 
Dat zegt wel iets over de sfeer.”

Zijn er ook verschillen tussen RKVV 
Nederwetten en FC de Rakt?
“Het is zo’n eind fietsen naar Nederwetten 
vergeleken bij de Rakt, haha! Nee, als ik een 
verschil zou moeten noemen dan ligt dat aan  

de prestatiegerichtheid die op dit moment erg 
belangrijk is voor FC de Rakt. Ze willen heel graag 
heel snel vooruit, maar dat merk je al meteen aan 
de sfeer. Ze krabbelen ook al een beetje terug op 
dat gebied. Hier in Nederwetten is het belangrijk 
dat de gezelligheid blijft. Hier is een lid ook de 
trainer en coach van het eerste en diegene kent 
de club en de mensen ook goed. Dat is denk ik erg 
belangrijk in een dorp als Nederwetten. Bij de Rakt 
was ik soms trainer, coach, vlagger en verzorger bij 
het eerste dames elftal. In Nederwetten zijn er veel 
meer mensen betrokken bij het damesvoetbal en 
dat is erg fijn.
Ik zal hier over 30 jaar niet meer staan, maar er zijn 
genoeg leden en vrijwilligers die hier dan zeker nog 
actief zullen zijn voor de club en dat kan alleen als 

je hart voor de club hebt.”

Wat zijn je plannen voor het volgende seizoen 
van dames 1?
“Ik hoop dat de sfeer die nu heerst doorgezet kan 
worden naar volgend jaar. Ook hoop ik dat de 
meisjes bereid blijven om bij Dames 1 en 2 in te 
kunnen vallen, omdat Dames 1 toch weer af en toe 
speelsters tekort zal gaan komen. Ook bij Dames 
2 gaan er een aantal stoppen, dus ik hoop dat de 
meiden van de A de sfeer blijven inademen en 
lekker doorgaan met voetballen. Het wij-gevoel 
is gewoon ontzettend belangrijk in een dorp. 
Gezelligheid gaat boven prestatie!”

Toon de Brouwer

• INKOOP
• VERKOOP
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Tel: 06 51075445

Roeland Bocken
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5674 NJ  Nuenen
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De supporter(s) 
Erwin en Vicky de Meester

Aan de razende reporter de vraag om Erwin 
de Meester als trouwe supporter te intervie-
wen. En misschien wilde Vicky ook wel wat 
bijdragen? Zo gezegd, zo gedaan. Samen om 
tafel en dochter Britt sloot als bonus ook nog 
even aan. Maar… De titel van dit interview 
moeten we eigenlijk aanpassen. Niet Erwin 
maakt de meeste support-uren, maar Vicky 
steekt daar eigenlijk met kop en schouders 
bovenuit. Dus is het wel zo netjes om dat 
maar meteen even te rectificeren. 
We beginnen even opnieuw… 
 

De supporter(s) 

Vicky en Erwin de Meester 
 
Beiden ongetwijfeld bekende gezichten bij de 
Nederwettense voetbalvereniging.  
In 1983 ging Erwin bij SBC weg, om te kijken 
wat voor clubs er nog meer waren in de buurt. 
“Via Wilbert en Hans den Ouden kon ik een 
paar keer mee trainen in Nederwetten, in de A. 
Daar ben ik vanaf dat moment altijd gebleven”. 
 
20 jaar geleden, in 1996, leerde Erwin Vicky 
kennen in de Obelix op Stratumseind (tja, wie 
kent die tent nou nog hé…). Vicky had altijd 
een hekel aan voetbal, voetballers, Studio 
Sport en alles wat er bij hoorde. Tja, en toen 
kwam ze Erwin tegen. Als ze Erwin ook nog 

eens wilde zien buiten de Obelix, moest ze op 
zondag naar Nederwetten komen. Naar het 
voetbalveld nota bene… 
 
In het begin kwam Vicky elke wedstrijd kijken 
naar het eerste elftal, gezellig met een heel 
clubje vrouwen. Daarna ging Erwin in het 
derde elftal spelen en werd het supporters-
aantal wat lager. Erwin stopte in 2004 in het 
eerste en ging naar het derde, daar voetbalt 
hij dit jaar alweer 12,5 jaar (ik neem aan dat 
het derde daarvoor getrakteerd wordt op taart 
en bier).  

 
Vicky komt de meeste thuiswedstrijden kijken, 
samen met Britt. Ook is ze bij iedere wedstrijd 
van de MC1 aanwezig waar Britt voetbalt. Het 
is dus wel duidelijk wie de meeste supporters- 
uurtjes maakt!  
 
Erwin maakt echter op andere manieren een 
hoop uurtjes voor de club, als leider van de 
MC1 en de afgelopen tijd als lid van de Jubi-
leumcommissie bijvoorbeeld.  
‘Vicky, wat is nou eigenlijk het leukste wat 
je als supporter hebt gemaakt?’ “Het kampi-
oenschap van de mannen in 1999-2000. Het 
leukste van het kampioenschap van het eerste 
elftal was dat de mannen zo aan het genie-
ten waren. Er zat een hoop energie in en het 
leidde tot een prachtig resultaat: iedereen op 

dat veld in Westerbeek, feest, vuurwerk, de 
hele mikmak! Nu, al die jaren later, voetbalt 
Erwin nog met een aantal van deze mannen, 
of ze spreken elkaar weer eens bij teamuitjes. 
Wij, de trouwe damessupporters, konden net 
zo hard mee feesten want we waren er altijd 
bij. Nu is het jammer dat die saamhorigheid er 
iets minder is bij de supporters. De band met 
de club is voor de meesten nu toch anders dan 
dat het ‘vroeger’ was”.  

 
Erwin voegt nog toe: “Laten we als spelers 
ook het respect voor de vaste supporters be-
houden. Die komen door weer en wind kijken. 
Zeker, ze hebben wel eens commentaar of 
kritiek maar ze bedoelen het opbouwend. Mis-
schien is er vanuit de teams niet altijd de juis-
te aandacht voor. Kritiek hoort bij het spelletje, 
dat moeten we samen niet vergeten.”

‘De trouwe 
damessupporters 

feestten net zo 
hard mee met het 

kampioenschap als de 
mannen zelf!’
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Deze editie komt niet zozeer een 
voetbalgerelateerd probleem aan bod, 
echter wel een klacht die bij met name 
de wat oudere lezers van het clubblad 
voor problemen kan zorgen. Er zijn veel 
verschillende soorten duizeligheid met 
diverse oorzaken. BPPD is één van de 
mogelijke problematiek. 
 
BPPD oftewel Benigne Paroxismale Positie 
Duizeligheid (Goedaardige, in aanvallen 
optredende, houdingsafhankelijke 
duizeligheid) is één van de veel voorkomende 
vormen van duizeligheid bij met name 
mensen van boven de 50 jaar. Een groot deel 
van de nog voetballende leden zal zich dus 
waarschijnlijk niet aangesproken voelen, 
maar wellicht zijn er supporters, vrijwilligers 
of anderen geïnteresseerden van ons 
clubblad voor wie de problemen wel bekend 
voorkomen.

Symptomen 
Acute draaiduizeligheid doet zich voor bij 
bewegen. Bijvoorbeeld bij het gaan liggen, 
of opstaan vanuit liggende positie. De 
draaiduizeligheid is zeer heftig maar duurt 
kort, normaal gesproken minder dan een 
minuut. Soms gaat de duizeligheid gepaard 
met een misselijk gevoel.  
 
Oorzaak 
De precieze oorzaak voor BPPD is nog 

onbekend. Men vermoedt dat loszittende 
oorsteentjes in het binnenoor door snelle 
positieverandering neerslaan op de 
zintuigcellen in het evenwichtsorgaan. 
Dit leidt tot kortdurende overprikkeling 
van de zintuigcellen en daarmee tot 
draaiduizeligheid.  
 
BPPD kan optreden na een 
hoofdongeval, ooroperatie, ontsteking of 
doorbloedingsstoornis van het binnenoor of 
na langdurige bedrust. Maar in de meeste 
gevallen is er geen duidelijke oorzaak 
aanwezig. 

Beloop 
De klachten gaan vaak binnen enkele weken 
tot maanden vanzelf over. In sommige gevallen 
kan het echter een terugkerend probleem zijn 
waarvan je veel last kunt hebben.

Behandeling 
Overleg bij duizeligheidklachten altijd eerst 
met je huisarts. Mochten je klachten passen in 
het beeld van BPPD en zijn eventuele andere 
oorzaken uitgesloten dan kan er worden 
besloten tot verdere behandeling hiervan, door 
bijvoorbeeld een fysiotherapeut. 
Naast voorlichting over wat wel en niet 
te doen bestaat de behandeling over het 
algemeen uit het uitvoeren van specifieke 
bewegingen van het hoofd (de Epley 
manouvre). Hierbij wordt geprobeerd de 

loszittende oorsteentjes te verplaatsen 
naar een minder gevoelig gedeelte van 
het evenwichtsorgaan. Daarbij kunnen in 
sommige gevallen specifieke oefeningen 
worden voorgeschreven om het herstel te 
bevorderen.

Van de massagetafel 
Duizeligheid onder de loep

Huikert 17 te Gerwen  tel: 040-2837008
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Nederwetten

Tel: 040 - 284 02 89



Op donderdag 7 juni 2012 gaat mijn telefoon 
om 6 uur in de ochtend. Ik zie dat het mijn 
baas is, druk hem weg en draai me nog 
eens om… Vijf minuten later ontvang ik een 
voicemailbericht. Nieuwsgierig als ik ben, 
luister ik die meteen af en hoor de volgende 
boodschap: ‘We hebben je nodig voor de 
productie van een reclamecampagne. Een 
kleine bijkomstigheid is dat je vandaag nog 
naar Charkov (Oekraïne) moet vliegen. O ja, 
een hotel kunnen we niet meer regelen, dus 
je moet op de Oranjecamping slapen in een 
tentje. Maar aangezien jij veel reist, draai je 
daar je hand vast niet voor om…’
 
Een paar uur later sta in ik in mijn dagelijkse 
kloffie op het vliegveld van Brussel tussen de 
vooral mannelijke Oranjesupporters. Ik val 
daar enigszins op, als enige niet in het oranje 
geklede vrouw. In het vliegtuig beginnen de 
supporters bij de veiligheidsvoorschriften 
van de stewardessen de wave te doen en ook 
het achterwerk van een stewardess is bij het 
voorbijgaan niet veilig. 

Een vlieg- en busreis later, bevind ik me op 
de Oranjecamping waar ik mijn tentje zoek 
en mijn luchtbed wil gaan oppompen. Het is 
ondertussen 11 uur in de avond, donker en 
er is geen pomp te bekennen. Op het veld 
naast mijn tent kom ik een aantal mannen 
tegen, die in de weer zijn met een pomp. Het 
blijken een vader en zoon uit Almelo, twee 
jongens uit de kop van Noord-Holland en een 
aantal Brabanders te zijn. De Brabanders 
stellen zich aan me voor: Peter Thoonen 
en Paul Sengers. Zij willen me wel helpen, 
tenminste dat is wat ik ervan begreep, want 
dankzij dat Brabantse accent in combinatie 
met goedkoop bier, komt het ABN niet echt 
tot zijn recht. Paul Sengers moet ook zijn 
luchtbed oppompen en loopt met mij mee. Wat 
een rare vent is dat, dacht ik. Maar ja, hij 
gaat me helpen dus ik blijf maar lachen tot 
ik mijn luchtbed heb. Teruggekomen op het 
veldje waar mijn tent staat, tenminste stond… 

wandelt Peter Thoonen. Hij en de jongens 
uit Noord-Holland vonden het wel grappig 
om mijn tent in zijn geheel op te pakken en 
midden in het mannenkamp te plaatsen. Daar 
stond ik dan, op een late donderdagavond, 
op een camping in de OekraÏne, tussen de 
dronken Oranjesupporters. Ik wil dolgraag 
mijn ogen sluiten… Ik besluit toe te geven 
aan de moeheid en duik mijn bed in.  
 
24 uur verder  
Super slecht geslapen… De oorzaak: een 
aantal supporters riepen de hele nacht mijn 
naam. Het gevolg: het hele veld wist mijn 
naam. Ik besluit me eraan over te geven, 
omdat ik immers die mannen misschien nog 
nodig had voor mijn werk. Want daarvoor ben 
ik eigenlijk in Charkov. Voor Thuisbezorgd 
hebben we een pizzakoerier met de scooter 
van Utrecht naar Charkov gestuurd, en 
ik moet hem zondag met een heleboel 
Oranjesupporters op gaan staan wachten 
zodat deze bezorger pizza kan uitdelen aan 
de mensen op de Oranjecamping.  
Een groep mannen op het veld willen die 
dag naar Charkov gaan, maar de Brabanders 
willen op twee vrienden wachten die vanuit 
Kiev onderweg zijn naar Charkov: Erik Foolen 
en Ivo van der Heijden. 
 
Erik en Ivo komen enigszins gebroken aan 
op de camping. De eerste woorden die ik de 
mannen hoor brabbelen zijn de woorden ‘vage’ 
en ‘bier’. Ivo wilde graag eten, want hij had 
honger.  Nadat ze de tent hadden gevonden, 
besluit ik met de heren het centrum van 
Charkov te gaan verkennen. Ivo was echter 
nog druk op zoek naar een McDonalds, omdat 
hij zonder eten geen puf zou hebben om het 
centrum in te gaan…  
 

Dag 3 in Charkov de wedstrijddag 
Denemarken – Nederland. Omdat mijn 
werkdag pas zondag is, en ik ook een kaart 
voor de wedstrijd heb gekregen, ga ik op 
zaterdag met de gehele Oranjecamping 
naar het centrum van Charkov. Radio 538 
DJ’s draaien op het Oranjeplein en vanaf 

daar zal de Oranjemars vertrekken naar het 
stadion. Aangekomen in het centrum van 
Charkov besluiten we eerst te gaan eten. 
Rustig zittend op een terras, ontvangt mijn 
telefoon blijkbaar een WiFi signaal. Ik krijg 
veel WhatsAppberichten binnen en een 
collega heeft mij op Facebook getagd. Op ons 
veldje op de camping staat een verslaggever 
van het Parool. De man zegt niet veel en 
observeert alleen maar. De krantenkop in de 
zaterdagkrant van het Parool: ‘Want daar 
moet een piemel in…’ De eerste zin van het 
artikel luidt: ‘De jongens hebben Patricia 
geadopteerd.’ Oh nee, wat moeten ze op mijn 
werk van me denken?! De gezette toon die 
beschreven wordt in het artikel is mede door 
de alcoholconsumptie niet erg hoog, maar de 
heren gedragen zich uitstekend tegenover mij. 
De volzinnen die de mannen op de camping 
maken, zijn vooral gericht op de Oekraïnse 
vrouwelijke journalisten die op ieder deuntje 
vrolijk meedansen.

 
Dag 4 de laatste dag  
Dit is de enige dag dat ik daadwerkelijk 
moet werken. De Thuisbezorgd koerier komt 
aan op de camping. Ik moet hem met een 
Oranjelegioen opwachten en ervoor zorgen 
dat hij een pizza bij één van de tentjes 
bezorgt. Door de vrienden die ik de afgelopen 
dagen heb gemaakt, is het een simpele 
klus om het veld snel vol te krijgen en de 
pizzakoerier met enthousiasme op te wachten. 

De actie is een succes!  
Alle media in Nederland pakt het op: van 
Jack van Gelder tot Giel Beelen op Radio 
3.  De actie is voor mij ook een succes. Ik heb 
vrienden voor het leven gemaakt. Die Paul 
Sengers blijkt toch een erg leuke vent te zijn, 
Erik Foolen is mijn overbuurman geworden. 
Ik versta hem echter nog steeds niet altijd... 
Peer Thoonen is van het 24-uurs feestbeest 
op de Oranjecamping naar een super lieve 
papa gegaan en Ivo, die heeft nog steeds 
veel honger en is de lieve papa van mijn Noa 
geworden. 

Van Amsterdam naar Nederwetten 
Column van Patricia de Groot

‘Het Parool kopte: 
Want daar moet 
een piemel in...’

‘Ik versta mijn 
overbuurman soms 
nog steeds niet...’

‘Mijn tentje werd 
opgetild en midden 
in het mannenkamp 

gezet!’
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Juventud 
Onze jeugd: 3 keer kampioen!

Meiden gezocht!  
Het meidenvoetbal staat bij Juventud 
hoog in het vaandel. Gezelligheid en 
sportief presteren gaan daarbij hand in 
hand. 
Voor het nieuwe seizoen 2016-2017 zoekt 
Juventud nog enkele sportieve meiden 
die het A- en B-team willen versterken. 
Ben jij een enthousiaste meid in de leef-
tijd van 14 t/m 18 jaar en ben je op zoek 
naar een geweldige voetbalvereniging? 
Aarzel dan niet en neem contact op met 
Mark Spaan, de coördinator van het mei-
denvoetbal via markspaan_@hotmail.com 
of 06 – 52 09 31 97.

Sport & Spel 
Het afgelopen seizoen is Juventud gestart 
met Sport & Spel. Bij Sport & Spel maken 
kinderen op een speelse manier kennis 
met voetbal aan de hand van allerlei leuke 
oefenvormen. Elke zaterdag om 10.00 uur 
trainen de kinderen afwisselend in Neder-
wetten (september tot aan winterstop) en 
Gerwen (vanaf winterstop tot zomerstop).
Jongens en meisjes vanaf 4 jaar kunnen lid 
worden van Sport & Spel. Je mag vier keer 
gratis komen trainen en daarna betaal je € 
25,- contributie per seizoen. Voor aanmel-
den of vragen kun je contact opnemen met 
Marcel Boersma via m.boersma01@onsnet.
nu /of 06 – 21 39 61 90.

Tip! 
De website van Juventud is volledig 
vernieuwd. Neem snel een kijkje!




