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Puzzels, breinbrekers...
Vermaak in coronatijd

- Wout Harmeling

Nutteloze weetjes
waar je zeker
de blits mee maakt

Aangenaam:
Nieuwe trainer
van Dames 1
Harrie van de Ven

Willy Raaijmakers
Beste sportvrienden,

Ook bij RKVV Nederwetten is alles anders. Geen voetbal, tot vorige
week geen trainingen en geen kantinebezoek. Iedereen ervaart dit als
een bizarre tijd waarin ook voetbalverenigingen “het nieuwe normaal”
moeten uitvinden. Steeds opnieuw afwegingen maken. Het bestuur
deelde wel de mening van de redactie van ‘t Koppeltje en de sponsorcommissie om toch een Koppeltje uit te brengen in een iets afgeslankte
versie. Ook voor onze sponsoren zijn dit onzekere tijden en reclame
maken kan bijdragen aan meer opdrachten.
Geen voetbal is geen kantineomzet en het is in ieders belang om onze
financiën gezond te houden. In goed overleg met de betrokkenen is besloten om alle vergoedingen vanaf 1 mei stop te zetten. Wij danken de
mensen die normaal een vergoeding krijgen hartelijk voor hun begrip.
Dit getuigt zeker van een grote betrokkenheid.
Wanneer ook onze voetbalvereniging weer mag voetballen en de kantine weer open mag, is nog steeds onzeker. Heel optimistisch gaan we
ervan uit dat de competitie ergens in september zal opstarten. Bij een
nieuwe coronagolf moeten we opnieuw zien wanneer we het veld op
mogen. Gelukkig mag er onder voorwaarden wel weer worden getraind. De Boa’s kwamen de eerste training al controleren of we ons
aan de RIVM regels hielden, ze waren zeer tevreden over de onderlinge
afstand die wij in acht namen.

De sponsorcommissie
in Coronatijd

Sponsor uitgelicht:
Soetbeeck Schilderwerken

Woord van de voorzitter

Kerst in de lente:
Lekker naar buiten!

Thuis trainen met tips van
fysio Niek Evers

Sponsorcommissie
Het sponsortoernooi en alle andere jaarlijks terug komende gezellige
activiteiten gaan niet door. De sponsorcontracten die vijf jaar geleden
zijn afgesloten lopen op het einde van dit seizoen af. Ik wil Paul van de
Broek en Tiny Renders, die beiden gestopt zijn met hun bedrijf, hartelijk bedanken voor hun sponsoring de afgelopen tientallen jaren.
De sponsorcommissie staat voor een uitdaging. De tijd werkt nu niet
echt mee om bestaande contracten te verlengen of op zoek te gaan
naar nieuwe hoofdsponsoren voor de heren en dames teams. Hopelijk
gaat dit toch wel lukken.
Gemeente
Ik had in dit Koppeltje graag willen melden dat wij vanaf 1 april eigenaar zijn geworden van het paviljoen. Die toezegging was gedaan. Omdat in het voorlopige koopcontract, dat wij van de gemeente hebben
ontvangen, een addertjes onder het gras schuilt, hebben wij dit niet
getekend. Omdat wij door Corona maar beperkt contact hebben met de
gemeente, vertraagt de aankoop.
Dorpsraad
De dorpsraad en de gemeente kwamen met het idee om op diverse
plekken in Nederwetten speelattributen te plaatsen voor de jeugd en
ouderen onder de naam “ontmoeten, spelen en bewegen”.
Wij, als voetbalvereniging, hebben ermee ingestemd om het beboste
terrein achter het hoofdveld in te leveren om dit prachtige initiatief te
realiseren. Inmiddels zijn er nieuwe hekwerken geplaatst waar de gemeente de komende weken het terrein geschikt maakt voor de spelende kinderen.
Acquisitie
Ook de avond georganiseerd door de Dentank voor o.a. het meedenken
over de toekomst van onze vereniging kon niet doorgaan.

toezeggingen te doen.
Inmiddels zijn er spelers overgeschreven vanuit Geldrop, Gestel, Wodan, Nieuw Woensel, Unitas en een terugkomer vanuit Gerwen.
Elftallen
Zeer waarschijnlijk starten wij het komende seizoen met hetzelfde
aantal teams. De dames hebben inmiddels een nieuwe trainer, Harrie
van de Ven. Hij gaat het komende seizoen onze dames naar een hoger niveau tillen. Harrie zoals ik hem heb leren kennen, is een sociaal
persoon, en zeker één met de spirit om te willen winnen. Hij komt van
Marvilde waar hij de A jongens heeft getraind en de damesafdeling
heeft opgezet.
Tot slot spreek ik de hoop uit dat iedereen gezond blijft en verzoek ik
jullie de RIVM regels zoveel mogelijk in acht te nemen.
Ik hoop jullie wanneer mogelijk allemaal weer te mogen begroeten in
het komende seizoen.
Met vriendelijke sportgroet,
Willy Raaijmakers

We hadden het afgelopen seizoen een krappe selectie. Vanuit Juventud
komen er te weinig spelers door naar de senioren, dat lijkt in de toekomstige jaren weer aan te trekken. De trainers van de selectie en het
bestuur hebben niet stilgezeten de afgelopen periode.
We hebben een aantal avonden samen gepraat met eventuele nieuwkomers, die wel een duwtje in de rug nodig hadden. Wij hebben hen
ervan kunnen overtuigen wat een leuke vereniging wij hebben zonder

Toen er wel gevoetbald werd...
Historische westrijdverslagen uit de oude doos

Al enkele maanden worden er geen wedstrijden gespeeld op Sportpark de Koppel. Zitten de blauw-witte tenues gewassen in de tassen
te wachten tot ze weer vies mogen worden van het zweet en modder. En stroomt er in het Piet Renders Paviljoen nauwelijks nog koud
bier uit de tap. Gelukkig wordt er sinds eind april mondjesmaat
wel weer getraind en hopen we allemaal dat er na de zomer weer
wedstrijden gespeeld mogen worden. Want zowel voor de fanatieke voetballers, trouwe toeschouwers als de lezers van ’t Koppeltje
is deze wedstrijdloze periode op z’n zacht gezegd saai te noemen.
Daarom hebben we voor jullie wat oude gedenkwaardige wedstrijdverslagen uit de oude doos gehaald. Even terug naar enkele mooie
momenten uit de geschiedenis van RKVV Nederwetten.

Nederwetten voor het eerst in historie naar vierde klasse
(Eindhovens Dagblad, 24 mei 2009)
EINDHOVEN - Voor het eerst in de clubhistorie is Nederwetten naar
de vierde klasse gepromoveerd. In een knotsgek duel in Ulvenhout
won Nederwetten nipt van UVV'40: 1-2. DOSL verzekerde zich met
een 3-1 zege op DEES van lijfsbehoud in de vierde klasse.
NACOMPETITIE POULE 11
UVV'40-Nederwetten 1-2.
In de eerste tien minuten kreeg Nederwetten kansen via Toon van
Rooij en Niek Evers. Beide mogelijkheden werden echter om zeep
geholpen. Jeroen de Groot schoot vervolgens wel raak, 0-1. Op slag
van rust kwam de thuisploeg langszij, toen een afstandsschot onder de
handen van Nederwetten-goalie Wiljan van Esch door schoot. Nog voor
de onderbreking werd een speler van UVV'40 wegens commentaar op
de leiding van het veld gestuurd. Na rust kwam Nederwetten fel uit
de startblokken. Toen vervolgens nog een UVV-speler rood kreeg, leek
het een eitje te worden voor de bezoekers. Niek Evers profiteerde van
de overtalsituatie en maakte er 1-2 van. Toen ook Nederwetten-speler
Maurice Dauphin van het veld werd gestuurd, werd UVV weer iets
sterker, maar de defensie van Nederwetten bleef simpel op de been.

Voetbaldames 1 Nederwetten kampioen
(rkvvnederwetten.nl, 19 april 2015)
Zondag 19 april reisde half Nederwetten af naar Oisterwijk om onze
dames aan te moedigen. Dat was nodig want Taxandria stond op
plek 2 en gaf zich niet zomaar gewonnen. Na een spannende bloedstollende wedstrijd werd er met 2-1 gewonnen. Na afloop was het
groot feest in Nederwetten, de platte kar kwam uit de schuur en trok
met de dames een ereronde door Nederwetten en Nuenen. PSV kampioen, nou, lekker belangrijk, dat feestje slaan we wel een jaartje
over. Champagne vloeide alom, een dorpsfeest tot in de late uurtjes.
Supporters, hartelijk bedank voor jullie steun.
Negen jaar geleden kwamen twee dames met het idee om een damesvoetbalteam op te richten. Ze hadden als snel 19 dames bij elkaar.
Geen van hen had daarvoor ook maar ooit een bal aangeraakt. Onze
vereniging dacht dat dit maar voor een jaartje zou zijn en dat de dames
het snel voor gezien zouden hebben. Dat heeft heel anders uitgepakt.
Ondanks , dat ze de eerste 2 jaar op de onderste plaats geëindigd
waren, bleven ze gemotiveerd. Toen ze met een achterstand van 9-0
hun eerste goaltje maakte was het onroerend om te zien hoe ze elkaar
geheel emotioneel omhelsden alsof ze een wereldwonder hadden
verricht. 9-1, de tegenpartij stond erbij te kijken met de gedachten, wat
hebben we nu aan onze fiets hangen.
Vooral het plezier wat ze onderling hadden hield hen op de been. Inmiddels telt onze vereniging 70 vrouwelijke speelsters. We hebben 2
dames en 2 meisjes teams. Aanmeldingen voor de vriendinnendag op
zaterdag 9 mei a.s. voor het werven van nieuwe leden stromen binnen.
Dames en meisjes, als jullie eens een keer willen kijken of voetbal iets

Door: René Foolen

voor jou is, meld je dan aan via meidennederwetten@hotmail.com.
De dames zijn helemaal in onze vereniging geïntrigeerd en zitten in
het bestuur en in allerlei commissies. Na 7 jaar werd het tijd om ook
prestatievoetbal te gaan spelen. Harrie van Elderen werd aangetrokken
als coördinator/coach. Hij stelde een prima kader op rondom het dames
en meisjesvoetbal, dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Aan het einde
van het seizoen viel Harrie van Elderen uit door ziekte. Invalcoach Bert
Smids heeft deze taak succesvol doorgezet. Eerst leken de selectie heren en dames beide kans te hebben op een kampioenschap, heel spijtig
vielen de heren terug door een aantal flinke blessures. Het komend
seizoen zijn zij weer aan de beurt.

schilderwerken
nol rendershof 8
5674 MC nuenen
info@soetbeeck.nl
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Soetbeekseweg 16, 5674 NK Nederwetten - Tel.: 040 - 283 7721
Kampioen na 31 jaar
(Jubileumboek RKVVN 40 jaar)
Op uitbundige wijze is zondag 16 en maandag 17 april 2000 het
kampioenschap van Wette 1 gevierd. Vanaf het laatste fluitsignaal
in Westerbeek tot aan de maandagavond in De Zwaan was het een
groot feest. Door een 0-7 overwinning op Westerbeekse Boys heeft
Nederwetten de titel binnengehaald. Op de laatste wedstrijddag
van de competitie verdedigde de lijstaanvoerder het ene punt voorsprong met succes waardoor sinds 31 jaar weer een kampioensschaal in Nederwetten terechtkwam.
De eerste helft van de kampioenswedstrijd hield Nederwetten het
werkelijk massaal toegestroomde publiek nog in spanning. De spelers
hadden zelf de zenuwen blijkbaar ook niet helemaal onder controle
want de grootste kansen werden vooralsnog gemist. Alleen Emile Artz
was voor de rust eenmaal trefzeker. Na de pauze ging het ineens van
een leien dakje en Nederwetten maakte er een ware voetbalshow van.
Drie doelpunten van zowel Patrick Sanders als van Sander Vanhees
brachten de eindstand op 0-7 en de schaal bij Nederwetten.
De vreugdetaferelen op het veld en in de kleedkamer spraken voor
zich. Eenmaal in Wetten aangekomen stond er een vrachtwagen klaar
om de matadoren plus aanhang een rondrit door het dorp te geven.
Voor dit gezelschap uit liepen de Wettertetters om de mensen uit hun
woning te lokken. In de kantine was het feest al in volle gang en bij
binnenkomst van de spelers werd het alleen nog maar gekker. Nadat
o.a. de voorzitter en de aanvoerder een zegje hadden gedaan bleef het
nog lang gezellig en onrustig in de kantine der kampioenen.
Na er twee seizoenen tegenaan te hebben gehikt is trainer Joop Onink
er in zijn derde en laatste seizoen dus toch nog in geslaagd om zijn
doelstelling te bereiken, namelijk de promotie. Na een geweldig spannend seizoen leek het echec tegen Sambeek alles te verstieren, maar
gelukkig herpakte Nederwetten zich net op tijd. Het seizoen 1999-2000
zal met gouden letters in de geschiedenisboeken van Nederwetten
worden bijgeschreven.

Voor al uw tegelwerk
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Elke foto stelt een woord voor. Let goed op de aanwijzingen.
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Bij juiste invulling onstaat
in de gekleurde balk een toepasselijke oplossing. Het thema
van deze puzzel is: Voetbal.
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Woordritsen 1. Wafel 2. Deur 3. Bak 4. Werk 5. Room 6. Helling 7. Schaaf 8. Schoen 9. Park 10. Waarde 11. Zin 12. Haak 13. Schot
Fotoraadsel 1. Dribbelen 2. Amateur 3. Positiespel 4. Hattrick 5. Doeltrap 6. Middenvelder 7. Strafschoppen 8. Pingelen 9. Hoekvlag 10. Gele Kaart 11. Steekpass 12. Fluitconcert
13. Laatse man 14. Balaanname 15. Stadion Antwoord: Buitenspel staan.

Soetbeeck Schilderwerken
Sponsor uitgelicht: Wout Harmeling
Zaterdag 25 April, Nederland gaat nog steeds
gebukt onder de verstrekkende maatregelen
om het Corona virus de kop in te drukken.
Ondergetekende besluit met de kinderen een
fietstocht richting de speeltuin op de Esrand
te maken. Terwijl de kinderen zich opperbest
vermaken besluit ik Wout uit te nodigen voor
een interview later die week. Reden; naast
het feit dat Wout al jarenlang sponsor is heeft
Wout onlangs besloten om z’n schoenen aan de
wilgen te gaan hangen.
Voor de mensen die je nog niet kennen, wie is
Wout?
Wout Harmeling is 35 jaar oud en sinds 1989
woonachtig in Nederwetten. Na de Eeuwselsestraat en de Kerkhoef is hij sinds 2010
woonachtig op de Nol Rendershof op de Esrand. Wout is getrouwd met Esther en heeft 2
kinderen, Jorrit (5) en Noortje (3).
“Op mijn 8ste ben ik lid geworden van de
voetbalclub en ik heb inmiddels mijn 25-jarig lidmaatschap mogen vieren. Enkele jaren
geleden heb ik een uitstapje naar RKSV Nuenen gemaakt, maar dit avontuur heeft maar
een jaar geduurd. Daarna ben ik weer teruggekeerd naar Nederwetten. Ik ben overigens
wel al die tijd lid gebleven van Nederwetten.”
Wout heeft alle elftallen doorlopen en een
aantal jaar is hij onderdeel van de selectie
geweest.
Wat zijn de hoogtepunten uit je voetbalcarriere?
“Eigenlijk had dit seizoen een hoogtepunt
moeten worden! We stonden met het 2de fier
aan kop met nog 8 wedstrijden te spelen. Alles
leek erop dat we dit over de streep zouden
gaan trekken, goede spelers, goede sfeer.
Helaas mocht het niet zo zijn vanwege het
stopzetten van de competitie in verband met
de coronacrisis. Naast de kampioenschappen
in de jeugd is het kampioenschap met het 4de
in 2004 mij ook bijgebleven, en een absoluut
hoogtepunt.”

Door: Ivo van der Heijden

WIJ BLIJVEN OOK GRAAG GOED VOOR ONZE KLANTEN ZORGEN

Waarom heb je besloten om te stoppen?
“Vorig jaar speelde het idee om te stoppen al
bij mij. Maar na een gesprek met Ad van de
Biggelaar en het horen van de samenstelling
van het team, besloot ik nog een jaar door te
gaan. Er spelen veel jongens in het team waar
ik de hele jeugd mee gespeeld heb, bijvoorbeeld Bart, Mark, Niek en Koen. Ondanks
de valse start van het 2de (geen winst in de
bekerwedstrijden en 2 nederlagen in de eerste
competitie wedstrijden ) bleef de sfeer goed.
Vooral de flauwe humor was een belangrijk
onderdeel in dit 2de. Als je wint heb je vrienden en is iedereen positief… Dat was dit jaar
zeker het geval!”
Toch staat de beslissing vast, Wout gaat z’n
schoenen aan de wilgen hangen. De belangrijkste redenen zijn het hebben van een eigen
bedrijf en 2 jonge kinderen. “Ik wil simpelweg
minder risico lopen op een blessure als zelfstandig ondernemer. Daarnaast wil ik de vrije
zondag graag gebruiken om leuke dingen met
de kinderen te gaan doen.” Indien nodig laat
Wout wel weten dat er nog altijd een beroep
op hem kan worden gedaan.
Hoe groot is de kans dat we je in een andere
rol terug gaan zien op de velden?
“Die kans is groot! Jorrit speelt inmiddels bij
Sport en Spel, en het lijkt me leuk om in de
toekomst iets te gaan betekenen. De kinderen van vrienden zitten allemaal in dezelfde
leeftijdsgroep, dus leuk om dat samen te gaan
doen. In het verleden ben ik jaren jeugdleider
geweest, onder andere met Wijnand Jaspers.
Daarnaast ben ik enkele jaren assistent geweest bij de selectie van Fred Donkers en
Stephan de Graaf. Dat was in de periode dat
ik vanwege een knieblessure niet actief kon
voetballen.”
Vertel eens iets meer over Soetbeeck Schilderwerken.
“In 2015 heb ik samen met Eric Breusers Soetbeeck Schilderwerken opgericht. Na ongeveer
11 jaar in loondienst te hebben gewerkt, was
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John Vermeulen Eindhoven
Elckerlyclaan 93 Eindhoven
T. 040 241 67 77
info@tweewielercentrum.nl
www.johnvermeuleneindhoven.nl

ik erg trots om deze stap gemaakt te hebben.
De combinatie met Eric was erg fijn. Eric had
de bedrijfskundige achtergrond en ik de praktisch achtergrond. We hebben veel van elkaar
kunnen leren! Na 1,5 jaar besloot Eric iets anders te gaan doen en heb ik het bedrijf alleen
met veel plezier en passie voortgezet!”

Inmiddels lever je als sponsor ook een belangrijke bijdrage aan onze vereniging.
“Ja, in 2017 ben ik gestart als digitale sponsor,
inmiddels ben ik ook bordsponsor. Daarnaast
ben ik lid van de Club van 50. Een erg mooi
initiatief want ik zie dat het geld op een hele
goede manier besteed wordt! Denk aan de
pannakooi en het speeltuintje die mede mogelijk zijn gemaakt door de Club van 50. Als
sponsor wil ik graag een bijdrage leveren aan
de club omdat deze belangrijk is voor het dorp.
Ik draag de club een warm hart toe!
Daarnaast vind ik het sponsortoernooi een
geweldig evenement. Mooi dat dit voor sponsoren georganiseerd wordt. Inmiddels is Soetbeeck schilderwerken een vaste en fanatieke
deelnemer.”
Wat voor werkzaamheden doet Soetbeeck
Schilderwerken zoal?
“Ondershoudswerkzaamheden en schilderwerk, zowel binnen als buiten de woning.
Daarnaast kun je ook voor behang bij Soetbeeck terecht. Het hele traject is bij mij in goede handen. Kennismaken met een bakje koffie,
meedenken en voorstellen doen met uiteindelijk de juiste aanpak met een nette afwerking.
Een goed eindproduct is belangrijk, de klanten
moeten tevreden zijn!”
Wout, bedankt voor je tijd en we hopen je nog
vaak op het sportparkt te begroeten! Of dit
als trainer, leider of oproepspeler is zal de tijd
leren.

Hoekstraat 2; 5674 NP Nederwetten
Tel: 040 - 2835163 Mobiel 06 - 11320959

René van de Veerdonk
Wenzel van Luxemburgstraat 23
5341 RJ Oss
0412 - 854233
info@manymoreentertainment.nl
www.manymoreentertainment.nl
 ManyMoreEntertainmentNL
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Harrie van de Ven: nieuwe trainer Dames 1
Nederwetten hengelt topkandidaat binnen
Michel Verhoeven

06 22 13 05 02
mjtverhoeven@gmail.com

Nederwetten heeft in Harrie van de Ven (52)
een nieuwe trainer voor de dames gevonden.
Wie is Harrie en wat zijn de wederzijdse verwachtingen?
Geboren en getogen in Eindhoven, gevoetbald bij Brabantia, werkzaam bij VDL, 12 jaar
steward bij PSV; Harrie van de Ven is een
echte Eindhovenaar. Na een kruisbandoperatie
moest Harrie helaas stoppen als actief voetballer, maar hij is daarna wel altijd betrokken
gebleven.
Doordat hun dochter Luna wilde gaan voetballen is Harrie samen met zijn vrouw Bianca
betrokken geraakt bij het damesvoetbal.

Transformatorstraat 10
Telefoon 040 281 41 09
5641 TE Eindhoven

GAS - WATER - LOODGIETERSBEDRIJF

Bij SV Marvilde werd in 7 jaar tijd een waar
damesvoetbalimperium opgebouwd door de
familie van de Ven. Wat begon met een gemixt
team van jongens en meisjes is uitgegroeid
naar een damesafdeling met ruim 100 meisjes
en vrouwen verdeeld over 8 teams.
Als trainer/coach en coördinator van het damesvoetbal stortte Harrie jarenlang zijn ziel
en zaligheid in het amateurvoetbal. In deze
periode was er ook nog tijd over om een jongensteam te coachen. De voor ons bekende
Daan Heesakkers speelde op dat moment in
dat elftal (JO19) en er werd een goede band

opgebouwd tussen de trainer en zijn pupil.
Daan werd verliefd in Nederwetten en is
enkele seizoenen geleden overgestapt van SV
Marvilde naar Nederwetten. Natuurlijk werd
de afspraak gemaakt dat Harrie een keer zou
komen kijken naar zijn voormalig pupil.
De combinatie van Daan in actie bij Nederwetten 1, onze dames die een zwaarbevochten punt over de streep trekken en de derde
helft in de gezellige kantine bleek voor Harrie
de eerste stap om overtuigd te raken van de
mooie uitdaging die Nederwetten te bieden
had.

kend is dat Harrie communicatief vaardig is,
hij is eerlijk en rechtvaardig, maar bovenal een
voetbaldier. Met Harrie kun je altijd een praatje maken en zeker over voetbal.
“Ik kan niet wachten tot we weer het veld
op mogen, ik heb ontzettend veel zin in deze
nieuwe uitdaging.” Aldus Harrie.
Nou Harrie, dat geldt voor ons ook. We wensen je heel veel succes en plezier bij onze
dames!

Uit de gesprekscyclus met het bestuur en een
afvaardiging met de dames benoemde Harrie
onder andere dat hij nu voor Nederwetten
kiest omdat hij na alle jaren bij SV Marvilde
toe is aan een nieuwe uitdaging en zich weer
wil focussen op 1 team.
Harrie: “Plezier staat uiteraard voorop maar
toch lijkt het me fantastisch om deze dames
naar een nog hoger niveau te tillen. Ik ben
ervan overtuigd dat deze groep barst van kwaliteit en dat als iedereen er echt voor gaat we
tot mooie dingen in staat zullen zijn.”
Binnen Nederwetten zijn we overtuigd geraakt van het spelinzicht van Harrie. Kenmer-

Nutteloze weetjes
Waar je de blits mee maakt

Door: Bestuur RKVVN

voor reparatie en verkoop
van zowel
vrijstaand als inbouwapparatuur

Door: Hilde Thoonent

In deze Corona-tijd gebeurt er zo weinig op sociaal gebied, dat je ondertussen moet zoeken naar gespreksonderwerpen. Geen voetbal op TV
bovendien als afleiding, dus het wordt hoog tijd voor wat nieuwe gespreksinput. Om alle blijfthuis-avondjes wat meer sjeu te geven, helpen we
graag met nieuwe onderwerpen om in de groep te gooien. Of het helpt in je aanzien, kunnen we niet beloven…We verwachten wel dat Michel V
er al een hele hoop kent.
• Vierjarigen stellen gemiddeld 437 vragen per dag.
• De ideale hoogte om een beboterde boterham te laten vallen zodat hij met de boter naar boven op de grond terecht komt, is 2,5 meter.
• Bleekselderij heeft negatieve calorieën. Het kost meer calorieën om een stuk selderij te verteren dan dat het oplevert.
• Stof dat zich in het puntje van je broekzak verzamelt, heet gnurr.
• Vrouwelijke kangoeroes hebben drie vagina’s.

INSTALLATIES

WAS- DROOG EN KOELSPECIALIST

TEL/FAX 040 - 2541803

• Een pak melk uit de supermarkt kan melk van meer dan duizend verschillende koeien bevatten.
• Je haar groeit sneller als je aan seks denkt.
• Mario Cipollini reed de Tour de France in 1999 met een foto van Pamela Anderson op zijn stuur om zijn testosteronspiegel hoog te houden.
• Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, wordt hij wit.
• In Finland waren de strips van Donald Duck verboden, omdat hij geen broek draagt.
• Er zijn minstens 9 miljoen mensen op dezelfde dag als jij jarig.
• Er zijn meer kippen dan mensen in de wereld.
• Kippen met rode oorlellen leggen een bruin ei en die met witte oorlellen een witte.
• De eerste man die een val van de Niagra watervallen overleefde, stierf later nadat hij uitgleed over een sinaasappelschil.
• Pentherafobie is angst hebben voor je schoonmoeder.
• Plassen onder de douche bespaart je ruim 4.000 liter op jaarbasis.
• Een keizerspinguïn zwemt drie keer zo snel als Ranomi Kromowidjojo.
Leuk hé?

EXCLUSIEF DEALER VAN:

Rebusjes: 1. IJsland 2. Enkeling 3. Ideaal 4. Teerton 5. Damespantalon 6. Linnengoed 7. Egoïsme 8. Waanbeeld 9. Rondtoeren 10. Maestro
Paardensprongen: A. Ongedekt B. Toeriste C. Inbreker D. Icoontje E. Hooibaal F. Gewricht

Antwoorden: 1. milkshakebeker 2. handvat koffer 3. cactus 4. unicorn 5. plant linksboven 6. kroon 7. alien 8. schoolbus 9. hope/nope 10. varken 11. lampje 12. piece hand 13. raket 14. telefooncel 15. ruimtemannetje 16. surfbord 17. pacman 18. blad rechtsboven 19. kruisje onder unicorn 20. aardbei linksboven

Blauw
Corner
Corona
Clublied
Gras
Kantine
Koppeltje
Nederwetten
Noppen
Puzzels
Quarantaine
RIVM
RKVVN
Seizoenseinde
Sponsoren
Sporten
Velden
Virus
Voetbal
Volhouden
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En de andere daarna als kleurplaat gebruiken natuurlijk!

Zoek de 20 verschillen
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Kleine rebusjes (1 woord), paardensprongen en een woordzoeker. Puzzelen maar!

Breinbrekers

Kerst in de lente
Lekker naar buiten!

Door: Hilde Thoonen

Kerst in de lente? Zijn ze helemaal van het padje bij de redactie van
het Kop Oppeltje? Tja, het één hoeft het ander niet uit te sluiten beste
lezer, maar we wilden in deze speciale editie toch eens flink uit de
band springen.

GESPECIALISEERD IN ALLE ZORG
GERELATEERDE AANPASSINGEN
INFO@BUNTHOFBOUWSERVICE.NL
06 27034699

www.pne-benelux.nl

Gelukkig mag er weer getraind worden, maar we kunnen ons voorstellen dat ook de niet-voetballers onder ons naarstig op zoek zijn
naar manieren om de Corona-Kilo’s te bestrijden. Gelukkig, zoek niet
langer, wij hebben de oplossing: Ga wandelen! Alleen, met de hond,
met je verkering, kind of zoals Marloes de B. vroeger deed; met je
konijntje aan een riempje. Veilig op afstand van elkaar uit te voeren,
in onze prachtige natuur rondom Nederwetten. Een goed idee, dat
horen we u denken. Maar waar moet de reis dan naartoe gaan? Nou,
ook daar hebben we wel een ideetje over. En dan komt gelijk het
“Kerst in de lente”-thema uit de verf. We hebben namelijk een oude
kerstwandeltocht uit de multomap gehaald en voor u overgetypt.
Een beetje nostalgie en even terugdenken aan sfeervolle kantinemiddagen, die gedachten geven ons allemaal een beetje steun toch?
Dus hup, flesje water vullen (of iets sterkers, nu u toch net aan de
kantine dacht) goede schoenen aan, routebeschrijving mee en even
een frisse neus halen. Vergeet niet om ook de bijbehorende opdracht
te maken, dat verhoogd de feestvreugde nog een beetje. Uw inzending mag u inleveren via de brievenbus van Hoekstraat 31 in Nederwetten, en onder de inzenders wordt geheel naar smaak van de jury
een winnaar gekozen, die later een prijsje mag ophalen bij Hannie.
Want dat maakt het toch een beetje af dachten we. En we hopen
met heel ons hart dat we elkaar met kerst weer kunnen treffen in de
kantine voor de editie van 2020. Veel wandelplezier!
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• Verlaat de kantine en daarna het sportpark door de poort richting
Esrand.
• Links aanhouden en volg Esrand tot aan de Hoekstraat.
• Bij de Hoekstraat rechtsaf richting Son en Breugel.
• Einde Hoekstraat rechts over het fietspad richting Nuenen.
• Aan het einde van de parkeerplaats aan je rechterhand, linksaf.
• Oversteken Nieuwlandweg in. LET OP MET OVERSTEKEN!
• Einde Nieuwlandweg, links Heerendonk volgen. Heerendonk
blijven volgen.
• Deze wordt onverharde weg en maakt een bocht naar rechts.
• Blijven volgen, je gaat een bruggetje over en daarna eerste links.
Let op! Aan beide zijden van dit pad staan flinke bomen.
• Op de splitsing die volgt houd je rechts aan richting kanaal.
• Deze onverharde weg blijven volgen tot aan het kanaal.
• Bij het kanaal rechtsaf het fietspad op richting Stad van Gerwen.
• Bij Stad van Gerwen aan het einde van het fietspad rechts af.
• Eerste weg rechts en weer meteen rechts.
• Je wandelt nu richting het Broek.
• Dit is een onverharde weg, deze weg blijven volgen.
• Wanneer aan de linkerkant het bos begint ga je linksaf en loop je
langs de houten slagboom het pad in.
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Kerstwandeltocht RKVV Nederwetten 2015
Routebeschrijving:
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• Dit pad blijven volgen ook al maakt het een bocht naar rechts.
• Pad volgen, slagboom voorbij, brug over en verharde weg volgen
richting Nederwetten.
• Bij Eikelkampen de weg oversteken, LET OP MET OVERSTEKEN!
de Nieuw Ervensestraat in.
• Eerste rechts, Bloemhoeve en eerste links Ten Hout.
• Voor de MFA rechts richting de kantine.
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Collse Heide 4
T: +31 (0)40-283 75 72

5674 VN Nuenen
E: info@spuiterij-jansen.nl
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Succes!
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www.feelfitcenter.nl
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SIERBESTRATING & OVERKAPPINGEN
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Ri-Jo Nuenen De Huufkes 19
5674 TL Nuenen
Tel: 040 283 8412 E-mail: info@ri-jo.com
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Extra opdracht:
Schrijf een passende limerick (seizoen, jaar, rkvvn) op een blaadje.
Klaar. Inleveren bij Hoekstraat 31 in Nederwetten
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De Sponsorcommissie
Vergaderen in coronatijd

Door: Ivo van der Heijden

Hallo allemaal,
Normaal gesproken komt de sponsorcommissie 1 keer per maand samen. Zeker in het voorjaar is er veel werk te verzetten voor de commissie. Zo is bijvoorbeeld de voorbereiding op het sponsortoernooi in volle
gang. Daarnaast kijken we vooruit naar het komend seizoen: wat is de
status van de sponsorcontracten, zijn alle tenues en trainingspakken
nog in orde etc. Zo is het op dit moment (april) nog niet duidelijk wie
de nieuwe hoofdsponsor gaat worden komend seizoen. Met de komst
van het coronavirus zijn we als commissie direct overgeschakeld naar
een online bijeenkomst! Op 2 april vond onze eerste online sponsorcommissie plaats, en na wat technische opstartproblemen bij enkele
commissieleden (we laten in het midden wie dit waren), verliep de bijeenkomst op 26 april bijzonder gestructureerd zoals jullie kunnen zien.

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

Helaas hebben we in deze bijeenkomst het besluit moeten nemen om
het sponsortoernooi 2020 af te gelasten. Bijzonder jammer, want we
weten dat dit een evenement is waar de sponsoren, deelnemers en de
voetbalclub bijzonder naar uitkijken. Vanzelfsprekend hadden we ook
geen andere keus, gezondheid is het belangrijkste. We kijken nu al uit
naar de editie van 2021, zodra deze datum bekend is zullen we deze
communiceren.

J.JANSSEN

Hopelijk tot snel op het sportpark!

AUTOBEDRIJVEN

Namens de sponsorcommissie,
Ivo van der Heijden

www.beterrijden.nl

WWW.AUTOBEDRIJF-JANSSEN.NL

Kerkakkers 1
5674 RP Nuenen
Kantoor
040-8436513
Soeterbeekseweg 27a
5674 NJ Nuenen

Rein Coolen
06-54757694
Thomas Kreveld
06-42115228

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

Roeland Bocken

E-mail
schilderwerken@bocken.net

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

BANNERS & PANELEN
RELATIEGESCHENKEN
TEXTIELDRUK
STICKERS
VLAGGEN

WIJ ZETTEN ALLES OP ALLES!

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

De Pinckart 46i
5674 CC Nuenen
040 284 4014
info@strack.biz

Toon de Brouwer

• INKOOP
• VERKOOP

Soeterbeekseweg 1
5674 NJ Nederwetten
Tel: 06 51075445

Fit blijven in de niet-voetbal periode
Tips van Niek en René

Hoe voorkom je een Corona-buikje en beïnvloed je jouw immuunsysteem op een positieve manier?
Als voetballer van RKVVN kom je normaal
gesproken twee tot drie keer per week in
actie op onze mooie voetbalvelden. Plotsklaps
werd dit ritme medio maart tot stilstand gebracht. Naast het missen van de gezelligheid
in de kleedkamer en kantine, heeft deze voetballoze periode ook gevolgen voor je fysieke
toestand. Hoe voorkom je nu dat je conditie
bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen
helemaal naar het nulpunt is gedaald? En hoe
beperk je het aantal kilo’s van je ontwikkelde
Corona-buik? Wij geven je wat tips.

C.S.N.

CLEAN SERVICE NUENEN
Gevelreiniging
Voegwerken
Schoorsteenrenovatie
Impregnering

MAURICE DIRCKX
BOORD 85
NUENEN
040 - 2832957
06 - 23703691
murf@hetnet.nl

Van twee tot drie keer per week intensief voetballen naar plots helemaal niet meer heeft gevolgen voor je lichaam. Je spiervolume neemt
af en je algemene inspanningsvermogen daalt.
Ook je lichaamsbalans en coördinatie worden
minder. Daarbij kan je oog-been coördinatie,
die wordt aangesproken bij het trappen van
een bal, minder worden. Dit wil zeggen dat de
automatismen verdwijnen. Gelukkig geldt voor
voetballen hetzelfde als fietsen: je verleert het
niet zomaar. Maar deze coördinatie zal wel
getraind moeten worden om weer op het oude
niveau te komen. Dus, voor iedereen die thuis
beschikt over een bal en een gazon is het aan
te raden af en toe eens wat te dribbelen, hooghouden of passen.
Beweegrichtlijnen
Vooropgesteld is iedere vorm van beweging
goed. Of je nu als voetballer je conditie op peil
probeert te houden of als je als niet-sportende
kantinebezoeker in beweging wilt blijven. De
overheid schrijft in haar Beweegrichtlijnen

Door: Niek Evers en René Foolen

voor dat volwassenen 2,5 uur per week matig tot intensief zouden moeten bewegen en
daarnaast bot- en spierversterkende activiteiten zouden moeten doen. Wandelen is iets wat
goed past bij deze richtlijn. Voorgeschreven
wordt om dagelijks 10.000 stappen te zetten.
Een tip: Installeer eens een stappenteller
op je smartphone en houd bij of jij dagelijks
voldoende stappen zet. Via de iPhone is het
overigens heel eenvoudig om de al aanwezige
stappenteller te activeren. Volg hiervoor de
volgende stappen: Open de Instellingen-app.
Ga vervolgens naar ‘Privacy’ en kies ‘Beweging en conditie’. Verschuif de schakelaar
bij ‘Houd conditie bij’ zodat het vakje groen
wordt. Vervolgens houdt je iPhone op de
achtergrond bij hoeveel je dagelijks loopt.
Deze gegevens kun je via de Gezondheid-app
inzien.
Kort en intensief
Wil je nog verder werken aan je fysieke conditie dan zijn er verschillende activiteiten die je
zou kunnen doen om zo fit mogelijk te blijven.
Een hele bruikbare app is 7 Minute Workout.
Deze App staat vol met allerlei korte en intensieve oefeningen om bepaalde spiergroepen
en je inspanningsvermogen te verbeteren.
De oefeningen zijn gericht op boven- en onderlichaam en kun je gewoon thuis uitvoeren
zonder de beschikking te hebben over allerlei
apparatuur. De oefeningen zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat
korte intensieve workouts net zo effectief zijn
als lange cardio-workouts.
Zijn dergelijke workouts niks voor jou? Ook in
tijden van quarantaine zijn er sporten die je
(solo) kunt doen om de bij het voetballen opgebouwde spiergroepen en conditie te blijven

trainen. Denk aan hardlopen, fietsen of roeien.
Eigenlijk zijn alle activiteiten goed voor je conditie, maar probeer te zorgen voor afwisseling
in duur- en intervaltraining.
Voeding
Om goed te kunnen sporten, maar ook voor je
gezondheid in zijn algemeenheid is de juiste
voeding belangrijk. De combinatie van voldoende beweging en gezonde voeding zorgt
voor een beter immuunsysteem en zodoende
een hogere weerstand. Wat je aan eten en
drinken binnen hoort te krijgen is voor ieder
persoon anders. Een tip: Download de Mijn
Eetmeter app van het Voedingscentrum.
Hiermee houd je dagelijks bij wat je aan eten
en drinken consumeert. Op basis daarvan
krijg je een advies over wat je te veel of juist
te weinig binnenkrijgt. Krijg je meer calorieën
binnen dan dat je eigenlijk nodig hebt? Krijg je
wel voldoende vezels binnen die (mede) zorgen voor een gezonde stoelgang? Misschien
krijg je wel veel te veel zout binnen, met alle
mogelijke gevolgen van dien? Voldoende
koolhydraten uit gezonde producten zijn een
must voor iedere actieve sporter. Deze leveren
als het ware de energie die je lichaam nodig
heeft tijdens een training of wedstrijd. Koolhydraten vind je in bijvoorbeeld (zilvervlies)rijst,
havermout, volkoren brood, (volkoren) pasta,
aardappels en fruit. Na een intensieve inspanning is het goed voor je spierherstel om eiwitten binnen te krijgen. Kwark, melk of yoghurt
na de wedstrijd of training kunnen helpen om
spierschade te herstellen. Met deze tips kun
je straks in topconditie het nieuwe voetbalseizoen ingaan. En dat biertje of broodje frikandel
bij Hannie in de kantine hoef je straks echt
niet te laten staan!

Wat hoort bij welke sport? Schrijf de sporten in het diagram. Bij juiste invulling vormende letters in de gekleurde balk een toepasselijk woord.
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ALLEEN OP AFSPRAAK
LINDA VERHOEVEN
WILLEM SENGERSHOF 3
NEDERWETTEN
06-12522971
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W W W. H A I RA N D T H E R E . N L
1. IJshockey 2. Squash 3. Rugby 4. Curling 5. Hoogspringen 6. Voetbal 7. Paardrijden 8. Roeien 9. Schermen
Oplossing: Equiperen.

