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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 uitgaves van ‘t Koppeltje.
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Rutger,
 
Namens iedereen van RKVV Nederwetten: 
Heel veel sterkte en succes met je herstel!



Op Tini kon je altijd rekenen als het over timmeren of houtbewerking ging. 
Ook stond hij elke week als supporter bij ons 1e elftal te kijken, zowel bij 
de heren als bij de dames. Jarenlang was hij met zijn bedrijf hoofdsponsor 
bij de beide 1e elftallen. Wij hebben als vereniging veel aan hem te danken, 
een echte clubman. Ik wens Marga, Danny en Sanne, Danique en Paul en 
kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Marinus Renders, oftewel ome Marinus voor mij. Marinus heeft veel voor de 
voetbalclub betekend. Hij is vanaf de oprichting in 1965 altijd lid geweest. 
Hij was jarenlang leider en grensrechter van ons vaandelteam. Tevens is 
hij medeoprichter van de Veteranen. De laatste jaren had hij geen actieve 
rol binnen de vereniging maar hij is wel altijd een trouw en steunend lid 
gebleven. Tijdens het jubileumjaar in 2015 is hij nog gehuldigd als 50-jarige 
jubilaris. Ik wens tante Annie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte 
toe. 
 
Senioren voetbal
Wederom moet ik onder deze noemer beginnen met een minder leuk 
bericht. Op Hemelvaartsdag na de derby van RKVV Nederwetten tegen 
RKGSV en een hele gezellige 3e helft, heeft Rutger Maters een heftig on-
geluk gehad. Heel de vereniging leefde enorm mee tijdens de spannende 
dagen erna. Gelukkig horen wij nu wat meer positieve berichten. Rutger, 
namens ons allen van harte beterschap. 
 
Dan gelukkig ook wat leuke nieuwtjes. Toon van der Loo blijft het komende 
seizoen aan als hoofdtrainer van de selectie. Ondanks dat het 1e elftal een 
beetje onder verwachting speelt, zijn wij zeer tevreden over zijn gedreven-
heid. Ook als persoon is Toon een prettig mens om binnen de vereniging 
erbij te hebben. Rutger Maters stopt helaas. Rutger heeft al een drukke 
baan en een jong gezin, en het is moeilijk om al die taken te combineren. 
Rutger, hartelijk bedankt voor alles! 

Het 2e elftal heeft even aan de kampioensschaal mogen ruiken, maar he-
laas. Ons 3e team stond 9 punten voor op de concurrentie, toch kan ik bij 
dit schrijven geen zekerheid over een kampioenschap geven. 

Geheel vlekkeloos is het seizoen niet verlopen. Het 4e elftal kampte met te 
veel geblesseerden om het seizoen af te maken. Het bestuur heeft er toen 
voor gekozen om dit elftal terug te trekken uit de competitie. Dat is geen 
populaire maatregel, maar deze moest wel genomen worden. Ik hoop dat 
wij samen met de leiders het elftal weer kunnen optuigen voor het komen-
de seizoen. Het 5e elftal hobbelt aardig mee in de middenmoot. De spelers 
uit Son die er dit jaar zijn bijgekomen, hebben het goed naar hun zin. 

De Veteranen hebben gelukkig weer genoeg spelers en spelen met de 
jongere aanwinsten boven verwachting. Onze 2 damesteams spelen aardig 
mee, en de sfeer is zoals altijd uitstekend. De Veterinnen staan te hoog in-
gedeeld en verliezen vaak met hoge cijfers, het komende seizoen gaan we 
via de KNVB proberen gelijke tegenstanders te zoeken.

Gemeente/accommodatiebeleid
Het was een zware bevalling, het ziet er nu toch echt naar uit dat er in juni 
gestart wordt met het hybride veld. Gelukkig heeft de gemeente de nood-
zaak hiervan ingezien. Half oktober zal het veld bespeelbaar zijn.
Tot die tijd trainen we deels op het hoofdveld en deels moeten we uitkijken 
naar mogelijkheden bij nabijgelegen verenigingen. Verder is ons plan het 
paviljoen aan te kopen. Komend jaar komt hier meer duidelijkheid over.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft namens de Club van 50 een mooi kleurrijk 
speeltoestel gekocht.
Op 20 juni wordt dit geplaatst vlakbij het pannaveld. Het speeltoestel zal 
jaarlijks gekeurd worden, dus meer dan wat blauwe plekken kunnen de 
spelende kinderen niet oplopen! Wij willen wel benadrukken dat de vereni-
ging niet verantwoordelijk gehouden kan worden als stoeiende ravottende 
kinderen zich stoten. Ik wil de ouders de gezellige kantine niet onthouden, 
maar op de kinderen letten blijft natuurlijk wel hun taak. 
 

Juventud
Dit jaar gaat het Thijs Migchels toernooi helaas niet door. Omdat de com-
petitie later is begonnen en door de vele afgelastingen, moet de jeugd tot 
juni inhalen. Daarom hebben minder teams zich aan kunnen melden. Wij 
hopen natuurlijk dit jaarlijkse evenement volgend seizoen weer te kunnen 
organiseren. Voor de jeugd is een kamp georganiseerd in het weekeind van 
19 en 20 mei en een Vriendinnendag op 25 mei. De seizoensafsluiting is dit 
jaar in Gerwen op 16 juni.
Er zijn verschillende teams die nog in aanmerking komen voor een kam-
pioenschap, kortom Juventud loopt op rolletjes. De besturen van RKVV 
Nederwetten en van RKGSV hebben weinig tot geen omkijken naar deze 
gezamenlijke club. Het jeugdbestuur doet het voortreffelijk.

Bestuur
Voor zover te zien is iedereen lekker bezig met zijn eigen taak binnen de 
vereniging. Vooralsnog geen wijzigingen in bestuursleden.

Leiders
Er zijn een aantal trainers en leiders die stoppen, zowel bij de dames als bij 
de heren. Dit zijn mensen die zich jarenlang als voortreffelijke vrijwilligers 
hebben ingezet om zo de verenging optimaal te laten draaien. Ik wil na-
mens het bestuur deze personen heel hartelijk bedanken! 
Bij de dames, heren en bij de jeugd moeten wij nog enkele functies invul-
len.
Heb je een verenigingshart en wil je iets betekenen als leider of trainer voor 
onze gezellige vereniging, geef dat dan aan bij het bestuur. 

De vakantie staat weer voor de deur en ik wens jullie bij deze 
alvast een fijne vakantie toe. Ik zie iedereen weer graag gezond 
terug voor de start van het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke sportgroet,
 
Willy Raaijmakers

Woord van de voorzitter 
Willy Raaijmakers

Beste sportvrienden,

Ook deze editie moet ik treurig genoeg weer stilstaan bij het 
overlijden van twee geweldige steunende, vrijwilligers en 
supporters van onze vereniging, Tini van Esch en Marinus Renders.  
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Hoe kom je als sponsor bij onze mooie club 
terecht? 
“Ik ben shirtsponsor sinds ik voor mezelf ben be-
gonnen als schilder, dat was in 2010. Waarschijnlijk 
ben ik toen meteen gestrikt als sponsor door de 
vriendelijke doch fanatieke sponsorcommissie. Ik 
sponsor vooral om de club een warm hart toe te 
dragen, ik heb er zelf jaren gevoetbald. 
Toen ik twaalf was ben ik gaan voetballen, en na 
een jaar of tien heb ik de voetbalschoenen verruild 
voor het leiderschap. Eerst samen met Gertjan 
Bloemen, daarna samen met Paul Sengers, allebei 
van het Tweede elftal. Dat was een vriendenteam, 
erg gezellig. Op een gegeven moment werd het te 
druk met werk om te blijven coachen en ben ik ook 
daarmee gestopt. 
Mijn voetbalcarrière zelf ben ik wel gestopt op het 
hoogtepunt: tijdens een wedstrijd scoorde ik vanaf 
de middellijn. Dat was zo’n hoogtepunt dat ik maar 
meteen mijn schoenen uit heb gedaan en ben gaan 
douchen! Ook was het wel eens fijn om zonder 
blessures te gaan werken, want ik had zo nu en dan 
wel eens last van al die spieren. 
Ik woon tegenwoordig in Geldrop met Thirsa en 
Jacey. Ondertussen al heel wat jaartjes niet meer 
in Nederwetten, maar ik ben er nog vaak genoeg te 
vinden!”

Tja, zo’n moment is moeilijk te overtreffen 
natuurlijk! Heb je nog wat meer leuke herin-
neringen aan het voetballen? 
“Ik weet nog wel dat we een nieuwe trainer kregen, 
ik weet niet meer wie dat was. Op een gegeven 
moment had iedereen last van springschenen, 
omdat we op een nieuwe manier gingen trainen. 
Masseuse Brigitte had het ineens erg druk met het 
los masseren van al die schenen en iedereen liep er 

wat ongemakkelijk bij...
De laatste tijd ben ik helaas ook niet meer zoveel 
te vinden op de club. Elk jaar vraagt Danny Koever-
mans wel of ie alsjeblieft in mijn shirtjes mag spe-
len met het sponsortoernooi, en ik ben de flauwste 
niet natuurlijk ;-) 

En een tweede carrière bij de veteranen? 
“Nee, dat kan ik niet meer aan, uitgesloten! Verder 
ben ik ook niet echt meer sportief bezig, ik ben 
allang blij als ik een keer vrij ben op zaterdag. Dan 
ga ik vissen. Ik probeer meestal om één nacht in 
de week te gaan, maar dat lukt zeker niet altijd. In 
het voor- en najaar probeer ik een weekje te gaan 
vissen in Frankrijk. Op andere momenten ga ik aan 
een kanaal zitten, maar de locatie verschilt.”

En, vang je dan nog wel eens wat?
“Het meest trots ben ik op karpers boven de 20 
kilo, die trek ik er toch wel regelmatig uit, dat blijft 
prachtig om te zien. Daarna gaan ze natuurlijk weer 
terug het water in, het moet wel leuk blijven. Ik vis 
alleen op karpers. Meervallen zijn wel groter maar 
dan haal ik een vis zo groot als mezelf uit het water, 
dat is ook lastig in je eentje.” 

En even over het bedrijf natuurlijk. Vertel, 
wat houd je bezig?
“Ik schilder het meeste bij particulieren. Mijn werk 
krijg ik via-via, het enige wat ik doe aan sponsoring 
en adverteren, is bij de voetbalvereniging.  
Af en toe werk ik ook voor bedrijven. Zo ben ik vo-
rig jaar drie maanden bezig geweest op een school 
in Geldrop. De afwisseling is erg leuk, het is nooit 
hetzelfde en je komt veel verschillende mensen 
tegen.” 

Wat is je leukste schilderklus geweest tot nu 
toe? Hoekstraat 31 zeker? Niet?… O… Nou 
vooruit, vertel maar dan…
“Voordat ik voor mezelf begon, werkte ik bij mijn 
oom en moesten we twee kastelen in Limburg 
opknappen. Dat was wel prachtig om te doen. Een 
hele mooie omgeving en een pand wat je niet zo 
vaak van dichtbij ziet. 
Wat niet veel mensen weten, is dat ik tegenwoordig 
ook tex spuit. Dat is goedkoper dan rollen en het 
ziet er mooi strak uit op glad stucwerk. Het is dan 
wel handig als het huis leeg is, want het afdekken 
en afplakken is eigenlijk de grootste klus.” 
Dus staat er nog een verfklusje op het pro-
gramma, beste dames en heren… ;-)

Sponsor uitgelicht 
Roeland Bocken - Bocken Schilderwerken Door: Hilde Thoonen

Roeland Bocken
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5674 NJ  Nuenen
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+31 (0)6 - 24 64 06 23

E-mail
schilderwerken@bocken.net

‘Dat was zo’n 
hoogtepunt dat ik 
maar meteen mijn 
schoenen uit heb 

gedaan en ben gaan 
douchen!’



Deze editie staat ‘De Voetbalzondag Van’  
in het teken van Niek Evers.  
Op een donderdagavond in mei heb ik 
het genoegen om hem te interviewen, 
net voordat er een competitiewedstrijd 
tafelvoetballen gespeeld moet worden. 
Voor mij, maar waarschijnlijk voor velen is 
Niek een bekend gezicht binnen de club. 
Hij is een graag geziene gast, om zowel 
zijn voetbalkwaliteiten als zijn persoonlijke 
bijdrage aan ons mooie clubje. Eerst even een 
profielschets van Niek. 
 
Niek is 33 jaar en woont met vriendin Erica en 
zoontje Tijn van bijna 2 jaar in Nuenen. Hij werkt in 
Best als fysio-manueel therapeut. Binnen de vereni-
ging is hij lid van de sponsorcommissie en trapt zelf 
nog graag een balletje. Daarnaast probeert hij tijd 
vrij te maken om af en toe te fitnessen, wielrennen 
en te joggen. Sinds zijn 4e jaar is hij lid van RKVV 
Nederwetten, waar hij begon met sport en spel. 
Daarna heeft hij de hele jeugd doorlopen tot hij op 
zijn 16e mocht debuteren in het vaandelteam. Twee 
seizoenen geleden heeft Niek de keuze gemaakt om 
te stoppen als vaste speler van het Eerste. Door een 
verbouwing aan het huis en de komst van zoontje 
Tijn wilde hij minder verplichtingen. Hij werd geluk-
kig prima opgevangen in het (destijds) 3e elftal. Met 
veel plezier werd hij een vaste kracht van dit team, 
gecombineerd met af en toe een wedstrijd voor het 
Eerste als dat nodig was. Door omstandigheden is 
dit elftal na de winterstop helaas noodgedwongen 
uit de competitie gehaald. Niek wilde graag zijn 
wedstrijdjes blijven spelen en stelde zich beschik-
baar voor de selectie-elftallen. Sociaal als hij is, heeft 
hij tegen de coaches gezegd: deel mij maar in waar 
ik nodig ben, waar ze spelers te kort komen of waar 
ik een bijdrage kan leveren. Zodoende staat hij nu 
weer met regelmaat bij het vaandelteam te spelen. 
Hij zegt; ‘een superleuke groep, waar ik ook met heel 
veel plezier naartoe ga’.
  
Laten we beginnen met de zondag. Ik begrijp 
dus dat het nu anders is dan voor de winter-
stop. Toen speelde je vaak om 10.00u en nu 
meestal om 14.30u. Je staat nu vast later op. 
Hoe start voor jou de dag?  
“Later opstaan zit er niet in, die tijd is niet veran-
derd! De zondag begint bij ons thuis om 06.30uur. 
We worden dan wakker gekletst en gezongen door 
onze kleine man. Hij is meestal rond die tijd wakker, 
dus de dag begint vroeg. 
Na een rustig ontbijt, hebben we nu dus wel wat 

meer tijd omdat ik pas om 12.30u op de club hoeft 
te zijn. Eerst hadden we juist in de middag tijd om 
samen wat te gaan doen.”
  
En dan? Heb je nog speciale dingen die je doet 
voordat je naar de club gaat?  
“Ja, ik fiets of pak de auto richting Nederwetten en 
ga standaard elke zondag eerst naar ‘de pastorie’ 
waar ons pap en mam wonen. Even naar binnen om 
te kletsen en een kopje koffie te drinken. Daarna loop 
ik naar de club.”  

Qua tijd maakt het dus niks uit. En verder? 
“Dat is inderdaad vaste prik. Verder is de voorberei-
ding natuurlijk wel iets anders. Bij het 3e /4e  hadden 
we een korte warming up en hoorde we net voor de 
wedstrijd de opstelling. Nu starten we 1,5 uur voor 
het eerste fluitsignaal met de wedstrijdbespreking 
en hebben een serieuze(re) warming up. Omdat ik 
nu niet meer het eerst spelende thuisteam ben heb 
ik nu de mogelijkheid om voor onze eigen wedstrijd 
af en toe naar de andere elftallen van Nederwetten te 
kijken.”

Je bent natuurlijk fysiotherapeut, ik kan me 
voorstellen dat er binnen de club altijd genoeg 
te doen is. Word je op zondag niet vaak ge-
vraagd om ergens mee te helpen? 
“Sporadisch moet er wel eens een enkel of pols 
getaped worden, maar eigenlijk heb ik altijd gepro-
beerd werk en mijn voetbalzondag zoveel mogelijk 
gescheiden te houden. Aan de andere kant wil ik bij 
vragen natuurlijk graag helpen. Een advies geven bij 
een bepaald probleem is vaak prima te doen, maar 
volledige blessurebehandelingen zitten er op mijn 
voetbalzondag niet in!”

Dan is het tijd voor de wedstrijdbespreking, 
de warming up en natuurlijk de wedstrijd, 
wat doe je na de wedstrijd? 
“Na de wedstrijd ga ik (zeker na een thuiswedstrijd) 
bijna altijd wel even de kantine in. Napraten over de 
wedstrijd en als ik met de fiets ben een paar biertjes 
drinken. Dit is overigens tegenwoordig wel minder 
dan wat het geweest is. Ik kan me nog herinneren 
dat ik vaak ‘s nachts met een droge mond wakker 
werd en de kraan leeg wilde drinken. Dat waren geen 
fijne maandagochtenden! Nu ga ik liever op vrijdag 
of zaterdag wat drinken met vrienden, dan kan ik 
maandag gewoon fris naar het werk.
Verder bestaat de zondag soms ook nog uit een 
wedstrijdje PSV. We hebben met 8 vrienden 4 sei-
zoenskaarten, dus ik ben zo’n 8 a 9 keer per jaar aan 

de beurt om te gaan. Gelukkig spelen ze vooral op 
zaterdagavonden, veel gezelliger!”

Heb je dan nog een vast zondagavondschema?  
“Nee, niet echt vast, ik kijk bijvoorbeeld niet stan-
daard Studio Sport ofzo. Soms spreken we met vrien-
den of familie af om nog wat te eten en te drinken. 
Zo niet, dan eten we met z’n 3’tjes. Het is maar net 
hoe het uitkomt. Tijn moet natuurlijk op tijd naar bed 
dus daar moeten we wel rekening mee houden in de 
planning. ’s Avonds is het meestal een serie op Netflix 
of iets anders wat we opgenomen hebben. Vaak gaat 
het licht voor 22.30 uur wel uit!”

Dat was de zondag van Niek Evers, ik vraag 
hem tot slot nog wat eigenlijk zijn doel is, wat 
wil hij absoluut nog bereiken of heeft hij nog 
speciale wensen met de selectie of binnen de 
club?
“In eerste instantie: Nee, eigenlijk niet, ik wil gewoon 
het seizoen positief afsluiten met de huidige selec-
tie. Daarnaast hoop ik dat het elftal waarmee ik het 
seizoen ben begonnen een doorstart kan gaan maken 
zodat we met dat team weer competitie kunnen 
gaan spelen. 
Oh nee! Eigenlijk heb ik iets anders…
Ik heb wel één groot doel. Ik ben met de senioren 
nog nooit kampioen geworden. Dat is natuurlijk wel 
echt zonde. Ik zou graag nog één of meerdere kampi-
oenschappen willen vieren, voordat het voor mij tijd 
wordt om van de voetbalzondag naar de voetbalza-
terdag te gaan. 
Wat betreft wensen voor de club; Ik hoop dat we met 
deze prachtige vereniging met zoveel vrijwilligers 
nog vele mooie herinneringen mogen gaan maken. 
Ik hoop dat de inzet van iedereen die bijdraagt aan 
onze club gewaardeerd blijft worden. Volgens mij kan 
Nederwetten trots zijn op deze voetbalvereniging.”

De voetbalzondag van 
Niek Evers Door: Annet van Gorp

‘Volgens mij kan  
Nederwetten  

trots zijn  
op deze  

voetbalvereniging’





RKVV Nederwetten is ambitieus. Daarbij 
kijkt het ook buiten de landsgrenzen om 
bijvoorbeeld te leren van andere sportcul-
turen. In de vorige uitgave was het reis-
verslag van Riene in Australië te lezen. Dit 
keer stuurde de redactie René naar Ame-
rika om daar alles over de sportcultuur te 
ontdekken.

Samen met een collega bezocht ik South by 
Southwest (SXSW) in Austin, Texas. Een 
ontzettend groot congres op o.a. het gebied 
van sport. Wij hoorden daar interessante 
lezingen van onder meer Adidas, NBA, NFL, 
FOX Sports en Manchester United. En speci-
aal voor ’t Koppeltje kregen we de opdracht 
mee om wat meer te weten te komen over de 
sportcultuur ter plaatse.

Sportkleding en obesitas
Van een shirt van San Antonio Spurs, een pet van 
Houston Rockets tot een trainingsjack van Dallas 
Cowboys. Ook vooral veel sweaters van Texas 
Longhorns of met de tekst ‘I love Texas’. Enkele 
minuten wandelen door downtown Austin geeft 
direct een duidelijk beeld: Amerikanen zijn totaal 
sportgek én trots op hun afkomst. Van jong tot 
oud, de meest voorkomende kleding in het straat-
beeld is sportkleding. ‘Maar, veel Amerikanen zijn 
toch veel te dik en bewegen te weinig?’, zul je 
denken. Dat eerste is zeker waar. Het grote pro-
bleem van obesitas en diabetes komt grotendeels 
door de ongezonde eetcultuur die in het land 
is gecreëerd. Fastfood en veel suikerhoudende 
dranken domineren het aanbod. Gezond eten vin-
den is een hele uitdaging, zo was onze ervaring. 
En eenmaal gevonden betaal je daar flink voor.

Sporten via school
Sporten doen Amerikanen, zeker de jeugd, wel 
degelijk veel. Het gebeurt wel op een totaal 
andere manier dan dat wij dat doen. Sporten bij 
een sportvereniging bestaat daar niet. In Ame-
rika sport je via school. Leren en studeren bij 
een High School of University gaat hand in hand 
met sporten bij die onderwijsinstelling. Voor de 
scholen is het hebben van goede sportteams erg 
belangrijk voor de uitstraling. Vandaar ook dat de 
beste sporters een studiebeurs kunnen krijgen 
om de dure studiekosten (deels) vergoed te krij-
gen. Wij brachten een bezoek aan de University 
of Texas. Een universiteit met 50.000 studenten 
dat beschikt over onder meer een atletiekcom-
plex, tennisstadion en basketbalhal. Maar boven-
al een gigantisch American Football-stadium met 
ruim 100.000 zitplaatsen waar het College Team 
van de Texas Longhorns haar wedstrijden speelt. 
Het gaat hier dus om studenten die spelen voor 
een even groot publiek als Messi en co bij de 
thuiswedstrijden van FC Barcelona!

Uitblinken in je College Team betekent een kans 
op een profcarrière. In het laatste jaar van de stu-
die worden de allerbeste sporters ‘gedraft’ door 
de professionele clubs. Tijdens de zogenoemde 
Draft Day kunnen de clubs één keer per jaar de 
aanstormende talenten binnenhalen. Daarbij heb-
ben de clubs die het seizoen daarvoor als laatste 
zijn geëindigd de eerste keuze. Degraderen kan 

niet uit de hoogste Amerikaanse competities. 
De hoogst geëindigde teams hebben de laatste 
keuze. Dit Draft-systeem zorgt voor evenwicht in 
de competities. Je ziet daarom in de Amerikaan-
se competities bijna nooit teams die voor langere 
tijd domineren. En dat is precies wat ze willen. 
Meer evenwicht zorgt voor meer spanning en 
dus een hogere entertainmentwaarde. En dat is 
precies waar de Amerikaanse sportbeleving om 
draait. Daarover straks meer. 

Big 4
Traditioneel kent Amerika een Big 4 van meest 
populaire sporten: American Football, basket-
bal, honkbal en ijshockey. Eerstgenoemde is de 
grootste sport. De NFL (National Football Lea-

gue) is zelfs wereldwijd de sportcompetitie met 
de hoogste omzet. De Super Bowl (finale van de 
NFL) zorgt jaarlijks voor meer dan 100 miljoen 
Amerikaanse tv-kijkers en is na Thanksgiving 
een soort van tweede nationale feestdag. Toch 
ligt deze sport de laatste jaren wat onder vuur nu 
onderzoeken hebben uitgewezen dat het langdu-
rig beoefenen van de sport schadelijk is voor de 
gezondheid. De veel harde botsingen en klappen 
tegen het hoofd kunnen lijden tot ernstige her-
senbeschadigingen. Veel oud-spelers krijgen op 
latere leeftijd te maken met dementie of depres-
sies. Een actueel thema dat het land bezighoudt.
IJshockey is de kleinste van de vier en vooral 
populair in de noordelijke staten en Canada. 
Basketbal en honkbal zijn ontzettend populaire 
sporten voor alle lagen van de bevolking. Deze 
sporten zijn ook bij uitstek familiesporten. Op de 
tribunes zie je gezinnen die er samen een dagje 
of avondje uit van maken. Vooral het bezoeken 
van een honkbalwedstrijd is voor families een 
bijzondere aangelegenheid. Ruim voordat de 
wedstrijd begint stroomt de parkeerplaats vol en 
zoeken gezinnen een plekje voor de meegebrach-
te barbecue en koelbox en wordt er volop gege-
ten en gedronken.

Sport is entertainment
Wij bezochten de NBA-basketbalwedstrijd tussen 
San Antonio Spurs en Orlando Magic. Ook daar 
veel kinderen die samen met papa en mama naar 
de wedstrijd kwamen. Misschien had dat ook te 
maken met de verjaardag van Coyote, de mascot-
te van de Spurs. Qua uiterlijk lijkt hij op Phoxy 
van PSV, maar daar houden de vergelijkingen ook 
direct op. Coyote is de hele wedstrijd aanwezig. 
In de rust voert hij een breakdance-act op en 
gedurende de wedstrijd rent hij de tribunes op en 
af om het publiek te entertainen. Vlak voor onze 
neus komt Coyote met een trommel het publiek 
opzwepen. Go Spurs, go! De avond staat sowieso 
bol van de entertainment. Het volkslied dat live 
wordt voorgedragen is indrukwekkend. Op een 
prominente plek in de tribune staat de draaitafel 
van de DJ. Hij en de MC hebben een belangrijke 
rol. Opzwepende muziek als de Spurs in de aan-
val zijn en het publiek aanzetten tot een massaal 

Reporter goes to America 
Een reis naar het sportgekke Amerika Door: René Foolen
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‘defence, defence, defence’ als er verdedigd moet 
worden. 

Als het spel ook maar even stil ligt wordt het 
publiek getrakteerd op allerlei vormen van en-
tertainment. In de rust vindt er op het veld een 
babyrace plaats. Zo’n vijf jonge supporters in 
de leeftijd van 8 tot 11 maanden oud moeten 
kruipend een afstand overbruggen van enkele 
meters. De trotse ouders van de winnende baby 
ontvangen een doos Pampers. Op een ander 
moment komen er tientallen bekers ijs hangend 
aan een parachute van het plafond naar beneden 
gedwarreld tot in de handen van enkele dolgeluk-
kige fans. Geheel gesponsord door supermarktke-
ten HEB. Uiteraard zijn er ook de Dance Cam en 
Kiss Cam waarbij degene die op de gigantische 
schermen in beeld verschijnen respectievelijk 
een dansje mogen doen of de buurvrouw of –man 
een kus geven. Allemaal ook volledig gesponsord 
natuurlijk. 

Soccer verovert terrein
Om een misverstand uit de wereld te helpen over 
Amerika en voetbal (soccer): Amerikanen zijn wel 
degelijk ook gek van voetbal. Vooral de jongere 
generatie houdt van het spelletje. De Engelse 
Premier League wordt volop op tv uitgezonden 
en op straat zie je veel kinderen en jongeren 
in shirtjes van Man Utd, Man City, Liverpool of 
Chelsea lopen. Maar ook de eigen Major League 
Soccer begint een serieuze competitie te worden. 
In de tijd dat wij er waren werd het record gebro-
ken van best bezochte voetbalwedstrijd: 72.000 
bezoekers bij Atlanta United tegen D.C. United. 
Op tv is voetbal de snelst groeiende sport, het 

heeft zelfs het ijshockey ingehaald als het gaat 
om kijkcijfers. En met de komst van Zlatan naar 
Los Angeles heeft de sport er een gigantisch 
uithangbord bij.
 
Wij bezochten tijdens het congres een sessie 
waar ex-profvoetballer Alexi Lalas - ja die met 
die rode krullen en gigantische sik tijdens WK 
’94 - sprak over het aankomende WK voetbal. 
Hij is tegenwoordig analist bij het Amerikaanse 
FOX Sports en vertelde hoeveel pijn het deed 

toen Amerika in oktober verloor van Trinidad & 
Tobago en daardoor niet naar het WK kon. Des-
ondanks zullen alle wedstrijden vanuit Rusland 
op de Amerikaanse tv-zender te zien zijn en naar 
verwachting veel kijkers trekken. Dat merkten wij 
ook in verschillende sportshops waar volop voet-
balshirts van Duitsland, Argentinië, Brazilië en 
Mexico in de rekken hangen. Helaas geen Oran-
je-shirts te bekennen. Want als je niet meedoet, 
tel je niet mee. Amerikanen houden vooral van 
winnaars.





www.beterrijden.nl

J.JANSSEN
AUTOBEDRIJVEN

WWW.AUTOBEDRIJF-JANSSEN.NL

Toon de Brouwer

• INKOOP
• VERKOOP

Soeterbeekseweg 1
5674 NJ Nederwetten
Tel: 06 51075445

Roeland Bocken

Soeterbeekseweg 27a
5674 NJ  Nuenen

Telefoon
+31 (0)6 - 24 64 06 23

E-mail
schilderwerken@bocken.net

Esp 209 - 4B, 5633 AD Eindhoven   |    Tel. +31 (0)40 256 5125
Fax. +31 (0)40 256 6239   |    E-mail: info@foolenaudio.nl
Internet: www.foolenaudio.nl



Powered by Laco

www.feelfitcenter.nl

Ri-Jo Nuenen     De Huufkes 19      5674 TL Nuenen
Tel: 040 283 8412     E-mail: info@ri-jo.com

SIERBESTRATING & OVERKAPPINGEN

Collse Heide 4     5674 VN Nuenen 
    T: +31 (0)40-283 75 72     E: info@spuiterij-jansen.nl

	  

	  

	  
	  

www.pne-benelux.nl 

ERUIT???



Transformatorstraat 10
Telefoon 040 281 41 09

5641 TE Eindhoven

GAS - WATER - LOODGIETERSBEDRIJF 

INSTALLATIEBEDRIJF
P. VAN GENUGTEN

• waterleiding • sanitair
• gasleiding  • centrale verwarming

Soetbeekseweg 16, 5674 NK Nederwetten - Tel.: 040 - 283 7721

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

Kerkakkers 1
5674 RP Nuenen

Kantoor
040-8436513

Rein Coolen
06-54757694

Thomas Kreveld
06-42115228

info@glascentrale-isorama.nl
www.glascentrale-isorama.nl



In de Familiecorner lichten we leden van onze mooie vereniging uit, 
die ook familie zijn van elkaar. Dit keer heb ik het genoegen met de 
familie Renders! Ja… Maar welke van de tien?  
Ik heb afgesproken met Edward en Naomi Renders. Het gezin telt 4 
leden waarvan je ze allemaal regelmatig op de club tegenkomt. 
 
Vader Edward (50) werkt als pelsdierhouder in Nederwetten. Sinds 
1 jaar is hij gestopt met voetballen. Eigenlijk nog niet helemaal hoor, 
soms doet hij nog een keertje mee. Een wedstrijdje spelen of keepen 
als ze er te weinig hebben. Hij vlagt regelmatig bij het Eerste en 
zo - zegt hij zelf - is eigenlijk overal voor te strikken. Ze bellen hem 
regelmatig als er iets moet gebeuren op of voor de club. Edward is 
(gelukkig) getrouwd met Dorien Renders. Samen zijn zij de trotse 
ouders van Naomi en Joey. 
Naomi is 19 jaar en is net klaar met haar opleiding. Als allround 
kapster werkt ze nu 4 dagen per week bij Faces Kappers in Eindhoven. 
Naomi voetbalt inmiddels al heel wat jaartjes. Sinds dit jaar is ze een 
vaste kracht van Dames 1 op de zondag, waar ze meestal ergens rechts 
of voorin te vinden is.

Hoe lang voetballen jullie al bij RKVV Nederwetten?
Naomi: “Ongeveer 10 jaar nu. Julia Raaijmakers en ik zijn toen bij Joey in het 
team gaan voetballen. Daarna hebben we snel een meidenteam bij elkaar ge-
zocht. Ik heb dan ook de hele jeugd doorlopen. Vorig jaar speelde ik nog in de 
MO19 maar nu dus bij de Dames. Ik doe eigenlijk wel al heel lang mee met de 
Dames omdat ze er vaak niet genoeg hadden en dan speelde ik graag mee.”
Edward: ”Vanaf 1995. Toen woonden we al in Nederwetten, maar daar werd 
ik getipt door Martien van de Putten dat ik in Nederwetten moest komen voet-
ballen. Dat heb ik toen maar gedaan en dat beviel me goed.” 

Naomi, jij bent sinds dit jaar overgestapt naar Dames 1. Hoe vind je 
deze stap en hoe bevalt het? 
Naomi: “Het is heel anders voetballen, maar wel leuk. De omgang binnen het 
team is leuk en natuurlijk is de derde helft ook leuk, dat hadden we op zater-
dag met de meiden natuurlijk niet echt. Eigenlijk deed ik natuurlijk al vaak 
mee, maar nu ben ik wel echt onderdeel van het team, dat is wel leuker. Ook 
dat er meerdere meiden in het team zitten die ik ook buiten het voetbal om zie, 
vind ik fijn.” 

En Edward, wat vindt jij van de overstap?
Edward: ”Het mooiste wat ze natuurlijk qua voetbal kan halen binnen RKVV 
Nederwetten is het spelen in Dames 1. Ik ben daar wel trots op. Met haar 
blessures elke keer het afgelopen jaar had ik aangegeven dat ze maar moest 
stoppen. Nee, dat ging echt niet gebeuren! Dat was een hele verkeerde opmer-
king. Dat voetballen kan ze echt niet loslaten. Ik begrijp het eigenlijk ook wel, 

ik vond het ook jammer dat ik moest stoppen. Die keuze heb ik gemaakt omdat 
ik dan regelmatig niet kon werken, dat was een te groot risico.” 

Wat vinden jullie elkaars kwaliteiten?
Edward: “Naomi is meestal rechts half of spits. Ze is heel gedreven en gaat 
altijd door. Ze zal voor elke bal lopen. Dat vind ik een goede eigenschap. Ik heb 
dat zelf ook, dus leuk om te zien dat zij dat ook heeft.” 
Naomi: ”Pffff, ik lette eigenlijk nooit zo goed op als ik ging kijken, haha! Nu 
voetbalt papa natuurlijk niet meer. Nou, volgens mij kon hij wel heel goed kop-
pen, dat herinner ik me nog wel.”  
 

 
Wat kunnen jullie van elkaar leren? 
Naomi: ”Dat is een hele goede vraag. Ik denk misschien dat koppen dan. Verder 
weet ik het niet. Misschien moet hij gewoon wat meer van mij leren!” 
Edward: “Wat ik van haar moet leren? Geen idee!”

Gaan jullie nog regelmatig naar elkaars wedstrijden kijken?
Edward: “Als ik kan, sta ik zeker langs de lijn. Ik moet ook nog regelmatig 
vlaggen, dus dan ben ik erbij. Ik vind het leuk om te kijken.  
Soms samen met Dorien.”  
Naomi: ”Als ik kan, ben ik er wel, maar hij speelt nu bijna nooit meer.” 

Wat vind Dorien eigenlijk van deze sportbeleving?
Edward: ”Ze komt steeds vaker kijken, zeker als het mooi weer is kun je haar 
langs de lijn vinden. Dus ik denk dat ze het wel prima vindt nu.”  
Naomi: ”Ze vindt het wel stom dat ze op zondag vaak alleen thuis is. Als we in 
Nederwetten moeten met de Dames, komt ze altijd wel kijken. Anders zit ze al-
leen thuis. Ze gaat trouwens ook steeds vaker kijken als er uit wordt gespeeld. 
Ik denk dat ze het toch wel leuk vindt om te kijken.” 

Wat is je mooiste voetbalherinnering?
Edward: ”Dat het vaandelteam toen kampioen is geworden en natuurlijk mijn 
eigen kampioenschappen met het 4e en het 6e. Het is toch een droom. Ook 
het kampioenschap van Dames 1 bij Taxandria was gaaf om te zien. Ik heb ook 
een keertje bij het 2e ingevallen, op zaterdag voor Pasen en op paasmaandag. 
Ik scoorde, toen kreeg even later onze keeper rood waardoor ik op doel kwam 
te staan en toen stopte ik ook nog een penalty. Dat was echt een mooi voet-

Familiecorner
Edward & Naomi Renders Door: Annet van Gorp
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balweekend. Ik zou van Wout Harmeling een standbeeld krijgen in de kantine, 
maar ik zie het hier nog steeds niet staan…” 
Naomi: “Toen we met het meisjesteam begonnen en ook meteen kampioen 
werden, dat was gaaf. Ook het kampioenschap met de meiden A en natuurlijk 
het kampioenschap van Dames 1 waarin Pien en ik dat jaar veel speelde omdat 
er vaak te weinig speelsters waren. We waren eigenlijk wel vaste invallers bij 
het team.” 

 
Wat is voor jullie een favoriete zondag?
Naomi: “Eerst zelf voetballen en daarna naar een ander team kijken, meestal 
het 1e. Daarna nog even de kantine in voor de 3e. Altijd gezellig! Soms ga ik 
daarna nog even naar de kantine in Gerwen, of gewoon naar huis.” 
Edward: “Eerst even naar ’t Eerste kijken, maar ik ben niet meer de hele zon-
dag in de kantine. Nee, dat kan ik niet meer flikken thuis! Ik moet ook nog de 
nertsen voeren, dus daarvoor moet ik toch naar huis.”

 
Wat zouden jullie anders willen binnen de club? 
Edward: “Ik vind Nederwetten gewoon een kei mooie club en dat moeten we 
proberen zoveel mogelijk zelf in de hand te houden. Het mooiste is toch om de 
derby’s te kunnen blijven spelen. Als het niet meer kan, dan maar met Gerwen 
samenvoegen, maar hopelijk duurt dat nog lang, want die sportieve rivaliteit op 
het veld blijft leuk om te zien.” 
Naomi: “Ik vind dat we een leuke en mooie club hebben. Superleuk ook dat er 
van buiten het dorp zoveel mensen komen om hier te voetballen. Dat geeft wel 
aan hoe fijn het hier is. Ik kan zo snel geen verandering bedenken!” 

 
Oké, en nu de laatste vraag: Wat willen jullie nog kwijt over 
voetbalvereniging Nederwetten? 
Edward: “Petje af voor de VUT-ploeg dat ze elke maandag het park weer 
netjes maken. Ze hebben hun handen vol aan het bijhouden van ons mooie 
clubje. Ik ben ook in heel nieuwsgierig naar het hybride-veld, ik hoop dat het 
goed werkt, en aan al onze verwachtingen voldoet.
Ik zou het ook leuk vinden als er weer meer mensen in de kantine zouden ko-
men, met name op de donderdagavond, net als vroeger. Ow, en ik hoop dat het 
4e (wat eerst het derde elftal was), weer in de competitie kan, dat was gewoon 
een mooi elftal met leuke voetballers. Leuk om naar te kijken.
Wat ik ook heel erg leuk heb gevonden en met heel veel plezier heb gedaan,
was het 40- en 50-jarig jubileum mee organiseren. Als je dan tijdens het feest-
weekend ziet dat alles zo goed geregeld is en iedereen het naar zijn zin heeft, 
dan ben ik wel weer te paaien voor een nieuwe jubileum!”
Naomi: “Hopelijk kan ik zonder blessures nog lang voetballen en ik hoop na-
tuurlijk op een promotie van Dames 1 naar de 3e klasse in de toekomst!” 
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Kantinesport
Vermakelijk en spannend Tafelvoetbaltoernooi in Piet Renders Paviljoen! Door: Riene Huijbers

Donderdagavond is het al donker buiten en 
de laatste deelnemers van de trainingen 
verlaten de kleedkamers en het sportpark. 
Snel naar huis, nog één dag werken en dan 
lekker weekend! Of toch nog even kijken in de 
kantine en een drankje doen?

Tim Bunthof (20) vertelt over de organisatie van 
het tafelvoetbaltoernooi op donderdagavond in 
de kantine. Een goede reden om toch nog even 
de kantine in te duiken op donderdagavond. 
Voor het interview moeten we op zoek naar 
een rustig plekje om elkaar goed te kunnen 
verstaan want er komt regelmatig een harde 
‘ooeeh’, ‘aaah’, ‘juuuujjhh’, ‘hoppa!’ ‘Neee’, ‘aiii’, 
‘Moooii’ of ‘Jaaaaa’ voorbij!
  
Tim, stel je even voor en vertel eens 
waarom je een tafelvoetbaltoernooi wilde 
organiseren. 
“Ik ben inwoner van Nederwetten en ik speel nu 
voor het vierde seizoen bij de selectie van RKVV 
Nederwetten. Ik heb een goede band met het dorp 
en de club, en ik vind het belangrijk dat het gezellig 
is in de kantine op donderdagavond. Het idee om te 
tafelvoetballen is jaren geleden al eens uitgevoerd. 
Nu was er al een tijdje geen toernooi, dus leek het 
ons leuk om dat weer eens te organiseren!”
  
Hoe ging dat?  
“Vaak wordt er in de kantine op eigen initiatief al 
veel aan tafelvoetbal gedaan. Aangezien ik zelf voor 
geen meter kan tafelvoetballen, kan ik het beter 
organiseren! Dan heb ik er in elk geval ook nog lol 
aan. Samen met Han Huijbers heb ik een flyer en een 
inschrijflijst gemaakt. Die hebben we rondgestuurd 
naar alle teams van RKVV Nederwetten. Er schreven 
zich 20 teams in waarvan er nu nog 17 actief 
meedoen.”
Mooie score! 
“Ja, daar zijn we heel blij mee en we zagen ook 
meteen dat er zeker animo voor was. Positief om te 
zien dat er zoveel teams meedoen. Dan organiseer je 
ook niet voor niets.”

Kostte het organiseren veel werk?
“Dat viel mee. Eerst hebben we een avond bij el-
kaar gezeten voor een programma en een planning, 
waarbij we rekening gehouden hebben met de 
winterstop en het einde van de veldcompetitie. Door 
de inhaalwedstrijd thuis tegen Gerwen hebben we 
wat moeten schuiven in het programma en later een 
dubbele speelronde ingelast.”

Wat waren de verwachtingen?
“Ik had niet echt een verwachting, maar ik had ge-
hoopt dat het tafelvoetbaltoernooi ervoor zou zorgen 
dat de kantine het hele seizoen op donderdag vol zou 
zijn. Bij slecht weer en een afgelaste training is dat 
lastig, dan is het rustiger in de kantine. Elke donder-
dag zijn er speelrondes, en dat zorgt ervoor dat er ook 
teams in de kantine zijn. De mensen die altijd al blij-
ven hangen zijn er vaak toch wel, maar nu sturen we 
de teams die aan de beurt zijn vooraf een berichtje en 
die zijn er dan ook. We merken dat mensen die in de 
kantine komen toch iets langer blijven hangen. Even 
napraten, pilsje erbij, kijken of wachten op andere 
teams. Dan blijft het toch de hele avond redelijk druk 
en gezellig.”

Waarom is het toernooi een succes?
“De hele avond aan een tafel kletsen is wel leuk als 
je een gespreksonderwerp hebt. Nu onderbreekt 
een potje tafelvoetbal de avond en daardoor zijn niet 
alle donderdagavonden hetzelfde. Een sportief potje 
tafelvoetbal zorgt bovendien voor leven in de kantine, 
en met gejuich en gelach maakt dat het toernooi toch 
zeker een succes.”

Dat klinkt als een nieuwe sport binnen de ver-
eniging? Heb je al talenten gezien?
“De generatie die nu rond de 30 is, kunnen wel echt 
een flink potje tafelvoetballen! Die hebben vaker en 
meerdere malen geoefend, en er komen ook echt 
doordachte tactieken naar boven. Ik ben allang blij 
als de bal aan de andere kant van de tafel komt!”

Nu ben ik wel benieuwd, wie doen er zoal 
mee?
“Vooral mensen die op donderdagavond op het veld 
staan, of mensen die steevast op donderdag in de 
kantine zitten. Een aantal spelers van de selectie, drie 
teams van de dames, erg leuk dat die ook meedoen. 
Grappig ook dat Martijn en Piet meedoen als Prins en 
Adjudant met als teamnaam en hun carnavalsmotto; 
Maggie d’r in! Ze zijn er bijna elke donderdag en ze 
zijn ook fanatiek.”

De deelnemers kunnen volgend seizoen weer 
rekenen op een editie?
“Het toernooi is zeker voor herhaling vatbaar! We 
zullen navragen of er weer animo voor is. Misschien 
starten we volgend seizoen eerder zodat er wat meer 
ruimte tussen de speelronden zit.”

Nu ik Tim van de organisatie gesproken heb, 
ben ik nieuwsgierig geworden naar wat de 
deelnemers te vertellen hebben over het tafel-
voetbaltoernooi. Team Kekke Goal (Patrick van 
Horssen en Twan van Kemenade) staat net uit 
te blazen van een potje, en vertellen enthousi-
ast over hun teamnaam.

Hoe is team Kekke Goal ontstaan? 
Patrick: “Ons team is eigenlijk uit het niets ontstaan. 
Han vroeg - midden in de nacht - aan het einde van 
het Prinsenbal of ik mee wilde doen met het toernooi, 
toen was ik meteen enthousiast. 
Twan: “Ik was een reserve speler van een ander 
team. En Patrick had Han ’s nachts vol overtuiging 
beloofd om mee te doen maar hij had geen team-



maat. Toen zijn we gematched.” 
En de teamnaam?
“Een ander woord voor mooie goal?”

Zijn er ook al mooie goals gemaakt?
Patrick: “Jazeker!” En dan klinkt er weer een ‘oeh 
aah’ op de achtergrond. 
Twan: “Ik heb soms het idee dat er hier meer gejuicht 
wordt dan buiten op het veld!” 

Wat vinden jullie van het toernooi?
Twan: “De combinatie van voetbal, bier en gezel-
ligheid is top! En er blijven nu wel meer mensen 
hangen in de kantine, een goed initiatief.”
Patrick: “Ik kwam wel eens in de kantine, maar nu 
heb ik ook een goed excuus. En het is minder stil, 
het toernooi brengt meer leven in de brouwerij. Ik ga 
thuis ook niet zeggen wanneer het toernooi afgelo-
pen is.” 

En hoe zijn jullie teamprestaties?
Patrick: “We spelen een goed spel, soms iets beter en 
soms iets minder. Vorige week ging het goed, deze 
week iets minder, en vandaag was onze tegenstander 
nét iets te goed. Wij moeten vooral onze tegenstander 
beter inschatten.”
Twan: “Misschien moeten we ook iets meer variëren 
in onze tactiek en die aanpassen op de tegenstander. 
Onze tegenstander is net als wij erg gemotiveerd en 
zeer fanatiek.”
Patrick: “Het damesteam met Carolien en Anne heeft 
ons positief verrast. Dat was een spannende pot die 
we gelukkig toch nét hebben kunnen winnen.” 

Hebben jullie tactieken of vaste rituelen bij de 
wedstrijden?
Patrick: “Jazeker! Een vaste plek aan de tafel, anders 
gaat het helemaal mis.”
Twan: “Inderdaad. Ik kan niet scoren vanuit de spits-
positie, vanuit de backpositie wel.”
Patrick: “En ik precies andersom!”
Dan vullen jullie elkaar toch goed aan?
Patrick: “In sommige wedstrijd valt het mee en soms 
tegen. Ondanks dat we nog nooit samen gespeeld 
hebben gaat de samenwerking goed.”
Twan: “En we zijn door in de poule!”
Patrick: “Ja! Wij gaan voor de finaleplaatsen!”
Twan: “Komt door de goede warming up!”
Warming up?
Patrick: “Voor de speelronde drinken wij 2 bier. Eén 

met links, één met rechts. Dan zijn de polsen los en 
soepel, en kunnen we beginnen.” 

Is het toernooi voor herhaling vatbaar?
Patrick: “De organisatie motiveert en herinnert ons er 
steeds aan dat we ’s avonds een wedstrijdje moeten 
spelen, erg handig.”
Twan: “De organisatie is er echt mee bezig. Het is 
niet zo van; schrijf je maar in en zoek het verder uit. 
We kijken nu al uit naar de nieuwe competitie.”
Patrick: “Misschien een zomercompetitie? Als men-
sen dit lezen en net zo enthousiast worden als wij: 
geef je vooral op voor het volgende toernooi, als er 
weer een toernooi komt. Ook teams van buitenaf zijn 
welkom om de strijd met ons aan te gaan!”

Een harde ‘jihaaaah’ klinkt door de kantine…
Patrick: “We zullen maar weer eens gaan kijken, want 
het zal spannend zijn.”
Twan: “Zonder te kijken weet je eigenlijk al wie er 
aan het spelen zijn he!”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Het Piet Renders Paviljoen (Nederwetten) was 
op donderdagavond 24 mei het toneel voor de 
finales van het tafelvoetbalseizoen 2018!

Nadat de halve finales al aantoonden dat het 
niveau in Nederwetten heel behoorlijk is, 
werd in een zinderende finale het publiek be-
loond met een meeslepende slijtageslag.
 
De teams “Klasse Stabels Gardens” (Giel van 
Korven/Rens Stabel) en “Blockgoal” (Erik Foo-
len/Han Huijbers) mochten strijden om de cup. 
Vanwege de zenuwen was het begin van de 
wedstrijd wat rommelig, maar later werden 
de doelen aan beide kanten flink onder vuur 
genomen. Uiteindelijk kwam het op een alles-
beslissende laatste bal aan. Bij een stand van 
2-2 in sets en een 5-5 stand in de 5e set, scoorde 
Erik de laatste bal van het toernooi op voor hem 
kenmerkende wijze: KEIHARD.

Namens de organisatie kijken we terug op een 
geweldig verlopen tafelvoetbalcompetitie 2018. 
Maarliefst 20 teams streden om de felbegeer-
de bokaal en de daaraan gekoppelde eeuwige 
roem.

Felicitaties gaan uit naar de winnaars: Erik en 
Han (en reserve Kees).

Toernooidirecteur Tim Bunthof bedankt voor 
jouw inzet!!

Top drie:
1. Blockgoal (Erik/Han/Kees)
2. Klasse Stabels Gardens (Giel/Rens/Koen)
3. Maggie d’r in!? (Martijn/Piet) 

De inschrijvingen voor het tafelvoetbalseizoen 
2019 volgen begin september.
Meer foto’s staan op Instagram:  
@rkvvnederwetten 
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Van Budel naar Nederwetten 
Column van Kristel Huijbers - Tijsen 

Zondag 13 november 2011 leek een gewone zondag te worden, dit is 
toch net wat anders gelopen dan ik van tevoren had gedacht.
Ik zou naar de Zinn gaan voor de prinsenbekendmaking, maar ik twij-
felde. In de weken daarvoor had ik regelmatig wilde verhalen gehoord 
over een groep jongens uit Nederwetten. Mijn beste vriendin Anne 
vond het tijd dat ik deze jongens zou leren kennen. Ik vroeg me af of ik 
daar nou wel zoveel zin in had, maar ik dacht als Anne dat wil, ga ik 
wel gewoon mee. 

Op zondag 13 november was het dus zover, voor de deur van de Zinn kwam 
ik Han al tegen, het was een supergezellige avond en de rest is geschiedenis. 
Inmiddels zijn we 7 jaar verder en hebben wij een zoontje Gus die net zoveel van 
voetbal houdt als zijn vader! Sinds 2 jaar wonen wij in Nederwetten, in de prach-
tige Kerkhoef waar wij heel fijn wonen. Eerder hebben we op de Opwettenseweg 
gewoond in Nuenen, en speelde ik bij Dames 2. Han vertrok iedere donderdag en 
zondag trouw op zijn fietsje van Nuenen naar Nederwetten. Een hele gezellig tijd! 
Na de geboorte van Gus ben ik gestopt bij Dames 2 en ben ik gaan voetballen bij 
de Veterinnen. Een tandje lager voetballen, maar wel met dezelfde gezelligheid!  

Sinds kort ben ik ook trots lid van de dorpsraad, zodat ik iets terug kan doen voor 
dit mooie dorp! 
Ik ben zelf opgegroeid in Budel, wat heel dicht bij de Belgische grens ligt. In 
Budel leeft voetbal helemaal niet zo. Ook in ons gezin waren we niet met voetbal 
bezig. Toen ik geïntroduceerd werd bij de familie Huijbers, werd me al snel dui-
delijk dat voetbal een vast onderdeel in het gezin is. Ik dacht regelmatig, wat gaat 
het hier toch vaak over voetbal. Ze raken er niet over uitgepraat! Al snel werd 
mij duidelijk dat voetbal vooral bier drinken in de kantine betekent, en dan met 
de nodige schunnige praat erbij. Soms zeg ik tegen Han: ‘Je bent hier niet in de 
kantine he ;-)!’ Regelmatig kwam de vraag aan de eettafel bij de familie Huijbers, 

‘Kristel, misschien kun jij een keer meetrainen? Dat zou echt leuk zijn!’ Ik kon 
mijn schoonfamilie natuurlijk niet teleurstellen, dus voor ik het wist was ik lid van 
de voetbalclub en iedere zondag op het veld te vinden. 
Voortaan wandel ik vaak op zondagochtend samen met Han en Gus naar het 
voetbalveld voor een kopje thee. Daar treffen we andere ouders die ook al vroeg 
uit de veren zijn en dan druppelen langzaam de andere spelers/speelsters en 
toeschouwers binnen die hun kater net te boven zijn. Sinds de start van de Vete-
rinnen is er ook op vrijdag gezelligheid in de kantine. Eigenlijk maakt het niet uit 
wanneer je komt, in de kantine is het altijd gezellig!

E-mail: bloks@iae.nl
Tel.: 040-2906406

Opwettenseweg 95
5672 AH Nuenen
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