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‘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 uitgave van ‘t Koppeltje

Test je voetbalkennis en doe mee met de Wettense WK-pool!
Voorspel de uitslagen van de WK-wedstrijden, geef aan wie er
doorgaan naar de finales en welk team jij denkt dat wereldkampioen
zal worden.
Doormiddel van het invullen van bonusvragen zijn er extra punten te
scoren.

De redactie van ‘t Koppeltje is op zoek naar een vrijwillig(st)er die
het team wil komen versterken. Heb jij een vlotte pen en lijkt het je
leuk stukjes, artikelen, interviews en dergelijke te schrijven voor ons
clubblad? Meld je dan bij één van de redactieleden of stuur een email
naar koppeltje@rkvvnederwetten.nl

De inleg bedraagt € 5,- deze is te betalen bij Harrie van Elderen of
achter de bar in de kantine. De prijzenpot die te winnen valt bestaat
uit een 1e, 2e en 3e prijs namelijk:
		
1e prijs: 40% van de totale inleg
		
2e prijs: 20% van de totale inleg
		
3e prijs 15% van de totale inleg
De overige 25% zullen gaan naar een goed doel, dit goed doel is de
actie: www.superbritt.nl
Registreer je alvast kosteloos op de website: wkpoolscript.nl/
wesswkpool

Beste voetbalvrienden,
Bij een jubileum hoort natuurlijk een terugblik naar het verleden. We willen daarom graag een museum inrichten. Hiervoor zijn wij als
jubileumcommissie op zoek naar spullen die een goed beeld geven van de 50-jarige geschiedenis van de voetbalclub.
Heb je nog een paar voetbalschoenen, waarmee een legendarische goal is gescoord, of een andere mooi aandenken aan een speciale
gebeurtenis? Dan willen wij dit heel graag lenen! Wij zijn overal blij mee: kleding, prijzen, foto’s, videomateriaal etc. Dus kom op
(voormalige) sterspelers, kijk eens op je zolder, daar ligt vast nog wel iets wat wij kunnen gebruiken!
Foto’s mogen digitaal aangeleverd worden via remyraaymakers@hotmail.com.
Overig materiaal graag afgeven op Ten Hout 17 Nederwetten in een plastic zak met hierop je naam (zodat je het later weer netjes
terugkrijgt).
Alvast heel erg bedankt.

Beste sportvrienden,
Ook zo genoten van ons eerste clubblad nieuwe stijl? Wij hebben veel
complimenten gekregen van de lezers en van sponsoren.
Als Rooms-katholieke voetbalvereniging wil ik even stilstaan bij het
overlijden van onze pastoor Groot.
Pastoor Groot was een persoonlijkheid en een welgezien persoon in
Nederwetten. Bij alle activiteiten en recepties kon je op hem rekenen.
Hij was een gezelligheidsmens en dronk graag een glaasje bier met
ons. Hij had oog voor iedereen, was betrokken en had iets te melden,
tegen jong en oud. Hij was precies zoals een pastoor hoorde te zijn.
Bestuur:
Pieter Saris stopt aan het einde van het seizoen als penningmeester van onze
club. Hij kan deze functie niet combineren met zijn nieuwe uitdaging. Pieter
is het afgelopen jaar geslaagd voor zijn trainersopleiding TC3. Hij heeft de
keuze uit enkele aanbiedingen van andere verenigingen. Het is dus helaas
voor hem niet meer mogelijk om, zoals eerder wel de bedoeling was, de dames
op dinsdag- en donderdagavond te trainen. Ik vind het erg jammer Pieter te
verliezen als penningmeester, ik wens hem alle succes toe als trainer bij zijn
toekomstige club. Hij blijft natuurlijk lid van onze vereniging en wij kunnen
hem altijd om advies vragen. Wij zijn op zoek gegaan naar een vervanger voor
Pieter. Als bestuur hebben we graag een vrouw in ons midden die naast het
penningmeesterschap ook de belangen van de dames behartigt. Wij hebben
Linda Thoonen daarvoor benaderd. Ze wil dat graag doen.
Heren senioren:
Helaas is het ons vaandelteam niet gelukt in de vierde klasse te blijven. Als het
kwaliteitsverschil nou zo groot was geweest had ik er wel mee kunnen leven.
Ik heb maar twee wedstrijden het gevoel gehad dat ze de mindere waren.
De overige wedstrijden deden we niet onder voor de tegenstander. Nieuwe
ronden, nieuwe kansen! In het volgend seizoen gaan we weer gewoon voor de
titel, rond het jubileumjaar kampioen worden heeft ook wel wat.

Wettense WK 2014-pool

Schrijftalent gezocht!

Woord van de voorzitter

De derby’s tegen Gerwen en EMK zijn er dan wel niet in competitieverband,
we proberen wel een oefen- of vriendschappelijke wedstrijd tegen ze te spelen
en er vervolgens een leuke avond aan te verbinden.
Stephan de Graef is inmiddels gestopt als onze hoofdtrainer. Hij heeft er alles
aan gedaan om in de vierde klasse te blijven. Hij kon goed met de spelers en
begeleiding overweg. Ik had hem nog graag een jaar als trainer gehouden. Ik
wil hem hartelijk danken voor zijn inzet in de afgelopen twee jaar en succes
wensen bij zijn volgende club. Voor het komende seizoen wordt Dennis
Wouterse onze hoofdtrainer. Een sportmens in hart en nieren en dagelijks op
de velden te zien, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Hij is driftig op zoek
naar nieuwe aanwas voor de selectie.
De overige drie herenteams spelen in de middenmoot van hun klasse, de derde
helft is voor hun zeker zo belangrijk. De veteranen hebben het hele seizoen, op
een keertje na, lekker kunnen voetballen.
Wij zoeken nog wat extra invalspelers erbij die we in het komende
wedstrijdschema kunnen verwerken. We moeten die oudjes wel in beweging
houden.
Meisjes/Dames:
Harrie is momenteel het kader aan het opzetten voor het nieuwe seizoen. Er
zijn wat wisselingen in de trainers en begeleiding. José Sanders stopt einde
seizoen als trainster van de meisjes. Ik wil haar en Albert hartelijk bedanken
voor hun jarenlange inzet als trainers. Albert blijft aan als leider/vlagger bij de
meisjes B.
Inmiddels telt Nederwetten vier elftallen, twee meisjes- en twee
dameselftallen. Er is een meisjes D-team bijgekomen na de winterstop, die
direct al bovenaan stonden in de voorjaarscompetitie. Ook de C meisjes
hebben het goed gedaan, ze pakten zowaar net de titel mis tegen Geldrop.
Binnenkort komt er nog een Vriendinnendag om extra leden te werven. Er is
overwogen om drie damesteams te maken maar dat lukt niet omdat we enkele
zwangere leden hebben. Hopelijk sluiten ze in de toekomst weer aan.
Jeugd:
Na een jaar proefdraaien is de samenwerking met Gerwen goed bevallen.
Vanuit de KNVB moesten we naar een definitieve oplossing zoeken. Wel
nu ‘ST. JUVENTUD’ is de nieuwe clubnaam geworden. ST staat voor
samenwerkende teams. Juventud is een Spaans woord wat betekent
samenwerkende jeugd, jonge mensen oftewel gewoon jeugd. Alle junioren van
Gerwen en Nederwetten spelen vanaf het komende seizoen voor deze club die
onder beide verenigingen valt. Ze zijn lid van Nederwetten of Gerwen.

In de eerste instantie wilden we de meisjes teams buiten de samenwerking
houden. Dat is echter niet mogelijk volgens de KNVB, het is alles of niets was
hun mening. De meisjes blijven wel trainen en voetballen in Nederwetten. We
hebben een mengeling van de groene en blauwe clubkleuren verwerkt in het
tenue. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe club beginnende spelertjes uit
de omtrek aantrekt. Er is door Harrie van Elderen een nieuwe site opgezet;
www.juventud.nl.
Vanuit Nederwetten en Gerwen zijn er zes commissieleden aangesteld om de
nieuwe club te leiden.
Van Nederwetten zijn dat: Theo den Ouden, Wijnand Jaspers en Dennis
Wouterse. Van Gerwen zijn dat Bram Daams, Nick de Loo en Sjors Driessen.
Theo den Ouden zal ook in het hoofdbestuur van Nederwetten plaatsnemen
om de belangen van de jeugd te behartigen.
Ziekenboeg:
Gini van der Velden en Jan Lammers hebben het laatste jaar wat operaties,
kneuzingen en breuken achter de rug. Tijdelijk is hun taak als vrijwilliger
overgenomen door anderen, maar hun ervaring missen we zeker. Ik wens Gini
en Jan van harte beterschap zodat ze hopelijk snel weer hun vrijwilligerswerk
kunnen oppikken.
Accommodatie:
Inmiddels, na drie jaar onderhandelen met de gemeente over het
accommodatiebeleid, zijn we weer terug bij af. Er is een nieuwe gemeenteraad
aangesteld die er waarschijnlijk weer anders over denkt dan de vorige.
Wij geven de moed niet op en beginnen weer gewoon opnieuw met
onderhandelen. We hebben een mooi sportpark, maar er moet ook veel
gebeuren om dat zo te houden.
Wij moeten als vereniging steeds meer zelf gaan betalen. Maar de gemeente
heeft wel de verplichting om haar inwoners op kwaliteit te laten sporten,
dat kan zo niet. We hebben maar één trainingsveld waar op de zondag ook
wedstrijden gespeeld worden. Nu met vijf extra jeugdteams uit Gerwen zijn
wij toe aan een kunstgrasveld. Die zal er wegens de bezuinigingen vanuit de
gemeente voorlopig niet komen. Als ik dan de nieuwe zwemaccommodatie
voor de kikkers en padden op de Eikelkampen zie, zet ik toch mijn vraagtekens
bij de besteding van ons belastinggeld.
Alle vrijwilligers:
Zonder andere vrijwilligers tekort te doen, wil ik deze keer toch onze VUTploeg eens uitlichten. Elke maandagmorgen zijn ze druk bezig met onderhoud
aan het pand en op en rond de velden. Na vele weken snoei- en schilderwerk
en het plaatsen van twee nieuwe dug-outs ziet het sportpark er weer prima
uit.
Rest mij te zeggen dat het ons samen met alle vrijwilligers toch weer is gelukt
om er een prachtig voetbaljaar van te maken. Iedereen hartelijk bedankt.
Met vriendelijke sportgroet,
Willy Raaijmakers

Uitslagen en standen

Uitslagen en standen
Vrouwen 1

1e

VR1

Nederwetten 1

Vrouwen 2

VR1

Nederwetten 2

Nederwetten
Brabantia
Best Vooruit
Nederwetten
SBC		
Nederwetten
RPC		 Nederwetten
Pusphaira
Nederwetten Wodan		
-

Nuenen
3-3
Nederwetten			
0-7
Nederwetten				
3-2
Nieuw Woensel			
0-3
Nederwetten		
2-2
Woenselse boys						
1-2
Nederwetten				
1-5
EMK			
3-2
Nederwetten		
6-1
Vessem		
3-2
Nederwetten
2-4

Nuenen		
Nederwetten
Nederwetten
Nieuw Woensel Nederwetten
Woenselse boys Nederwetten
EMK		
Nederwetten
Vessem
Nederwetten
-

Nederwetten
2-3
Brabantia			
1-1
Best Vooruit				
5-3
Nederwetten			
1-0
SBC		
3-1
Nederwetten						
3-2
RPC				
3-0
Nederwetten			
10- 0
Pusphaira		
0-8
Nederwetten		
6-0
Wodan
3-4

B1

Jongens B1

Nederwetten 3

Meisjes C1

3e

Nederwetten 4

VOAB		
Nederwetten
Nederwetten
SVSSS		
Heeze		
Nederwetten
Geldrop 		
Nederwetten
Zwaluw		
Nederwetten

-

Nederwetten
Heeze			
Zwaluw VFC				
Nederwetten			
Nederwetten		
SVSSS						
Nederwetten				
Taxandria			
Nederwetten		
Geldrop		

1-1
6-0
7-0
3-3
0-4
1-1
6-5
1-0
1-3
1-1

4e

Elckerlyclaan Eindhoven - 040 - 241 67 77

Dealer van o.a. Gazelle
Batavus - Haibike
Koga - Loeki - Union

‘Ik heb ‘t Koppeltje een ware transformatie
zien ondergaan’
Piet Renders stopt als redactielid maar blijft zich inzetten voor de club

OOK VOOR UW
e
2 HANDS FIETSEN
Fietsen - Fietskleding - Fietsaccessoires
Fietsreparaties zonder afspraak in eigen werkplaats!
De grootste speciaalzaak
van de regio 1200 m2
Sinds 1929

HOOFDSPONSOR RKVV NEDERWETTEN

Maar liefst 16 jaar stond
hij onder de lat bij
ons vaandelteam. Als
keeperstrainer brengt
hij deze ervaring nu over
op de keepers van de
selectie, dames en B1. Zijn
keeperskwaliteiten zijn
bekend. Minder bekend
misschien zijn zijn creativiteit
en schrijfkwaliteiten.
Jarenlang zette hij deze
capaciteiten in voor
’t Koppeltje. Na deze uitgave
stopt hij hiermee. Een gesprek
met Piet Renders (40) over
ons clubblad en het zijn van
vrijwilliger.
Om te beginnen. Wat is het
eigenlijk: Piet, Pietje of Piet
junior?
‘Haha... een echte voorkeur heb ik
niet. Maar ook zeker geen weerstand
tegen een van deze namen. Ik luister
in ieder geval naar allemaal en vind
ze ieder op hun eigen manier wel iets
hebben. Piet junior vind ik nog altijd
een eer omdat dit doet denken aan
mijn vader. Pietje vind ik nog steeds
grappig. De mensen die me al van
jongs af aan kennen, noemen me zo.
Dit houdt me jong.’
Na 8 jaar actief te zijn geweest
in de redactie van ’t Koppeltje
ga je ermee stoppen. Dit is de
laatste editie waaraan je hebt
bijgedragen. Te druk met je
nieuwe rol in de Dorpsraad?
‘Ja, vanwege mijn verkiezing als lid
van de Dorpsraad heb ik wat keuzes
moeten maken. Ik ben al erg veel
avonden van huis en ik weet nog
niet precies hoeveel tijd het werk
voor de Dorpsraad in beslag gaat

nemen. Na acht jaar vind ik het ook
een mooi moment om te stoppen als
redactielid van ‘t Koppeltje. Ik werd
onderdeel van de redactie nadat ik
stopte als keeper van het eerste. In
al die jaren heb ik ons clubblad een
ware transformatie zien ondergaan.

Van helemaal niets digitaal, naar bijna
volledig digitaal werken. In het begin
was het echt knippen en plakken en
iemand die de aangeleverde stukjes
moest uittypen. Daarna gingen we
langzaam meer digitaal werken en
namen de mogelijkheden toe. Het
bleef desondanks vaak moeilijk
om wedstrijdverslagen en andere
copy te ontvangen. Het was soms
echt trekken aan een dood paard.
De manier zoals we het nu doen,
met meer achtergrondverhalen
en interviews, is een mooie
ontwikkeling.’
Gelukkig blijf je nauw betrokken
bij onze vereniging. Op zondag
zelf actief in het derde elftal, op
maandagavond als jeugdtrainer
op het veld en dinsdagavond als
keeperstrainer. Nog meer?
‘Na dit seizoen ga ik verder als
jeugdtrainer en leider van de F-jes.

Op maandagavond train ik deze
pupillen en op zaterdag ga ik als
leider mee met de wedstrijden. Ik
merk dat ik dit erg leuk vind, zeker
ook omdat Alard (8) en David (6) het
voetballen steeds leuker gaan vinden.
Daarnaast ben ik voor de club altijd
beschikbaar voor allerlei hand-enspandiensten. Ook heb ik een kleine
rol in de Jubileumcommissie waar ik
mee mag denken over de invulling
van de zaterdagactiviteiten in onze
feestweek. Omdat het alles bij elkaar
wat veel werd, heb ik besloten na het
seizoen te stoppen als keeperstrainer.’
Dit interview vindt plaats in het
Piet Renders Paviljoen en een
paar honderd meter hiervandaan
ligt de Piet Rendersbrug. Een
prachtig eerbetoon aan de
erevoorzitter van onze vereniging,
jouw vader. Wat doet dit met je?
‘Dat is inderdaad geweldig! Jammer
genoeg heeft hij het zelf niet mee
mogen maken, maar ik denk dat hij
ook destijds de erkenning wel voelde.
En wie weet krijgt hij het nu ook mee.
Een mooier eerbetoon in zijn geliefde
dorp had hij niet kunnen krijgen.’
Brengt het feit dat je vader zoveel
betekende voor het dorp een
bepaalde druk met zich mee? Heb je
het gevoel dat men dit nu ook van jou
verwacht?
‘Nee, ik voel geen bepaald
verwachtingspatroon. Net als vele
anderen zet ik me graag belangeloos
in voor de gemeenschap. Dit is omdat
ik het logisch vind iets terug te doen
voor de vereniging of het dorp. Ik
ervaar het niet als een druk omdat
ons pap zo actief was.’

Wat betekent RKVV Nederwetten
voor jou?
‘Tja, nu moet ik opletten niet in
clichés te vervallen. Toch voelt de
club als een soort van tweede huis.
Het is erg mooi om te zien hoe
Alard en David nu bezig zijn met
het voetballen. Lekker met een bal
in de weer als ik aan het trainen of
voetballen ben. Hierin zie ik veel
terug van mezelf. Verder zie ik het
ontstaan van Juventud als een mooie
stap voor onze vereniging.’
Zien we je ooit in een rol in het
bestuur? Of misschien zelfs als
voorzitter?
‘Zeg nooit nooit, maar die ambitie heb
ik niet per se. Zoals gezegd ben ik op
dit moment in meerdere rollen actief.
Een functie in het bestuur is denk
ik sowieso moeilijk te combineren
met de werkzaamheden voor de
Dorpsraad. Ik heb ontzettend veel
respect voor alle vrijwilligers van
onze club en wil graag zelf ook mijn
steentje bijdragen. Of dat in het
bestuur is of in een andere rol maakt
me niet zo heel veel uit. Misschien
ga ik het trainen van de keepers erg
missen en pak ik die rol ooit weer
eens op.’
De redactie en het bestuur danken
Piet voor zijn jarenlange inzet voor ’t
Koppeltje. Het laatste woord is aan
hemzelf: ‘Ik hoop dat onze leden ’t
Koppeltje met veel plezier blijven
lezen. Mensen die het leuk vinden
stukjes te schrijven en mee te
denken over het clubblad wil ik
oproepen zich te melden bij de
huidige redactie.’

De twee koningen

De voetbalzondag van...

Ik schrijf deze column op Koningsdag, op weg naar de bakker om voor ons Mi een paar vers gebakken broodjes te halen, zie ik
ze al gaan, ons koningsgezind fiets- en voetvolk. Van top tot teen zijn ze oranje gekleurd, zelfs een spierwitte poedel is oranje
opgespoten. Ik heb er niets mee, met onze Alex, maar ik gun natuurlijk iedereen hun oranje feestje.

Hoe ziet de zondag van onze clubleden er uit? 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? In deze aflevering vertelt Paul Sengers
hoe zijn zondagen eruitzien.

Column Harrie van Elderen

Hoe ziet de zondag van onze clubleden er uit? Ditmaal de zondag van Paul Sengers

Spelers uit bed bellen
‘Ik voetbal op zondag in het 4e, of op zaterdag bij de Veteranen. Niet elke
zondag ziet er dus hetzelfde uit. Vaste prik op zondag is wel opstaan op
mijn dooie gemakje. Ik heb een hekel aan haasten! Boterhammetje, kopje
koffie, glaasje drinken. Even op de bank zitten en dan naar de kantine via het
welbekende Esrand-poortje.’
Paul is altijd op tijd in de kantine aanwezig. Lekker een bakkie koffie bij
Annelies, en ondertussen de binnendruppelende teamgenoten eens goed
bestuderen. Je ziet het zo: wie heeft een zware zaterdagavond achter de
rug en wie lag er op tijd in. Vaste prik is ook de voetballers die per ongeluk
uitslapen even uit hun bed bellen. Als het team compleet is kan er worden
begonnen aan de voorbereiding van de wedstrijd.
Warmlopen en buurten
‘Eigenlijk gaat het in de kleedkamer over alles, behalve over voetbal. Hoe
ontzettend vroeg de kinderen vandaag wakker waren, wie er seks voor de
wedstrijd heeft gehad en wie er nog op stap is geweest en of dat nog wat
heeft opgeleverd. Er is altijd genoeg te bespreken.’
Eenmaal op het voetbalveld aanbeland wordt er meestal rustig opgestart.
Warmlopen, oké, maar je moet nog wel kunnen buurten tijdens het rennen.
O ja, ook nog even snel een opstelling maken voordat de wedstrijd begint.
‘Zo gauw als de fluit gaat is iedereen fanatiek, we willen winnen en het gaat
ergens om. Geen gezeur, geen gedoe, met z’n allen er tegenaan en winnen die
wedstrijd. De eerste helft wordt zeker geëvalueerd. In de rust wordt er toch al
wel over voetbal gepraat, een minuut of twee. De andere dertien minuten gaan
dan weer over de avond ervoor.’

Gisteren waren de Koningspelen,
zeer belangrijk, volgens onze
koning. “Sporten is zo belangrijk
voor jonge kinderen! Ze raken hun
energie op een positieve manier
kwijt, maar ook ontwikkelen ze
hun lichaam beter zodat je op
latere leeftijd minder klachten
hebt.” Dit was de letterlijke
tekst van onze King. Jammer
dat er de laatste jaren dan zo
fors bezuinigd is op het vak
lichamelijke opvoeding en dat ook
het schoolzwemmen is afgeschaft
Nee, voor mij geen braderieën of
markten op Koningsdag. Als ik uit het
raam kijk is het stil in de straat, zo
stil dat ik even stil kan staan bij weer
een aflopend voetbaljaar. Voor mezelf
was het voetbaljaar 2013-2014 ietwat
teleurstellend, want door ziekte moest
ik weer ruim twee maanden verletten.
Het is niet alleen vervelend omdat ons
Mi mij de hele dag achtervolgt met
een glaasje water in haar ene hand,
en wat medicijnen in haar andere
hand... Maar, erger hieraan is dat je
een groep in de steek moet laten. Een
groep is constant in ontwikkeling
en het proces loopt een geweldige
deuk op als deze wordt verstoord
door uitval. Maar goed, Nederwetten
zou Nederwetten niet zijn als ook dit

minpuntje fantastisch werd opgelost.
Mijn grote dank gaat dan ook uit
naar Pieter, Mark en Maikel die bij
de dames fantastisch werk hebben
geleverd tijdens mijn afwezigheid.
Ook mag Wette trots zijn op het

Om aardig gevonden te worden
spelen zij de bal eerder naar elkaar
dan bij mannen het geval is. Meiden
zijn bang om niet aardig gevonden
te worden, daarom vind ik het nog
steeds jammer dat die Depay van PSV
afgelopen seizoen niet is ingespoten
met wat vrouwelijke hormonen.
Dat had Cocu een hoop kopzorgen
gescheeld.
Groei!

jeugdkader bij de meisjes! Onder
aanvoering van Prinses Colori hebben
ook zij een fantastisch jaar gedraaid.
Ook de resultaten waren goed te
noemen. De beide damesteams lieten
wekelijks zien enorme stappen te
maken. De meisjes C1 kwam 1 punt
tekort voor het kampioenschap en
onze jongste meisjes draaiden goed
mee in de middenmoot.
Egoïsme
“Ja, ik stond in goede positie en had
de bal makkelijk binnen kunnen
trappen, maar ik zag in een ooghoek
dat jij er beter voor stond, dus ik
dacht ik geef de bal maar aan jou.”
“Ja, bedankt! Dat had jij goed gezien,
jammer dat ik miste. Misschien had jij
toch beter zelf kunnen schieten.” Dit
is misschien een extreem voorbeeld,
maar de waarheid is dat dames bang
zijn om egoïsme te tonen in het veld.

En nog steeds zet de groei bij het
dames- en meisjesvoetbal door.
Volgend seizoen gaat Nederwetten
met maar liefst vier teams van
start en is het aantal dames- en
meisjesleden inmiddels gegroeid
naar boven de 70. Maar Nederwetten
gaat door... Op naar de 100, dat is de
doelstelling voor de komende vijf jaar.
In een kort en bondig vijfjarenplan
komen doelstellingen te staan die
het dames- en meisjesvoetbal in ons

mooie kerkdorp nog meer aanzien
gaan geven. Op naar de 100 wil
zeggen dat we dan jaarlijks zes
nieuwe leden zullen moeten werven,
en daar gaan we met zen allen voor!

Ook zal er de komende jaren extra
aandacht worden geschonken aan
de voetbalopleiding van onze jongste
leden. Gezelligheid en voetbal, of
is het voetbal en gezelligheid? In
ieder geval blijft één van deze twee
uitspraken het motto van onze
dames- en meidenafdeling.
Het seizoen 2013-2014 zit erop,
maar er wacht ons nog een mooie
afsluiting met het WK in Brazilië. Ook
dan is alles weer oranje gekleurd en
loopt het fiets- en voetvolk opnieuw
achter een koning aan. Koning
Louis zal proberen om ons naar de
tweede ronde te brengen. Als het
tegenzit, zal de Koning zeggen dat
hij te weinig materiaal had om een
goede prestatie te leveren. Als het
meezit, zal hij ons uitleggen dat hij
het mindere materiaal zeer goed heeft
neergezet. Dus ook Koning Louis kan
nooit falen. Ik heb er niets mee, met
onze beide koningen. Wel hoop ik
dat ze ieder op hun eigen wijze een
positieve bijdrage willen leveren aan
de sportwereld. Zodat mijn kleinkind
kan opgroeien met voldoende sport
en beweging op school, en daardoor
op latere leeftijd minder lichamelijke
klachten krijgt en minder uitvalt dan
ik.

Broodje bal met mayo
‘Als we na de wedstrijd weer in de kleedkamer zitten herken je weer het
bekende patroon: Twee minuten over voetbal, en vervolgens over tot de orde
van dag: Wat gaan we vanmiddag doen en wie gaat er mee nog wat drinken?
Even blijven hangen in de kantine en naar de andere teams kijken. Als mijn
vriendin Marijke en ik geen andere plannen hebben, dan vind ik het leuk om
nog even een biertje te drinken in de kantine. Lekker bij een broodje bal met
mayo!’
’s Avonds heeft Paul niet echt een vast ritueel. Friet eten gebeurt altijd bij Pa
en Ma Sengers want Paul heeft geen frietpan. Studio Sport is ook niet heilig,
dat is er in de loop der jaren wel een beetje vanaf gegaan. Soms is het leuk om
een paar wedstrijden te kijken, maar vaak worden er tussendoor al een aantal
wedstrijden gevolgd bij Goesting in Nuenen. Marijke heeft niet zoveel te
zeggen over de afstandsbediening op zondagavond, die gaat wat anders doen
als ze geen voetbal wil zien. Niet te laat naar bed want de vrachtwagen staat
weer vroeg te trappelen op maandagochtend…
Uitgeteld op de grond
‘Wat ik een memorabele zondag vind… Een paar jaartjes terug stond ik
nog weleens dronken onder de lat, bij te komen van een stapavondje. (De
interviewer bespeurt op deze late zondagochtend ook nog wel wat na-hetstappen-verschijnselen, dus misschien moeten we dat ‘een paar jaartjes terug’
met een korreltje zout nemen?) Een jaar of vijf geleden speelden we uit tegen
RPC, en na 15 minuten stonden we voor met 0-3. Kat in het bakkie. Kon ik
mooi even bijkomen en wakker worden tijdens de rest van de wedstrijd. Maar
ineens was het zomaar 2-3, blijkbaar stond iedereen een beetje te slapen. In
de laatste minuten schoot een RPC-aanvaller met een wel heel knullig balletje
richting doel. Zo knullig dat de verdediging zich al klaarmaakte voor de uittrap
en het doel even niet in de gaten hield.
Maar… ineens kwam dat aanvallertje juichend voorbij en lag ik uitgeteld op
de grond, achter mij een bal in het net die ik met heel veel gemak eruit had
moeten houden. Shit, 3-3. Toch eerder naar bed moeten gaan vannacht...”
Ook als er geen voetbalprogramma is, heeft Paul altijd een goede reden om
even binnen te lopen in de kantine: de spaarkas. Al met al brengt hij dus heel
wat uurtjes op en rond het veld door. ‘Ik vind dat we een mooie club hebben
waar we trots op mogen zijn. Ik kom er graag en vaak en hoop dat dat nog
heel lang zo blijft.’

- Harrie van Elderen

In de volgende uitgave van ‘t Koppeltje weer een nieuwe versie van; De
voetbalzondag van.... Paul Sengers mag het volgende clublid kiezen dat we
een zondag zullen volgen.
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Gini wast, poetst en bakt voor haar clubje
Vrijwilliger Gini van der Velden uitgelicht

Positief coachen bij RKVV Nederwetten
Een programma voor bestuurders, trainers en coaches

Positief Coachen is een programma voor bestuurders,
trainers en coaches (en in het verlengde daarvan ouders van
jeugdleden) om jeugdsporters effectief te begeleiden.
Het is wetenschappelijk onderbouwd, gestoeld op
praktijkervaringen van topcoaches en gegoten in een
aantrekkelijke vorm. En leidt aantoonbaar tot een betere
ontwikkeling van de jeugdsporters (en dus betere prestaties),
meer vrijwilligers, minder afhakers (met name van pubers), en
meer sportiviteit en respect.
Ook bij Nederwetten hebben verschillende trainers, leiders,
vrijwilligers en bestuurders het programma doorlopen.

Een vereniging als RKVV
Nederwetten draait vooral
dankzij de inzet van de
vele vrijwilligers. Voor deze
uitgave van ’t Koppeltje
willen we één vrijwilliger in
het zonnetje zetten. Deze keer
is het woord aan vrijwilligster
Gini van der Velden.
Gini voor diegene die je niet goed
kennen, stel je even voor…
‘Ik ben Gini van der Velden, 52 jaar
oud en alweer 30 jaar gelukkig
getrouwd met Hans. Samen hebben
we drie zonen: John (26), Erwin (25)
en Stefan(20). Ons hele gezin is lid
van de voetbalvereniging, waar ik
sinds 1987 actief ben als vrijwilligster.
Verder heb ik tot december vorig
jaar de post rondgebracht in het
dorp, maar dat kan nu helaas even
niet in verband met een voet- en
rugblessure. Ik ben ook nog pedicure
dus daar ben ik af en toe druk mee.’
Welke taken voer en voerde je uit
binnen de vereniging? Hoelang
doe je dat, of heb je dat gedaan?
‘Ik heb in totaal 26 jaar typewerk
voor ‘t Koppeltje gedaan en ook nog
een hele tijd de bezorging daarvan
op mij genomen. Verder zorg ik er
samen met Mariëtte Foolen voor dat
de kleedlokalen worden gepoetst, de
tenues worden gewassen en samen
met Mariëtte tel ik ook de spaarkas.
Vroeger heb ik ook nog wel eens bij
Jan en Maria de kantine gepoetst.
Eigenlijk wil ik alles wat er op mijn

pad komt wel aanpakken, zolang ik
het maar met plezier doe.’
Dat is een heel takenpakket,
hoeveel dagen in de week ben je
dan actief op ons sportpark?
‘Ik ben zeven dagen per week te
vinden op ons sportpark. Maandag
is het wasdag, dan was ik alle tenues
van zondag. Vervolgens ga ik samen
met Mariëtte de kleedlokalen poetsen
en de spaarkas tellen. Doordeweeks

‘Ik ben
zeven dag
per week
te vinden
op ons
sportpark.’
wordt er natuurlijk volop getraind.
Dus van dinsdag tot en met vrijdag
poetsen we ook iedere dag de
kleedlokalen. Zaterdagochtend was
ik alle trainingshesjes, in de middag
de jeugdtenues en in de avond de
wedstrijdtenues van de veteranen.
Wanneer ik daarmee klaar ben
wachten de kleedlokalen weer op ons.
Op zondag laat ik de wasmachine
weer draaien voor alle tenues van de
senioren en help ik eventueel nog in

de keuken van de kantine.’
Vroeger waste je thuis, dat doe je
nu al jaren op de club. Hoe bevalt
het speciaal gemaakte washok en
hoeveel wasjes draai je ongeveer
per week?
‘Dit is nu het negende seizoen dat
ik het washok bij de kantine in
gebruik heb en dat werkt heel fijn.
Per week gaat het om ongeveer
dertig wasmachines en dat heb ik
eerst ongeveer zes á zeven seizoenen
thuis gedaan. Nu alles bij elkaar
in één washok zit gaat het veel
gemakkelijker.
Volgend jaar worden het nog meer
wasjes want dan krijg ik alle tenues
van de samenwerkende jeugdteams
er ook bij.’
Welk beroep oefen je in het
dagelijks leven uit?
‘Ik ben pedicure, dus daar krijg ik nog
regelmatig klanten voor. Vanuit mijn
ervaringen als pedicure heb ik nog
een slim trucje dat ik toepas wanneer
ik de voetbalsokken was. Af en toe
gooi ik wat zout bij de sokken om zo
voetschimmel te doden. Daarnaast
heb ik tien jaar lang de post in het
dorp rondgebracht. Helaas kan ik dit
momenteel even niet. Dit komt door
mijn voet- en rugblessure. Ik hoop dit
wel weer op te kunnen pakken.’
Hoe gaat het met je blessures?
‘Het is wel iets verbeterd. Ik kan nog
niet lang staan en lopen, dit komt
voornamelijk door de rugblessure. Ik

bekijk het altijd van de positieve kant
en zeg dan maar: “De dag dat ik weer
kan werken komt steeds dichterbij!”
Tegenwoordig heb ik het wassen bij
de voetbalvereniging weer opgepakt,
ik kan dan voornamelijk zittend
werken. Op dagen dat er gevoetbald
wordt komt iedereen op z’n tijd even
gedag zeggen of een praatje maken,
dat vind ik erg gezellig.’
Wat vind je het mooiste aan onze
vereniging?
‘Het is een echte dorpsclub, het is
er altijd gezellig en nooit zakelijk.
Verder is het mooi dat iedereen voor
elkaar klaarstaat. De afgelopen tijd
kon ik, dankzij mijn blessures, niet
altijd goed vooruit. Mijn taken werden
moeiteloos overgenomen zodat ik me
geen zorgen meer hoefde te maken.
Hans en Mariëtte hielden samen de
kleedlokalen schoon en Martijn hield
samen met Annelies het wassen van
alle tenues goed bij.’
Wat vind je dat er binnen de
vereniging niet goed gaat en zou
je graag anders zien?
‘Ik zal graag willen dat iedereen zijn
of haar vieze sokken goed terug in
de tas doet. Het is voor iedereen
maar één paar, maar voor mij zijn het
er af en toe wel meer dan honderd.
Daarnaast mag er van mij wel wat
meer gewonnen worden.’
Wat wil je verder nog kwijt?
‘Ik hoop dat alle vrijwilligers, en het
werk dat ze doen, nooit vergeten
zullen worden.

Clubproject
Een clubproject bestaat standaard uit in totaal zes bijeenkomsten.
•Twee bijeenkomsten voor de jeugdtrainers en -coaches, die concrete
tools krijgen om hun spelers op een effectieve (lees:
positieve!) manier te begeleiden.
•Theatervoorstelling voor de ouders van de jeugdleden, die mee worden
genomen in het verhaal zodat ook zij een bijdrage
kunnen leveren aan een positieve cultuur bij de club.
•Theatervoorstelling voor de bestuursleden, trainers en leiders van de
jeugdleden, die mee worden genomen in het
verhaal zodat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan een positieve
cultuur bij de club
•Twee bijeenkomsten voor de bestuurs- en commissieleden van je club,
die gaan helpen om die cultuur stevig te
verankeren in de vereniging.
De 4 bijeenkomsten bij Nederwetten hebben al plaatsgevonden,
de theatervoorstellingen volgen nog.
De bijeenkomsten voor leiders /trainers / coaches
In de eerste bijeenkomst voor de trainers/ coaches is gebleken dat
trainers en coaches in de sport (en in het verlengde daarvan ouders van
jeugdige sporters) de neiging hebben om vooral te kijken naar wat er
niet goed gaat en voortdurend te hameren op resultaten. Logisch, want
als je wil winnen, moet je dat wat niet goed gaat zien te verbeteren (zo

denkt men). En het draait in de sport om winnen!
Uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen van
topcoaches blijkt echter dat plezier en zelfvertrouwen de cruciale
succesfactoren in de sport zijn. Dus als je juist vooral kijkt naar wat
er wél goed gaat en praat over wat de sporters zélf kunnen doen, dus
positief gaat coachen, dan bereik je geweldige effecten. De sporters
ontwikkelen zich beter en gaan dus beter presteren. Bovendien
haken ze minder snel af. Voor de trainers en coaches wordt het in zo’n
positieve cultuur ook leuker om actief te zijn. En in zo’n cultuur komt
onsportief gedrag minder vaak voor.
In deze bijeenkomst hebben onze trainers en coaches ook tools
meegekregen. Denk hierbij aan hoe je het best aanwijzingen kan geven,
wanneer je die het best kan geven, wat voor aanwijzingen dit zijn.
In de tweede bijeenkomst is specifiek ingegaan op het omgaan met
spelers en ouders. Het ging hierbij om het herkennen van gedrag en hier
op een juiste manier op in te spelen.
Bijeenkomsten voor het bestuur
Een aantal bestuursleden heeft de theatervoorstelling voor
bestuursleden al gezien. Dit was mede de aanleiding het hele traject
van positief coachen in te zetten bij onze club. In deze bijeenkomsten
is natuurlijk het algemene belang van positief coachen naar voren
gekomen. Maar in deze bijeenkomsten draait het veel meer om de het
algemene beleid en bewaking hiervan.
Hoe verder?
Positief coachen is een traject van 3 jaar bij onze club. Het eerste jaar zit
erop. Volgend seizoen zijn er weer diverse bijeenkomsten voor leiders/
coaches/ scheidsrechters, etc. Maar ook zullen wij de ouders vragen de
voorstelling die voor hen is bedoeld te bezoeken.
De mensen die de bijeenkomsten nu gevolgd hebben kunnen als
een soort olievlek de gehele club beïnvloeden.

Sponsor uitgelicht

De grootste fietsenzaak van Eindhoven als trotste hoofdsponsor van Nederwetten

Zonder de steun van sponsors kan de voetbalvereniging niet
bestaan. Gelukkig beschikt RKVVN over een aantal sponsors die
de club een warm hart toedraagt. In deze rubriek lichten we zo’n
sponsor uit. De primeur is aan hoofdsponsor Tweewielercentrum
Paul van den Broek.
De mooie en ruime winkel aan de Elckerlyclaan in Eindhoven imponeert.
Dit is niet zomaar een fietsenzaak. Met ruim 1200 m2 winkeloppervlakte is
tweewielercentrum Paul van den Broek is de grootste van Eindhoven en
omgeving. RKVVN mag trots zijn op zo’n hoofdsponsor, maar andersom geldt
dat zeker ook. Op een opvallende plek hangen twee elftalfoto’s van het eerste
elftal. ‘Ik heb niet zo veel met het spelletje zelf, maar vind Nederwetten een
ontzettend mooie vereniging waar ik graag hoofdsponsor van ben.’
Op de website lezen we ‘Tweewielercentrum Paul van den Broek, de
tweewielerspecialist van Eindhoven.’ Dat is nogal wat. Wat maakt
jouw bedrijf zo bijzonder?
‘Het zijn van de grootste heeft niet alleen te maken met de omvang van de
winkel, maar vooral met de kwaliteit en service die wij bieden en de snelheid
waarmee we kunnen leveren. Alles wat twee wielen heeft kun je bij ons
kopen, van kinderfiets tot elektrische fiets. We hebben ook racefietsen en
mountainbikes maar wel iets minder. Wij hebben ons gespecialiseerd in het
woon-werkverkeer. En daarin doen we het vrij goed. Op dit moment werken
we met zes fulltimers in de zaak.’

AFGELASTINGEN:
RKVV Nederwetten valt onder
district Zuid 1
• NOS teletekst pagina 603
• www.rkvvnederwetten.nl

Het is een echt familiebedrijf. Kun je kort de bedrijfsgeschiedenis
schetsen?
‘Mijn opa is het bedrijf in 1929 begonnen. In de jaren zestig hebben mijn
vader en moeder het overgenomen. Het pand waar ze toen zaten moesten ze
verlaten op last van de gemeente. Toen kwamen ze hier op de Elckerlyclaan
terecht. Eerst nog in het kleine pandje wat in 1979 verder werd uitgebreid.
Vervolgens nam ik het bedrijf in 1996 over van mijn ouders. Al vrij snel
kwam de toenmalige buurman met de vraag of ik zijn pand erbij wilde
kopen. In 2003 heb ik nog een stuk erbij laten bouwen, waardoor we nu een
winkeloppervlakte hebben van 1200 m2.’
En blijft het bedrijf na jouw pensioen in de familie?
‘We zullen wel zien hoe het loopt. Tim gaat aankomend schooljaar starten met
een tweewieleropleiding in Den Bosch. Waar dat toe gaat leiden zien we wel.’

• Publicatiebord bij de kantine
• Twitter: @rkvvnederwetten
@knvbzuid1

Kunnen we Tweewielercentrum Paul van den Broek het PSV onder de
fietsenzaken noemen?
‘Haha… ja misschien wel. Er bestaat een prijs voor beste tweewielerwinkel
van het jaar. Daar heb ik een paar keer aan meegedaan. De eerste keer was in
2004 en toen zat ik bij de laatste zes. Op het moment dat de jury wilde komen
kijken, waren ze hier een gedeelte van de tegelvloer opnieuw aan het leggen.

Ondanks mijn verzoek een week later te komen, wilde ze toch de volgende dag
een kijkje komen nemen. Ik vond dat niet helemaal eerlijk omdat veel fietsen
niet op z’n plek stonden en het een redelijke rotzooi was. Sindsdien ben ik een
beetje klaar met deze prijs. Vorig jaar wilde de nieuwe jury heel graag dat ik
me toch weer op zou geven, maar het is zo dat je dan ook ingaven moet geven
in je financiële cijfers en dat heb ik er niet voor over. Dus ik denk niet dat ik
deze prijs ooit ga winnen.’
Fietsen mensen nu eigenlijk meer of minder dan pakweg dertig jaar
geleden?
‘Is moeilijk te zeggen. Ongeveer dertig jaar geleden was de fiets meer een
echt vervoermiddel. Nu heeft iedereen een auto. Wat we nu zien is dat veel
mensen hun tweede auto de deur uit doen en daarvoor in de plaats een goede
fiets aanschaffen. De elektrische fiets als woon-werkverkeer wordt steeds
populairder.’
Op het moment dat je in Nederwetten bent komen wonen ben je
direct betrokken geraakt bij het verenigingsleven. Zo ben je actief voor
de carnavalsvereniging en dus als hoofdsponsor verbonden aan de
voetbalclub. Vind je het belangrijk dit soort dingen te doen?
‘Ja, absoluut. Sinds 2000 woon ik in Nederwetten en ik vind het leuk betrokken
te zijn bij het dorp. Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet erg veel heb met
het voetballen zelf. Maar ik vind het een ontzettend leuke club die ik graag
sponsor. Dit is niet om gezien te worden, maar echt om de club financieel te
ondersteunen. Ik ben blij dat ik dit kan doen. Ik zal niet snel uit mezelf een
voetbalwedstrijd bezoeken. Maar een paar keer per jaar kom ik kijken naar
het eerste elftal en dat vind ik hartstikke leuk. Alleen verliezen ze vaak als ik
er ben, dus dan krijg ik van de andere toeschouwers te horen dat ik beter weg
kan blijven. Haha…’
Levert sponsor zijn van Nederwetten ook wat op?
‘Vrij snel nadat ik in Nederwetten kwam wonen werd ik bordsponsor. Voor het
tiende of elfde seizoen nu ben ik hoofdsponsor. In eerste instantie samen met
WilTin en nu al een aantal jaren zelfstandig. Ik weet niet of het echt concreet
iets oplevert. Alles wat er uit de sponsoring komt is mooi meegenomen, maar
de belangrijkste reden voor mij is echt om de club te ondersteunen. Dat mijn
naam daarbij op de shirts staat is mooi meegenomen.’
Wat spreekt je zo aan in onze mooie vereniging?
‘Een hele mooie club met veel leden en vrijwilligers. De kantine en velden
vind ik prachtig. Veel waardering heb ik voor alle vrijwilligers die zich hiervoor
inzetten. Ja, ik ben erg trots om in Nederwetten te wonen. Zo’n klein dorpje
met onder andere deze mooie voetbalclub.’
Meer informatie over tweewielercentrum Paul van den Broek vind je
op: www.tweewielercentrum.nl
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JUVENTUD

De jeugdafdelingen van RKGSV & RKVV Nederwetten gaan verder onder een nieuwe naam
RKGSV en Nederwetten hebben de
handen ineen geslagen omtrent de
jeugdafdeling. Gezien beide clubs
over een kleine jeugdafdeling
beschikken hoopt men door de
samenwerking meer input te
kunnen geven aan de jeugd in
beide dorpen.
Beide clubs gaan komend seizoen
samen verder met de jeugdafdeling
onder de naam Juventud. De clubs
blijven zelfstandig, maar gaan wel
vergaand samenwerken.
Vanaf augustus gaan de
jeugdvoetballers spelen in het nieuwe
gezamenlijk clubverband. In het
nieuwe seizoen start Juventud met 10
jeugdteams waarvan 2 meisjesteams.
Ook sport en spel zal komende seizoen
een onderdeel uitmaken van de nieuwe
jeugdafdeling. Juventud, de betekenis
van de nieuwe naam is ontstaan uit:
jeugd, joint people, jeugdigheid, jonge
mensjes oftewel jeugd.
Na het zomerreces speelt de jeugd
voortaan in witte broek en kousen, met
een shirt in afwisselend blauwe en
groene banen voorzien van het logo:
een handdruk, opnieuw in het blauw
van RKVV Nederwetten en het groen
van RKGSV.
“Beide voetbalverenigingen blijven
uitdrukkelijk zelfstandig bestaan, maar
combineren wel hun jeugdprogramma
in één club”, aldus de voorzitters
Frits Driessen van Gerwen en Willy
Raaijmakers van Nederwetten.
Ieder jeugdlid wordt of blijft lid van
een van beide voetbalclubs en gaat
na de jeugdperiode gewoon door
naar de senioren van zijn of haar
eigen vereniging. Het afgelopen
jaar werd proefgedraaid als
samenwerkingsverband. Dat is aan
beide kanten zo goed ontvangen dat
een gezamenlijke jeugdclub nu de

logische vervolgstap is.
“We vreesden dat ouders gevoelig
zouden reageren op de samenwerking
binnen rivaliserende clubs”, zegt
Driessen. “Maar de ontwikkeling is bij
allebei goed ontvangen, vooral omdat
we nu meer mogelijkheden hebben
iedere jeugdspeler een passend team te
bieden.”
Raaijmakers vult aan: “We kampten met
een te grote spreiding van jeugd tussen
de 6 en 18 om in beide dorpen teams
evenwichtig te kunnen samenstellen.
Dat gaat nu veel gemakkelijker en we
hebben door deze samenvoeging nu
zelfs reservecapaciteit.
”Er wordt elke week afwisselend
getraind op allebei de
sportaccommodaties en de
thuiswedstrijden vinden vanaf
augustus voor het eerste deel van het
seizoen plaats in Nederwetten en voor
het tweede deel in Gerwen.
Er is veel tijd en geld geïnvesteerd
in een gezamenlijke jeugdcommissie
die het hele jeugdbeleid, de training,
het wedstrijdprogramma en de
kaderopleiding gaat combineren.
Juventud gaat voor de jeugdleden
feestelijk van start op het gezamenlijk
jeugdweekend begin juni.
De nieuwe jeugdcommissie is
inmiddels geïnstalleerd. Bram Daams
van RKGSV is verkozen tot voorzitter.
De overige bestuursleden zijn: Nick de
Loo (wedstrijdsecretaris), Sjors Driessen
(activiteitencommissie), Wijnand
Jaspers en Theo den Ouden (algemene
zaken), en Dennis Wouterse (technisch
jeugdcoördinator).

Een nieuw logo

Het nieuwe beeldmerk van JUVENTUD
Speciaal voor de jeugafdelingen
is naast een nieuw, tenue, een
nieuwe naam ook een nieuw
logo ontworpen.
Ben je benieuwd naar de
jeugdafdeling, wil je wat
meer achtergrondinformatie
of gewoon even rondneuzen
en alles te weten komen over
Juventud?
Neem dan een kijkje op:
www.juventud.nl

Tweeluik: Theo den Ouden & Bram Daams
Twee heren die zitting nemen in de jeugdcommissie
In dit tweeluik een interview
met Theo den Ouden (41)
en Bram Daams (29). Twee
heren die zitting nemen in de
jeugdcommissie van het onlangs
opgerichte ‘’JUVENTUD’’.
Beiden zijn al tijdenlang zeer
aktief bij hun eigen clubs
RKVV Nederwetten en RKGSV
en zijn ook vanaf het begin
betrokken bij dit bijzondere
samenwerkingsverband.
Hoe lang al lid van RKVV
Nederwetten / RKGSV?
‘Al 33 jaar lid van RKVV Nederwetten.
Ik ben begonnen als E-speler.’
’De eerste vraag meteen al een
moeilijke, ik ben begonnen met
voetballen omdat al mijn vrienden/
klasgenoten het deden, in de D-jeugd.
Ik ben 18 jaar lid van RKGSV.’
Nog actief als voetballer?
‘Ja, ik voetbal op dit moment bij de
veteranen van Nederwetten.’
’Nee ik ben alweer 4 jaar geleden
gestopt met voetballen.’
Wat is (zijn) je huidige functie(s)
binnen de club en hoe lang doe je
dat al?
‘Op dit moment ben ik leider-trainer
van de D1 van Nederwetten /
RKGSV, en ik zit in het bestuur van
JUVENTUD. Verder ben ik af en toe
ook scheidsrechter bij de jeugd, en
verleen ik hand- en spandiensten
waar nodig is binnen de jeugd en
af en toe bij de senioren. Toen ik
16 jaar was werkte ik op zaterdag
als weekendhulp in het Catharina
ziekenhuis. Mijn zus was leidster bij
Nederwetten en haalde mij over om
daar ook leider te worden. Ik begon
toen met de E-jeugd. In de afgelopen
25 jaar heb ik alle leeftijden in de
jeugd wel getraind of begeleid.’
‘Ik ben woensdag 9 april
jeugdvoorzitter geworden van
JUVENTUD, verder zit ik nu
voor het tweede seizoen in het
hoofdbestuur van RKGSV en hou
me daar voornamelijk bezig met de
accommodatie.’
Heb je (trainers)cursussen
gevolgd?
‘Ik heb via Nederwetten mijn officiële
trainersdiploma gehaald. Ik heb het
diploma JVT (jeugd voetbal trainer)
gehaald. Verder heb ik ook via de
voetbalclub mijn EHBO diploma
gehaald.’
‘Ja ik heb voordat ik in het
hoofdbestuur kwam jaren bij Gerwen
de pupillen getraind en de daarbij
behorende cursussen gevolgd.’
Hoe omschrijf je jezelf?
‘Ik ben een rustig persoon die van een
uitdaging houdt. Ik geloof altijd in het
goede van de mensen. En ik geloof

dat voetballers altijd beter kunnen
worden. Ik hoor op de training

Ik hoor op de
training kinderen
vaak zeggen dat
kan ik niet. Mijn
vaste antwoord is
dan ‘dan ben je hier
op de juiste plek,
dan gaan we het
hier leren’
		- Theo den Ouden
kinderen vaak zeggen dat kan ik niet.
Mijn vaste antwoord is dan ‘dan ben
je hier op de juiste plek, dan gaan we
het hier leren’. Een andere goede
eigenschap van mezelf is dat ik heel
positief ben ingesteld. Ik hou er niet
van als mensen heel negatief naar
zaken gaan kijken.’
‘Open, eerlijk en actief persoon. Moet
wel opletten dat ik niet teveel hooi op
mijn vork neem, zodat het werk wat
er gebeurt wel netjes en goed blijft
gaan. Verder zeer actief betrokken
bij het vrijwilligersleven in en rond
Gerwen.’
Samenwerking RKGSV / RKVVN:
Wat vind je van de samenwerking
tot dusver, de afgelopen twee
jaar?
‘De tijd is enorm vlug gegaan. De
mensen die zich ingezet hebben
voor de samenwerking hebben er
veel tijd en inzet in gestopt. Bij alle
besluiten die genomen moesten
worden was er weinig discussie.
We waren er elke keer zo uit. Maar
doordat beide verenigingen graag
wilden samenwerken was het vaak
niet nodig om lange discussies te
houden. Dus als we op deze manier
door kunnen gaan dan hebben we
een geweldige jeugdafdeling waar we
trots op kunnen zijn. De gezamenlijke
teams trainen en voetballen lekker
samen. De sfeer in de diverse teams
is goed tussen de spelers onderling.
De opkomst is in Nederwetten en
in Gerwen zeer goed. In het begin
had je nog groepjes vorming. Daar
is nu al geen sprake meer van. Ook
de B-jeugd heeft nu zijn eerste
gezamenlijke training achter de rug.
En zoals bij de overige jeugdteams
verliep dit op rolletjes.’
‘Het mooie aan de samenwerking
tussen beide clubs, is dat we het aan
de voorkant best spannend vonden
hoe kinderen (maar zeker ook ouders)
gingen reageren omdat het allemaal
toch nieuw is. En nu ik terug kijk zijn
de kinderen er zeker aan gewend
maar ook de ouders pakken het super
op. Ik heb het gevoel dat we hulp
krijgen van alles en iedereen en dat is
een compliment waard’

Voor Theo: Wat kan Nederwetten
van Gerwen leren / wat zijn
positieve punten?
‘Af en toe het minder strak dingen
regelen. Bij Nederwetten willen
we alles af en toe tot in de puntjes
regelen. Ik ben daar ook zo’n type
van. Maar soms is het beter om
zaken wat losser te laten en er op te
vertrouwen dat het goed komt. Verder
positief punt is dat ze drie velden
hebben. En niet zoals Nederwetten
twee.’
Voor Bram: Wat kan Gerwen van
Nederwetten leren / wat zijn
positieve punten?
‘In mijn ogen is Nederwetten een
hele hechte verenging waar met veel
samenhang eigenlijk alles geregeld
kan worden. Waar een klein dorp
trots op kan zijn. Zeker de beleving
met alle vrijwilligers in en rond het
veld is klasse. Ik denk zeker dat er op
de zaterdagen qua organisatie het
een en ander te verbeteren is in het
Gerwense.’
JUVENTUD:
Wat vind je persoonlijk van de
naam?
‘Ik vind het een mooie naam met een
goede uitstraling. Daar kunnen we
ergens mee komen.’
‘JUVENTUD staat letterlijk voor jeugd,
en die mannen hebben de toekomst,
verder ben ik heel blij dat we geen
afkorting hebben gekregen of geen
samenhang van beide namen, een
nieuwe jeugdafdeling verdient een
totaal nieuwe naam en die hebben ze
gekregen.’

Op de velden
waren we niet
altijd vrienden
maar in de beide
kantines zeker wel,
en aan dat laatste
zal helemaal niets
veranderen.
		
- Bram Daams
Wat vind je van het tenue?
‘Toen het tenue voor de eerste keer
zag in de presentatie op papier dacht
ik dat het er donker uit zag. Maar toen
ik het tenue in het echt zag vond ik
het nog veel mooier dan op papier.
Echt met een frisse uitstraling. Ik
vind het een tenue waar we trots op
kunnen zijn. En er komt toch iets van
beide verenigingen in terug.’
‘Beide kleuren van Nederwetten en
Gerwen komen in het nieuwe tenue
naar voren, witte broeken en witte
sokken stralen iets meer uit. Verder
ben ik erg blij dat beide besturen
eruit zijn gekomen en de totale
jeugdafdeling in het nieuw heeft
gestoken.’

Wat is jouw functie binnen het
nieuwe jeugdbestuur en wat
houdt die functie in?
‘Bij het samenwerkingsverband
hebben we geen jeugdbestuur maar
werken we met een jeugdcommissie.
Mijn functie is algemene zaken. Mijn
taak is vooral de gehele jeugdafdeling
als een goed lopende machine door
te laten gaan. Ik zeg altijd dat de
kinderen alleen maar met plezier
moeten kunnen voetballen en alle
bijkomende activiteiten kunnen
doen. Verder ben ik vice-voorzitter. Ik
ben de contactpersoon richting het
hoofdbestuur van Nederwetten.’
‘Mijn nieuwe functie is
jeugdvoorzitter wat inhoudt dat ik me
de komende jaren voor de volle 100%
ga inzetten voor onze jeugdafdeling.
Met de nieuwe jeugdcommissie die er
nu staat moet dat zeker gaan lukken.’
Is de samenwerking behalve
positief ook niet jammer, bv
door de gezonde rivaliteit en de
derby’s?
‘Nee. De senioren blijven apart.
Hierdoor blijven de derby’s bestaan.
En ik houd dit ook in leven door
op trainingen toch te wijzen op
de onderlinge resultaten. En op
trainingen af en toe Nederwetten
tegen Gerwen te laten voetballen.
Maar gelukkig wint Nederwetten dan
meestal wel haha.’
‘Juist ik dacht al wanneer komt ie,
goede slotvraag. Hahaha en een vraag
die in vele hoofden heeft gespeeld
neem ik aan. Ik vind de derby’s
natuurlijk schitterend, maar ik denk
dat we hier samen zoveel sterker
van worden. Op de velden waren we
niet altijd vrienden maar in de beide
kantines zeker wel, en aan dat laatste
zal helemaal niet veranderen.’
Wil je tot slot nog iets kwijt?
‘Ik denk dat dit zowel voor Gerwen
als voor Nederwetten een geweldig
plan is geweest. Twee gezellige
verenigingen die samen een
geweldige jeugdafdeling opgestart
hebben. Ik hoop dat, zoals de
voorzitter van Gerwen al zei bij de
onthulling van het nieuwe tenue,
iedereen een positieve inbreng gaat
brengen aan JUVENTUD. Alle goede
ideeën zijn welkom. Van goede
ideeën kunnen we een nog betere
jeugdafdeling krijgen. Ik heb er heel
veel zin in!’
‘Ja heel graag, ik wil iedereen
bedanken die de afgelopen jaren
iets heeft betekend om deze
samenwerking te krijgen zoals hij er
nu staat. Natuurlijk hebben we jullie
de aankomende jaren nog veel harder
nodig zodat we blijven doen wat we
leuk vinden. En dat is positief blijven
werken en groeien aan JUVENTUD!’

Interview met Patrick van de Sande, docent
bij Fontys SPECO opleiding in Tilburg.
‘Afdeling Sport, (media) en economie.’

Campingfeest een groot succes!

Campinggasten, lefgozers, buitenrecreanten en een heus animatieteam.
In de aanloop naar het 50-jarig
jubileum, organiseerde de
jubileumcommissie op 18 april jl.
een heus campingfist!
De kaartjes voor deze avond gingen
als warme croissantjes over de
toonbank van de campingwinkel.
De kassameisjes Anniek, Remy
en Deborah waren niet flauw
en deden bij elk kaartje een
bonusaanbieding cadeau, in de
vorm van 5 consumptiebonnen!

Dit alles op voorwaarde dat elke
campinggast ook in camping-outfit
zou verschijnen! De dresscode was
gelukkig voor de meeste elitegasten
van 5-sterrencamping de Koppel
geen moeilijke opgave. Naast de
vaste staanplaatsgasten aan de
bar, voorzien van o.a. teenslippers,
zonnebrillen en wc-rollen, werden ook
bekende campinggasten gespot! Zo
was Harrie van de Sunweb aanwezig,
om het voor zijn klanten naar de zin
te maken. Hij verdiende volgens de

organisatie dan ook een welverdiende
prijs voor zijn inzet en gekozen outfit!
Dat camping de Koppel zijn 5-sterren
dubbel en dwars verdient heeft
werd al snel duidelijk! Voor elk type
campinggast was er een voorziening
aanwezig; een gokje wagen op het
drankenradje voor de lefgozers, de
vuur korf voor de buitenrecreanten
en het animatieteam wat zich de hele
avond heeft ingezet voor vermaak
en vertier van de gasten! Het
animatieteam (jubileumcommissie)

spreekt van een zeer geslaagde
avond! Een tweede feestje staat dan
ook op de planning. Het thema van
deze avond wordt binnenkort bekend
gemaakt!
Naast deze kleine selectie foto’s zijn
er nog meer foto’s gemaakt. Deze
zijn te bekijken en te downloaden
via: http://www.mijnalbum.nl/
Album=747COET3 (excuses voor de
moeilijke link)

De damesselectie van Nederwetten
Wat doen jullie bij de opleiding Sport, (media) en economie?
‘We richten ons op alle business rondom sport, die rechtstreeks verband
houden met de media. De sport zelf daar doen we niets mee, dat zit bij de
sporthogeschool in Eindhoven.’
Wat brengt jou bij RKVV Nederwetten?
‘Riene Huijbers, de uitzending van Marlies Dekkers over de bhmeter. Bij
Fontys was Marlies Dekkers van het lingeriemerk te gast, ze vertelde haar
verhaal tegenover het publiek. In dat publiek zat een
zekere Riene Huijbers. Zij kwam met haar
product de bhmeter. Het toeval wilde dat wij
toen op de opleiding een project hadden met
de sportbeha. Vandaaruit hebben we contact
gezocht met Riene, om te kijken of ze een rol
kon vervullen in de begeleiding en de coaching
van studenten. Al pratende bleek dat er
meerdere raakvlakken waren. Namelijk
de interesse voor vrouwenvoetbal!
Aansluitend daarop zijn we gaan kijken of we iets voor
elkaar konden betekenen voor het onderwijs rondom vrouwenvoetbal.’
De SPECO studenten zouden vandaag interviews afnemen tijdens de training
van dames 1 en 2. Helaas hebben ze Nederwetten niet kunnen bereiken
vanwege autopech.

Hoe wordt vrouwenvoetbal beleeft in België. De Beneleague is België en
Nederland competitie. Ook doen we onderzoek bij de amateurverenigingen
in Nederland. Zoals S.V. Saestum te Zeist, dat is een van de eerste en oudste
vrouwenvoetbalclubs in Nederland (6voudig kampioen vrouwenvoetbal). En
we hebben nu ook dus de contacten hier bij RKVV Nederwetten.
Daarnaast hebben we voetbalwedstrijden bezocht, interlands, Nederland –
België. De wedstrijd Ajax – Standard Luik. De studenten krijgen gastcolleges
van; Vera Pauw (ex- bondscoach Nederlands elftal, 1e vrouw die over
trainersdiploma beschikte, huidige functie: bondscoach
Zuid-Afrika), Beneleague, Girlsacadamy Utrecht en de
UEFA (opdrachtgever Beneleague).
Het slotstuk is dat wij met de studenten
naar de Champions League finale gaan. Die
traditioneel donderdags voor de finale van de
mannen wordt gespeeld in dezelfde stad, als
waar de finale van de mannen gespeeld
wordt. Dat betekend voor dit jaar dat
we de finale tussen Tyresö FF en VFL
Wolfsburg, in Lissabon bijwonen.
Het doel van het onderzoek is om de Beneleague te
helpen om de sport verder te laten ontwikkelen en te weten waar accenten
gelegd moeten worden.’
Hoe ben je in aanraking gekomen met vrouwenvoetbal?

Maar waarom zouden de studenten onze dames van RKVV
Nederwetten willen interviewen?
‘In opdracht van Beneleague (dat zijn de KNVB (NL) en de KBVB (België),
het hoogste niveau vrouwenvoetbalcompetitie in Nederland doen we
onderzoek naar de fanbeleving van het vrouwenvoetbal. Wie is de fan van
het vrouwenvoetbal, wat houdt hem of haar bezig? Is die vrouwenvoetbalfan
wel of niet te vergelijken met het vrouwenvoetbal, en wil die fan op dezelfde
manier, of juist op een andere manier benaderd worden? Vrouwenvoetbal is
op dit moment de snelst groeiende sport van Nederland. 130.000 vrouwen in
Nederland beoefenen de sport, tegenover 30.000 vrouwen in België. Een vraag
die daaruit voortkomt is, ‘Hoe gaat die vrouwenvoetbalfan er in de toekomst
aan bijdragen dat vrouwenvoetbal de populariteit behoudt die het nu heeft?’
Wat houdt het leerprogramma verder in voor de studenten?
‘Het is een onderwijsproject waar wij studenten van vier verschillende
opleidingen laten samen komen. Dat zijn de opleidingen; De Johan Cruijff
University, communicatie, Sport en Media en Sport en Economie. Wij laten
die studenten op school gemiddeld twee dagen per week verschijnen voor
colleges en daarnaast hebben we heel veel bezoeken in het werkveld.
Zo hebben we een bezoek gebracht aan de Universiteit van Brussel en
Brugge. Om daar met de studenten te discussiëren over vrouwenvoetbal.

‘Vrouwenvoetbal is bij ons door de KNVB aangedragen, met de vraag
of wij als SPECO opleiding wilde meedenken over de business rondom
vrouwenvoetbal. Dan kun je denken aan; sponsoring, marketing en
sportmanagement.’
Wat maakt jou zo enthousiast over vrouwenvoetbal?
‘Dat is puur de interesse voor de sport, het is een sport die ten eerste in
relatie staat tot de populairste sport ter wereld, namelijk voetbal. En ten
tweede, heeft vrouwenvoetbal nog een achterstand in organisatie, aandacht
en kansen voor de media en voor sponsoren. Daardoor is het voor studenten
een erg leerrijke omgeving. Het leuke is dat als je, je steeds meer verdiept in
de vrouwenvoetbalsport, je tot de ontdekking komt dat er ontzettend veel
kansen liggen. Niet alleen op het gebied van sponsoring, maar ook kijken naar
de sport en de beleving die daarbij hoort. Het is bijzonder om te zien hoe dat
vrouwen in korte tijd het voetbal omarmd hebben.’
Bedankt voor je tijd en we zijn benieuwd naar de resultaten van het
onderzoek!
Meer informatie over de opleiding SPECO aan de fontys te Tilburg is
te vinden op: www.fontys.nl

Spelregelbewijs

B-junioren kunnen via voetbalmasterz.nl Spelregelbewijs halen
Met ingang van het seizoen
2014-2015 zijn tweedejaars
B-junioren verplicht een
spelregelbewijs te halen door
toetsen te maken op de website
www.voetbalmasterz.nl, die in
maart van dit jaar is gelanceerd.
Via deze website kunnen
tweedejaars B-junioren vanaf het
seizoen 2014-2015 het officiële
KNVB-Spelregelbewijs halen.
Naast verschillende toetsen en
oefenmateriaal voor de voetballers,
staat er op de website veel informatie
voor verenigingen. Want hoewel
B-junioren er zelf verantwoordelijk
voor zijn dat zij het bewijs halen,
speelt de vereniging een belangrijke
rol in het informeren, instrueren en
motiveren van de leden.
Nu al oefenen?
Voetballers kunnen nu al oefenen en
hun spelregelkennis testen via de
website. Vanaf het nieuwe seizoen
wordt het verplicht voor tweedejaars

B-junioren om op deze manier het
Spelregelbewijs te halen.
Om te oefenen heb je geen
inlogcodes nodig. Deze heb je
wel nodig om de echte toetsen te
maken. De inlogcodes zijn vanaf
augustus beschikbaar. Verenigingen
verstrekken inlogcodes aan de
B-junioren waarmee zij in kunnen
loggen op www.voetbalmasterz.
nl. Die inlogcodes zijn te vinden
op het clubdashboard. Dit
dashboard, waarvoor de secretaris
van de vereniging in augustus het
wachtwoord ontvangt, geeft de

vereniging inzicht in welke spelers
het spelregelbewijs moeten halen en
wat de status is (geactiveerd, aan het
oefenen, geslaagd of gezakt).
Over het spelregelbewijs
Een spelregelbewijs voor alle
jeugdspelers in Nederland; het
maakt voetballers van jongs af aan
vertrouwd met de regels en geeft hen
meer inzicht in – én begrip voor –
beslissingen van de scheidsrechter.
Met ingang van het seizoen 2014/’15
zijn tweedejaars B-junioren verplicht
het spelregelbewijs te halen op de
website www.voetbalmasterz.nl.

Uitgangspunt bij de invoering van
het spelregelbewijs is dat het niet
alleen gaat om het kennen van de
regels, maar ook om het begrijpen,
accepteren en toepassen ervan. Dit
zorgt voor een sportiever spel, waarbij
het juist toepassen van de regels ook
nog eens zorgt dat je als team meer
kans maakt om te winnen. Het halen
van het spelregelbewijs is verplicht,
maar door het aanbieden van
verschillende oefentoetsen is het voor
iedereen mogelijk om de het bewijs te
halen.
Bron: http://www.voetbalmasterz.nl
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Jubileumfeest
7 - 11 oktober 2015

Update van de Jubileumcommissie
Hallo allen,
Op 8 oktober 2015 bestaat onze mooie voetbalclub 50 jaar!
Zoals de meeste van jullie wellicht al vernomen hebben zijn
we al bijna anderhalf jaar bezig met de voorbereiding op
wat een mooie feestweek moet gaan worden. Als voorzitter
van de jubileumcommissie kan ik niet anders zeggen dan
dat er met veel enthousiasme en creativiteit wordt gewerkt
aan de totstandkoming van het jubileumprogramma. De
Jubileumcommissie bestaat uit Erwin de Meester, Edward
Renders, Leo Evers, Anniek Bloks, Remy Raaymakers, Deborah
van Dijk en Ivo van der Heijden.
Vanzelfsprekend gaan we proberen om er een aantrekkelijk en gevarieerd
programma van te maken. Inmiddels hebben we het programma in grote lijnen
klaar en zijn we bezig met de invulling van de activiteiten. Natuurlijk gaan we
niet alle programma-onderdelen verklappen maar neem van ons aan dat dit
jullie verwachtingen gaat overtreffen!
Om niks van het jubileumfeest te hoeven missen willen we jullie bij deze alvast
de exacte data doorgeven. Geef het alvast door aan de baas, gedurende het
jubileumfeest van Nederwetten ben je namelijk niet beschikbaar!

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

Verder nog een oproep; zoals eerder gemeld willen we tijdens het
Jubileumfeest een RKVV Nederwetten Museum in gaan richten. We zijn nog
op zoek naar leuke, grappige, oude, gekke museumstukken die we gedurende
deze dagen een mooie plaats in het museum kunnen geven. Dus neem een
kijkje op zolder en help ons het museum te vullen! De producten kun je
inleveren bij Remy Raaymakers (of iemand anders van de commissie). Graag
inleveren in een tas voorzien van je naam zodat we deze na afloop keurig terug
kunnen geven.
Tot zover de update! Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in, hopelijk jullie
ook!
Namens de Jubileumcommissie,
Ivo van der Heijden

Tips enzo

Op- of aanmerkingen, of mis je nog iets?
Iets gemist, of heb je tips, op- of aanmerkingen voor ‘t Koppeltje?
Laat het ons weten via koppeltje@rkvvnederwetten.nl of maak
een praatje met 1 van de redactieleden.

Raad het plaatje & sudoku

Rechter tegen supporter: “U blijft er dus bij, dat u de scheidsrechter
enkel met tomaten naar zijn hoofd gegooid heeft?”
Supporter: “Jawel, edelachtbare.”
Rechter: “Hoe verklaart u dan die builen op het hoofd van de
scheidsrechter?”
Supporter: “Het waren tomaten in blik, edelachtbare.”
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Jantje gaat voor het eerst met zijn vader naar een voetbalwedstrijd. Hij
vraagt zich af waarom de spelers op een supporter schelden. Vader:
“Omdat hij een blikje naar de scheidsrechter gooide.” Jantje: “Maar hij
gooide helemaal niet raak.” Vader: “Daarom juist!”

.2
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Zoontje van profvoetballer komt met zijn rapport thuis. Pap, ik heb goed
nieuws. Mijn contract met groep vier is met nog een jaar verlengd.

Jantje komt thuis ineens de woonkamer binnenstormen.
Jantje: “Pa! Pa! Ik heb zojuist mijn zus vermoord...!
Vader: WAAAT???!!!!!!!!”
Jantje: “ Ik heb zojuist mijn zus vermoord...”
Vader: “Oh, ik dacht dat je zei Ik ben voor Feyenoord!”

Kadotip

Kleding voorzien van Nederwetten-logo
Trainingspak

T-shirt met logo
€ 12,50

We starten op woensdag 7 oktober 2015 en de spetterende afsluiting zal
plaatsvinden op zondag 11 oktober 2015. (advies, neem de maandag ook maar
vrij). Een van de eerste acties was het zoeken naar een geschikte locatie.
Een tent op ons eigen sportpark was een optie maar tegenwoordig beschikt
het dorp tevens over een mooie accommodatie, de MFA. Na een zorgvuldige
afweging van de voors en tegens hebben we als commissie gekozen voor
de MFA. We kunnen wel alvast verklappen dat er tevens activiteiten op ons
sportpark plaats zullen vinden.
Daarnaast hebben jullie gemerkt dat we als Jubileumcommissie een aantal
activiteiten aan het organiseren zijn. Met het bestuur van onze voetbalclub
hebben we afgesproken dat we een deel van de opbrengst van deze
activiteiten kunnen gebruiken voor de organisatie van het jubileumfeest.
Inmiddels hebben we de Playbackshow en “Fist op de camping”
georganiseerd en zullen er nog een aantal andere avonden georganiseerd
worden. Ook tijdens deze avonden hopen we op een grote opkomst, hoe meer
omzet, hoe meer financiële middelen voor het jubileumfeest!

Spelletjes

Waar bevindt zich de echte bal? Op plaats: 1, 2 of 3? Het antwoord is onderaan de pagina te vinden.

€ 70,00
Sweater met logo

€ 20,00
Het is ook mogelijk om jouw initialen of een nummer op het
kledingstuk te laten drukken. Dit echter tegen een meerprijs van
€ 4,00.
Polo’s op voorraad in de maten:
S, M, L, XL
Sweaters op voorraad in de maten: S, M, L, XL
Wanneer iets niet op voorraad is hebben we een levertijd van 1
week.
Staat je maat er niet bij en wil je toch zo’n mooie gadget,
stuur een mailtje naar info@rkvvnederwetten.nl met de juiste
maatvoering en eventueel initialen.
Er wordt binnen 3 dagen contact met je opgenomen.

Kan jij ze alledrie oplossen?

Bestuur RKVV Nederwetten
Antwoord: Bal 3 is de juiste.
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Moppentrommel

