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Gemeente/accommodatiebeleid
De gemeente Nuenen heeft zoals verwacht 
inderdaad de subsidiekraan abrupt dichtgedraaid. 
Dit is niet volgens de eerder gemaakte afspraken 
gegaan. Men zou de jaarlijkse bijdrage voor het 
veldonderhoud in enkele jaren afbouwen, zodat 
alle voetbalverenigingen in de gemeente Nuenen 
geleidelijk andere bronnen van inkomsten konden 
aanboren. De gemeente probeert steeds aan te 
sturen op een gezamenlijke voetbalvereniging. Eén 
vereniging in de gemeente vinden ze wel genoeg. 
Jammer dat de gemeente niet inziet wat onze 
vereniging voor ons dorp betekent. Ik hoop dat 
ze het artikel over Nederwetten van Vice Sports 
hebben gelezen (verderop in ‘t Koppeltje te lezen).
We laten ons natuurlijk niet van de wijs brengen. 
De contributie en de kantineprijzen verhogen 
was nodig om de toekomst van onze club te 
waarborgen. Een hybride veld aanleggen op het 
trainingsveld staat hoog op onze verlanglijst. Dit 
najaar zijn er door de weersomstandigheden al 
verschillende trainingen afgelast. Dat is vervelend 
voor de leden en trainers die graag hun kennis met 
anderen delen en de conditie op peil willen houden.

Paviljoen
Inmiddels is de verbouwing achter de rug. We 
moeten nog wat kleine details afwerken, maar 
verder zijn wij erg tevreden met het resultaat. Ik ga 
niet verder in op de verbouwing want verderop in 
dit Koppeltje komen de verbouwing uitgebreid aan 
bod. 
Overpad
Inmiddels is het overpad naar school via de 
sportvelden niet meer nodig, de poorten zijn na 
de voetbalactiviteiten weer dicht. Het nieuwe 
calamiteitenpad ligt nagenoeg op dezelfde plaats 
als voorheen, maar nu binnen de erfgrens van de 
familie Smael.

Sponsorcommissie
Het sponsortoernooi wordt op vrijdag 26 mei (de 
dag na hemelvaart) gehouden. De meeste mensen 
hebben dan een lang weekend en vinden het dan 
hopelijk fijn om in het midden van dit weekeind een 
lekker potje te kunnen voetballen met aansluitend 
een gezellige feestavond. Noteer deze datum alvast 
in je agenda. In plaats van de seizoensafsluiting die 
normaal gesproken de dag na het sponsortoernooi 
volgt, zal er een seizoensopening plaatsvinden in 
augustus of september.
De sponsorcommissie is ook al een tijdje bezig 
met een plan voor een speeltuintje. Dit staat 
nog in de steigers, maar de wens is om dit te 
realiseren met het sponsorgeld van de Club van 
50. Het speeltuintje zou aan de rechterkant van de 
hoofdpoort gemaakt moeten worden.

Activiteitencommissie
Onze activiteitencommissie wil leuke activiteiten 
organiseren zodat er wat extra geld in het laatje 

van de club komt. De bedoeling is om een aantal 
feestelijke avonden per seizoen te organiseren. De 
eerstvolgende activiteit is op 27 januari aanstaande, 
namelijk “ Hé ete mee petazzie?”. Deze avond 
belooft erg gezellig te worden, meer informatie 
verderop in dit Koppeltje.

Bestuur
Martijn Migchels en Edward Renders hebben 
zich op de ledenvergadering niet opnieuw als 
bestuurslid herkiesbaar gesteld. Beiden zaten al 
een geruime tijd in het bestuur. Wat ik voorheen 
niet besefte, maar nu des te meer zie, is wat een 
berg werk zij voor onze club verzet hebben.
Martijn heeft 12 jaar in het bestuur gezeten, Martijn 
was onze PR-man.
Hij was verantwoordelijk voor onze website, 
krantenartikelen, maakte de taakverdeling bij 
wedstrijddagen en was als bestuurslid kritisch als 
het om uitgaven ging die niet altijd nodig waren. 
Martijn was voor andere verenigingen het gezicht 
van de club. Ook zit hij in de sponsorcommissie.
Martijn had een drukke taak in de vereniging en 
die taken komen wekelijks terug. Omdat hij de 
werkzaamheden binnen het bestuur niet meer kan 
combineren met zijn drukke privéleven heeft hij 
besloten om te stoppen als bestuurslid. Martijn 
blijft wel lid van de sponsorcommissie en zolang 
we geen vervanger gevonden hebben voor zijn 
functie blijft Martijn ons vooruit helpen, maar niet 
meer als bestuurslid.
Edward heeft 6 jaar in het bestuur gezeten, hij 
was verantwoordelijk voor de materialen en de  
accommodatie. Het bestellen en ophalen van 
tenues, ballen, vangnetten, doeltjes en allerlei hand- 
en spandiensten vielen binnen zijn taakpakket. 
Edward is ook actief bij andere Nederwettense 
verenigingen. Er komt nu weer een drukke tijd 
aan bij de carnavalsvereniging. Ook voor Edward 

was de combinatie privé en bestuurslid zijn niet 
goed te combineren en ook hij stopt dan ook als 
bestuurslid. Gelukkig kunnen we altijd op hem 
rekenen als we hem nodig hebben. Edward, reken 
er maar op dat we je nog vaak zullen vragen, want 
Edward heeft twee rechterhanden, is lomp sterk 
en heeft allerlei gereedschappen die we bij de club 
niet hebben!
Ik wil Martijn en Edward namens alle leden heel 
hartelijk bedanken voor hun enorme inzet als 
bestuurslid. Misschien stellen ze zich later bij 
minder drukke tijden weer eens beschikbaar voor 
een bestuursfunctie. Chapeau heren!

Veterinnen
De dames vieren in januari hun 10-jarig bestaan. 
De dames kennende, zal dit zeker met een feestje 
gepaard gaan. Een 10-jarig bestaan betekent ook 
dat sommige dames richting de 30 jaar gaan of 
daar al overheen zijn. Deze dames zitten vaak 
met kleine kinderen en die zorg is op zondag vaak 
moeilijk te combineren met voetbal. Zeker als hun 
mannen ook voetballen. Daarom willen we het 
volgende seizoen starten met een veterinnenteam 
op de vrijdagavond. Kristel Huijbers neemt daarin 
het voortouw. Ze is al op zoek naar genoeg leden 
zonder afbraak te doen aan de twee bestaande 
damesteams. De komende maanden krijgt dit 
allemaal meer vorm. Heb je interesse of ken je 
iemand, neem dan even contact op met mij of 
Kristel.

Jeugd (Juventud) 
De jeugd van Juventud heeft op 18 november in 
onze kantine bezoek gehad van Sinterklaas en zijn 
pieten. Dit was zoals altijd een gezellige en goed 
georganiseerde avond.
In mei wordt het seizoen afgesloten met een 
jeugdkamp en dit jaar vindt dit weer plaats in 
Nederwetten. Het komend jaar viert Juventud hun 
eerste lustrum. Zij gaan dan gaan op kamp over de 
grens heb ik begrepen. Enkele voorbereidingen zijn 
al gemaakt. 

Ten slotte wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en 
een heel gelukkig 2017 toe. De nieuwjaarsreceptie 
wordt gehouden op 1 januari vanaf 17.00 uur. 

Met vriendelijke sportgroet,

Willy Raaijmakers

Agenda

‘t Koppeltje ook digitaal! 

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

Woord van de voorzitter 
Willy Raaijmakers

Stralende Martijn en Edward met Woutje van FC Eindhoven.

Beste sportvrienden,

En zo zijn we alweer aan het einde van 2016. Om het voorwoord niet te lang te maken, wil 
ik deze keer - ondanks dat we een voetbalclub zijn - niet teveel ingaan op het voetbal zelf, 
want alles loopt lekker en zijn er eigenlijk geen bijzonderheden te melden. Wel wil ik even 
uitgebreid stilstaan bij onze gerenoveerde accommodatie, feestelijkheden en het ‘afscheid’ 
van twee bestuursleden.
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Op exact dezelfde datum schreven ze zich in bij de Kamer van 
Koophandel. Sinds 1 september 2014 is Nederland twee veelbelovende 
ondernemingen rijker; Mart Huijbers Architect en Kees Huijbers 
Installaties. Niet veel later werden beide bedrijven sponsor 
van de voetbalclub. Met een vader en oudste broer actief in de 
Sponsorcommissie, was het haast onmogelijk om nee te zeggen op de 
vraag om de club te sponsoren. “Toen Han en ons pap ons vroegen op 
gesprek te komen, met ook Willy daarbij aanwezig, wisten we wel hoe 
laat het was!” Spijt om toe te happen hebben ze nooit gekregen. Een 
gesprek met Mart (29) en Kees (25) over ondernemerschap, sponsorschap 
en vroeg beëindigde voetbalcarrières. 

Dat het hebben van een eigen bedrijf hard 
werken is, weten Mart en Kees als geen 
ander. Zo laat Mart zich voor vier dagen 
in de week inhuren door Van den Pauwert 
Architecten en wordt alle overige tijd, 
inclusief avonduren en weekenden, in het eigen bedrijf gestoken. Voor Kees geldt 
dat hij minimaal vier dagen per week druk is met zijn eigen loodgietersbedrijf en 
daarnaast een of twee dagen allerlei hand-en-spandiensten verricht op Boerderij 
de Krakenburg. Gelukkig vinden ze ook nog met regelmaat de tijd een bezoek 
te brengen aan de kantine. Trouwe supporters en kantinebezoekers waren ze al, 
sinds vorig jaar is daar de aanduiding sponsor bijgekomen. Sinds het vijftigjarig 
jubileum zijn de broers, die na de geboorte van neefje Gus door het leven gaan als 
oom Muis en oom Waterpomptang, sponsor van de voetbalclub. Sindsdien prijken 
de bedrijfsnamen gebroederlijk naast elkaar op de trainingspakken en tassen van 
het derde elftal. 
 
Met twee familieleden in de Sponsorcommissie en de voorzitter als 
schoonvader van Mart zal er flink wat ruimte zijn geweest om te 
onderhandelen?
Mart: “Haha… Dat dachten wij ook, maar dat viel toch vies tegen.”
Kees: “Die broer van ons zei wel dat hij een mooi prijsje had gemaakt, maar 
uiteindelijk hebben wij hetzelfde betaald als iedereen.”
Mart: “En dat is natuurlijk maar goed ook!” 

Jonge start-ups hebben het in de eerste jaren vaak lastig. Hoge 
opstartkosten, hard werken, moeite doen om opdrachtgevers binnen te 
halen en onzekerheid of er wel voldoende winst gemaakt wordt. Geldt 
dat ook voor jullie?
Kees: “In het begin dacht ik wel eens, ‘waar ben ik toch aan begonnen?’ Gelukkig 

heb ik eigenlijk altijd genoeg werk, maar het ondernemerschap brengt wel een 
verantwoordelijkheid met zich mee.”
Mart: “Je persoonlijke naam hangt er aan vast. Dus, iedere opdracht moet perfect 
en naar tevredenheid worden uitgevoerd. Voor mij was de keuze overigens 
niet zo moeilijk. Toen ik na tien jaar studeren de arbeidsmarkt op ging, lag de 
architectuur behoorlijk op z’n gat. Voor mezelf beginnen en zo een portfolio 
opbouwen was voor mij de juiste strategie.” 

Na een jaar ondernemerschap zijn jullie al sponsor geworden van 
RKVV Nederwetten. Wat was voor jullie de belangrijkste reden?
Mart: “De sponsorcommissie zocht voor ieder team een sponsor. Trouwe sponsor 
Piet van Genugten hoefde niet meer de complete aankleding te doen, omdat hij 
zijn werkzaamheden langzaam aan het afbouwen is. Toen heeft Piet ons naar 
voren geschoven als sponsor voor de trainingspakken en tassen.”
Kees: “Piet heeft mij min of meer opgeleid en verwijst klanten en opdrachten nu 
steeds vaker door naar mij. De combinatie van het gezamenlijk sponsoren is leuk.” 
 
Is sponsoring in jullie geval een kwestie van clubliefde, of levert het 
ook echt iets op?
Kees: “Je merkt het niet direct, maar ik denk wel dat het uiteindelijk bijdraagt. Je 
bent toch zichtbaar, waardoor meer mensen je naam leren kennen.”
Mart: “Als jonge ondernemers wil je laten weten dat je er bent. Het dorpse 
karakter van de club helpt mij echt. Mensen spreken je in de kantine wat 
makkelijker aan met een bepaalde vraag over bijvoorbeeld een verbouwing. Dat 
ik de aanbouw van de kantine heb mogen ontwerpen, heeft ook geholpen bij de 
bekendheid van wat ik allemaal kan en doe. Maar, bovenal is de sponsoring een 
stuk goodwill. We vonden het ook een eer gevraagd te worden. Het is vooral erg 
leuk om de waardering van het team te krijgen. Zo mochten we vorig jaar mee 
met het teamuitje van het derde, daaruit halen we veel voldoening.”

Jullie eigen voetbalcarrières; hoe zit het daarmee?
Kees: “Ik voetbal al zo’n vijf jaar niet meer. Een toptalent was ik nooit en de 
vroege aanvangstijden op zondagmorgen zijn niet aan mij besteed. Daarnaast is 
het zo dat ik in de zomer op zondag vaak werk op Boerderij de Krakenburg.”
Mart: “De drie jaren in het eerste elftal heb ik denk ik alles bij elkaar voor één 
seizoen gevoetbald. Het blessureleed heeft me helaas doen besluiten te stoppen.”
Over de voetbalcapaciteiten van Han hoeven we het niet te hebben, 
kunnen we daarmee stellen dat jullie enige zus de meest getalenteerde 
voetballer in de familie is?
Mart: “Meeste talent weet ik niet… In ieder geval wel degene met het sterkste 
lichaam!”

Sponsor uitgelicht 
Mart en Kees Huijbers: ambitieuze jonge ondernemers met blauw-wit hart
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Hoe ziet de zondag van onze clubleden 
eruit? Vroeg uit de veren, een ontbijtje op 
bed, fanatiek ten strijde of trouw langs de 
lijn? Met het bord op schoot voor Studio 
Sport of regeert de vrouw des huizes over de 
afstandsbediening? Wim Raaijmakers (56) 
vertelt over zijn voetbalzondag. 
 
De zondag in huize Raaijmakers is alles behalve 
rustig met zoveel leden in huis. Wim is vaak degene 
die zich als eerste meldt bij het Piet Renders 
Paviljoen. 
 
Uiteindelijk begeeft iedereen van het gezin zich 
die kant op: Hannie als leidster van Dames 1, Anne 
als speelster van Dames 1, Julia is officieel nog 
jeugdspeelster, maar speelt vaak mee met Dames 1 
en Tom is meestal in de middag pas aan de beurt om 
uit te komen voor het eerste elftal.

Wim is leider van het 4e elftal, en moet voor 
thuiswedstrijden om 10 uur aanwezig zijn. Als ze 
uitwedstrijden hebben, verzamelen ze soms al om 
08.30 uur. Het kan dus een erg vroeg dagje zijn! 
“Het grootste deel van het elftal zou op dat moment 
officieel absoluut nog niet mogen rijden!” geeft Wim 
al aan. 
 
Tijdens de wedstrijd zorgt Wim samen met Wiljan 
van Esch voor de juiste coaching om zo de wedstrijd 
tot een goed einde te brengen.

Wim kan op zondag van veel dingen genieten, 
vooral natuurlijk als het 4e wint. Ook als de kinderen 
winnen en als iedereen de zondag weer ‘heel’ is 
doorgekomen.

De praat in de kleedkamer op zondagochtend varieert 
nogal. “De één heeft nog meer seks gehad dan de 
ander en de ene scheet stinkt nog erger dan de 
ander! Maar op z’n tijd zijn er ook mooie en serieuze 
momenten.” vertelt Wim. 
 
Na de wedstrijd gaat hij natuurlijk gezellig mee naar 
de kantine waar vrouw Hannie ook regelmatig achter 
de bar staat. De wedstrijd van die ochtend wordt 
vaak nog even nabesproken. Bij winst of verlies: altijd 
gezelligheid in de kantine.  
 
Als Wim dan nog de mogelijkheid heeft om één 
wedstrijd als supporter van van de kinderen mee te 
pikken, dan doet hij dat ook nog graag.

Sindskort is Wim ook begonnen aan de 
scheidsrechterscursus binnen de club en hij hoopt 
zijn diploma daar dit jaar nog voor te halen. “Er was 
vraag naar nieuwe scheidsrechters, en ik doe dat 
graag voor de club, maar ik vind het ook leuk om te 
doen.” 
 
Na de afsluiting in de kantine, gaat Wim naar huis na 
een drukke voetbalzondag. Daar gaat de televisie aan, 
en met Studio Sport of Fox Sports, rust Wim nog even 
uit van een lange dag. 

De voetbalzondag van 
Wim Raaijmakers Door: Bart Sengers
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Zo Toon, voor de mensen die jouw niet zo 
goed kennen, stel je eens voor! 
“Mijn naam is Toon van Rooij en ik ben opgegroeid 
in de Hoekstraat in Nederwetten. Ik ging om 
de hoek naar basisschool Sint-Jozef, en later op 
de fiets naar het Eckart college in Eindhoven. 
Uiteindelijk ben ik bedrijfswetenschappen gaan 
studeren aan de Universiteit van Tilburg. Nu werk 
op de financiële afdeling bij TPI-Polytechniek in 
’s-Hertogenbosch. Ik woon nu in Eindhoven met 
mijn vriendin Anne den Hertog, maar terugkomen 
in Nederwetten staat wel op de planning.”

Hoe lang ben je al lid bij RKVVN? 
“Vanaf Sport en Spel ben ik lid van de club, ik denk 
nu zo’n 22 jaar.

Wat zijn jouw vrijwilligerstaken bij RKVVN? 
“Sinds twee seizoenen ben ik penningmeester in 
het bestuur, en dat is leuk om te doen maar ook 
best veel werk. Gelukkig dat ik het zo leuk vind, 
want daarom vind ik het ook niet erg dat het zo 
veel werk is.” 

Waar ben je vooral druk mee als 
penningmeester? 
“Dat is de administratie van de voetbalclub in 
de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld een 
trainer betalen, sponsorgelden regelen, contributie 
inning, in- en uitgaven van de kantine of het 
controleren van een bonnetje. Ook moet ik wel eens 
postzegels gaan kopen bij de Bruna, dat hoort er 
ook bij.”

Wat vind je zo leuk aan vrijwilligerswerk doen 
voor de club? 
“Een bestuursvergadering duurt meestal zo’n 

drie tot vier uur en dan gaat het vaak maar een 
kwartiertje over de financiën. Doordat je in het 
bestuur zit ben je snel betrokken bij veel zaken. 
Het is leuk omdat het zo goed klikt met de mensen 
waarmee ik samenwerk. Ook ben ik er trots op als 
er iets goed gaat bij de club, zo vind ik het mooi om 
te zien hoe de nieuwbouw tot stand is gekomen.”

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij 
RKVVN? 
“Er was een vacature voor penningmeester 
en daarvoor werd ik benaderd door ome Kees 
(Rouwenhorst). Ik vond het een eer om gevraagd te 
worden. Ik heb altijd het gevoel gehad om iets te 
willen doen voor de club, dus toen heb ik vrij snel ja 
gezegd. Voor een 
andere club zou ik 
het trouwens niet 
snel doen, ik doe 
het echt vanuit 
mijn clubliefde 
voor RKVVN.”

Hoeveel tijd ben je kwijt met jouw functie als 
penningmeester? 
“Het aantal uren is wisselend. Als de jaarrekening 
gemaakt moet worden en de contributies de deur 
uit moeten, dan is het even druk. Dat gaat dan zo’n 
beetje tussen de bedrijven door, in de avond en op 
zaterdag. Besturen is eigenlijk ‘goed regelen’: je 
bent verantwoordelijk voor jouw thema, maar we 
doen het met z’n allen.”

Dit is niet je eerste vrijwilligersbaantje bij 
RKVVN toch? 
“Nee dat klopt, ik was ook ooit trainer/coach van 
de F’jes in de tijd dat jongens als Tom Raaijmakers 
en Roy Sleegers daar nog speelden. Nu sta ik 

op zondag in het 1e met ze op het veld. Dat is 
natuurlijk het resultaat van een goeie basis die 
vroeger is gelegd in de F’jes! Ook zette ik, voordat 
‘t Koppeltje in een nieuw jasje gestoken werd, 
het toenmalige Koppeltje in elkaar. Ik verzamelde 
samen met een aantal andere vrijwillgers alle 
informatie die erin moest, dan brachten we het naar 
de drukker en bezorgde het blad bij de clubleden.”

En wat vind je als expert / oud Chef-Koppeltje 
van het nieuwe ’t Koppeltje? 
“Het is een mooi blad, ik lees het ’t Koppeltje altijd 
van voor tot achter. Eigenlijk kun je dit blad niet 
vergelijken met het ’t Koppeltje van vroeger, het is 
een heel ander type blaadje geworden.” 

Maar Toon, als je heimwee hebt, we kunnen 
altijd redactieleden gebruiken?! 
“Haha, nee ik hou het mooi bij mijn huidige 
vrijwilligersfunctie binnen de club.”

Heb je nog wensen voor RKVVN? 
“Ik hoop in combinatie met de nieuwe aanbouw op 
een bruisend kantineleven en dat mensen hier bij 
elkaar komen voor gezelligheid en vertier. Dit ligt in 
het verlengde van mijn bestuursfunctie: de subsidie 
van de gemeente wordt gekort, dus moeten we 
ook zorgen voor andere inkomsten. Het is voor mij 
wel belangrijk dat de voetbalclub een voetbalclub 
blijft en dat er niet ieder weekend een evenement 
of bruiloft gehouden wordt om inkomsten te 
genereren. Het is en blijft toch ons Piet Renders 
Paviljoen.”

Vrijwilliger uitgelicht 
Penningmeester Toon van Rooij
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Onze mooie club heeft door de jaren heen 
veel verschillende persoonlijkheden 
samengebracht in een collectief: voetbal. 
In deze editie van ’t Koppeltje een nieuwe 
rubriek namelijk: ‘Hoe is het nu met...’. We 
gaan op zoek naar persoonlijkheden die 
op elke denkbare manier met onze club 
verbonden zijn (geweest), maar die we op één 
of andere manier uit het oog zijn verloren. 
 
Het is koud en guur buiten, maar een artikel zal er 
komen. Pen en papier onder de snelbinder, muts op, 
handschoenen aan en op naar Nederwetten waar hij 
sinds één jaar samen met Sanne en een enorme hond 
(lees: leeuwenvanger) in de Esrand woont. Ze krijgen 
nog net niet de ballen van het hoofdveld in hun tuin. 
Onze hoofdpersoon van deze editie: Giel van Korven.

Na het opwarmen met een bakje koffie schieten we 
gezamenlijk aan een biertje en laat ik Giel vertellen 
hoe hij bij EMK terecht kwam. “Ik was al een jaar 
eerder benaderd door Toon van der Loo om naar 
EMK te komen,’ vertelt Giel, ‘en ik had daar toen 
niet echt oren naar. Ik had er uiteraard wel over 
nagedacht maar geen praat van gemaakt. Ik had op 
een gegeven moment besloten dat ik het niet ging 
doen. Toon van der Loo belde me later die dag op dat 
hij was teruggeroepen door de technische commissie 
van EMK, omdat hij dat seizoen geen extra spelers 
mocht halen voor de selectie. Een jaar later belde hij 
me opnieuw of ik op dat moment interesse had om 
naar EMK te komen en hen wilde versterken. Voor 
mij was dit een serieus aanbod. Ze waren al zo goed 
als zeker kampioen, dus dan zouden ze naar de 3e 
klasse gaan. Als ze in de 4e klasse zouden blijven, zou 
ik het sowieso niet doen. Maar ik wilde mezelf wel 
testen in de 3e klasse, hoe ik zou functioneren op een 
hoger niveau.”  
 
Uiteindelijk kwam dus dat tweede telefoontje 
een jaar later.  
“Ik heb er echt heel lang over getwijfeld, want ik 
wist dat er best wel veel van de vaste jongens 
gingen stoppen bij RKVVN, wat ik natuurlijk ook 
in mijn achterhoofd had. Daarnaast heb ik ook bij 
verschillende mensen geïnformeerd en bijvoorbeeld 
ook bij mijn moeder, maar die kon deze beslissing 
natuurlijk ook niet voor mij maken. De meesten die 
ik erover sprak, hadden liever niet dat ik het deed. Ik 
wist het zelf ook heel lang niet. Ik had met Toon van 

der Loo afgesproken dat ik op een bepaalde datum, 
nadat ik de beslissing al een aantal keren uitgesteld 
had, zou bellen. Hij moest natuurlijk weten of ik het 
deed ja of nee. Ik moet eerlijk zeggen dat, toen ik 
belde, ik het nog steeds niet echt wist. Ik twijfelde, 
maar vond de uitdaging wel heel interessant. Het 
grote euvel was het verlaten van RKVV Nederwetten. 
Uiteindelijk heb ik tijdens het telefoongesprek dan 
toch besloten om het te doen. Toen uiteindelijk de 
kogel door de spreekwoordelijke kerk was en ik dit 
ook kenbaar had gemaakt, waren hier natuurlijk 
wisselende reacties op. Er waren een aantal mensen 
die mijn overstap wel snapten. Enkele supporters, 
vooral de wat oudere, waren huiverig of ik het niveau 
wel aan zou kunnen. Verder werden er natuurlijk 
ook veel grappen gemaakt, zoals ‘Wat ga je daar 
toch doen, bij die kantine, dat aftandse hokje, en die 
kalkzandstenen kleedlokalen?’ maar al met al viel het 
commentaar wel mee.” 
 
Nu, anderhalf seizoen later, krijg je nog veel 
(negatieve) reacties?  
“Ik moet zeggen dat het wel meevalt, Peer 
Raaijmakers breekt alle twee mijn benen als ie de 
kans krijgt, maar voor de rest valt het wel mee! 
Natuurlijk zijn er grappen gemaakt, zoals bij het 
jubileum van RKVVN. Heel Nederwetten was 
versierd in blauw/wit, en bij mij op de inrit hing een 
zwart/gele vlag. Daar kan ik de humor zeker van 
inzien. Ik doe hier zelf ook aan mee natuurlijk, door 
bijvoorbeeld een bijenpakje aan te trekken tijdens 
een evenement bij RKVVN.” 
 
Nu even over het voetbal bij EMK. Hoe was 
het om in een ‘vreemd’ team in te stromen? 
“Het team was eigenlijk meteen wel heel relaxed, ik 
kende al veel van de jongens, en zij waren me ook al 
een tijdje aan het overhalen om bij EMK te komen 
voetballen. Het is een mooie mix van jong en oud, 
maar het is ook echt een vriendengroep. Ik was van 
harte welkom en werd ook meteen opgenomen in 
de groep. De competitie is uiteraard wel van hoger 
niveau, er wordt meer gevoetbald en je speelt met 
goede voetballers om je heen. De tactische trainingen 
zijn wel vergelijkbaar met die van Nederwetten. Ik 
merk in de wedstrijden wel dat je veel meer moet 
lopen, je kan niet verzaken, fouten worden sneller 
afgestraft.” 
 
Verzaken deed je bij Nederwetten toch ook 
nooit, hoop ik?! 
“Ik had zeker de eerste paar wedstrijden vaak zoiets 
van: ‘Wow, ik zit echt kapot!’, misschien dat ik 
daarom ook wel geblesseerd raakte.”  
 
Tja, blessures. In het eerste seizoen heb je een 
rottige blessure gehad. 
“Ja, dat klopt. Ik ben toen inderdaad aan mijn 
hamstring geblesseerd geraakt. Ik denk dat dit nog 
een nasleep van een wedstrijd bij Wette was. Ik 
heb toen de laatste 8 wedstrijden niet meegedaan, 
omdat ik dacht na een hamstringblessure te hebben 
opgelopen bij Tivoli, dat het wel weer ging tegen 
DVS, maar het schoot er bij de eerste balaanname 
meteen weer in. Het hielp ook niet mee dat we in de 
voorbereiding bij EMK een druk oefenprogramma 
afwerkte. We speelden namelijk 3 wedstrijden in 4 
dagen.” 
 

Nu heb je ook een blessure, hoorde ik?  
“Inderdaad, wederom mijn hamstring. Ik lig er nu 
al weer zes weken uit. Het gaat wel weer redelijk, 
ik ben ook net weer op het veld aan het trainen. 
Twee weken heb ik zeker nog wel nodig om weer 
‘wedstrijdfit’ te raken. Ik denk wel eens ooit, ‘Had ik 
maar ‘vroeger’ gevoetbald, toen hadden ze immers 
geen hamstrings.” 
 
Los van het voetbal, zijn er grote verschillen 
tussen EMK en onze club? 
“Ja, absoluut! In Nederwetten is alles tot in de 
puntjes geregeld. Bijvoorbeeld het wassen van de 
shirtjes, broekjes en sokken. Bij EMK heeft alleen 
het eerste elftal volledige tenues, maar wie deze 
bijvoorbeeld wast, weet ik absoluut niet. De sokken 
ook, de ene is licht geel de andere weer donker geel.
Zo moest ik vorig jaar na mijn blessure meedoen 
met het Tweede tegen Reusel Sport. Ik had in mijn 
tas natuurlijk alleen een handdoek, voetbalschoenen 
en een onderbroek. Ze vroegen op de parkeerplaats 
in Reusel, “Hé Giel, hedde gij een broekje en sokken 
bij?”. Ik dacht, ‘Wat is dit nou weer, het is toch 
gewoon een selectie elftal?’ Uiteindelijk heb ik een 
zwart PSV broekje geleend wat vier maten te klein 
was en vaag gele sokken die tot halverwege mijn 
scheenbeschermers kwamen!” Daarnaast zit er 
dus ook een groot verschil in de moderniteit van 
de kantine he, haha! Dat neemt natuurlijk niet weg 
dat EMK ook een hartstikke mooie en gezellige 
club is met ook veel vrijwilligers die zich met ziel en 
zaligheid inzetten voor de club!”

Ondanks dat je er voetbalt, sta je wel 
wat verder van de club af dan je hier bij 
Nederwetten stond. Je bent daar geen 
zogenaamde ‘echte clubman’ zoals hier bij 
RKVVN? 
“Nee inderdaad, je volgt het allemaal wel, en je 
functioneert binnen een club, maar het is toch wel 
anders. Het gaat je wel aan, maar je weet ook dat je 
daar niet heel je leven voetbalt. RKVV Nederwetten 
is natuurlijk gewoon mijn clubke!” 
 
Niet heel je leven? Bedoel je dat je ooit 
weer terugkomt bij de mooiste club van 
Nederland?! 
“Ik had eigenlijk gezegd dat ik voor maximaal 2 jaar 
zou gaan. Ik weet het nog niet zo goed. Ik heb er 
nog niet echt over nagedacht. Wie de nieuwe trainer 
wordt in Nederwetten kan natuurlijk ook meespelen. 
En als we met EMK naar de 4e klasse degraderen, 
kom ik sowieso terug. Ik bedoel, als de jongens van 
Nederwetten samen met mij er eens écht goed 
tegenaan gaan, halen we dat niveau ook.” Hij lacht, 
want nu begint de grote praot: “Als ik dan een 
lange ballen op Toon geef, staat Toontje de Brouwer 
(inmiddels 45) langs de kant weer te kijken, ‘ja we 
zien het wel lange, ge hoeft niet naar de kant te kijken 
of dat wij het wel hebben gezien!’ En dat ie mê een 
laong zweep langs de kant staat voor als ik niet deur 
loop.’  
We drinken er nog een biertje op, lachen nog wat 
om mooi uitspraken en momenten van Nederwetten 
en leggen de pen neer. ‘Tot volgend jaar Giel, in het 
vertrouwde blauw/wit, staat je ook veel beter!’ zeg ik, 
en ik stap weer op de fiets.

De activiteitencommissie? Leg eens uit. 
“De activiteitencommissie is in het leven 
geroepen om activiteiten te organiseren rondom 
de voetbalclub. Er worden diverse activiteiten 
georganiseerd voor zowel leden als niet-leden.”

Wie zet zich in voor de activiteitencommissie? 
“De commissie bestaat uit vier leden: Kees 
Rouwenhorst, Anniek Bloks, Chris van den 
Biggelaar en Remy Raaymakers. Er is bewust 
gekozen in de samenstelling van de commissie 
voor vertegenwoordiging door heren en dames 
van verschillende leeftijden. De samenstelling 
is divers zodat er veel wisselende ideeën en 
opvattingen komen over de activiteiten en hoe deze 
georganiseerd worden. Tot nu toe werkt het erg goed, 
de enige onpraktische generatiekloof die we tegen 
zijn gekomen, is dat Kees geen WhatsApp gebruikt!”

Waarom zetten jullie je in voor de 
activiteitencommissie? 
“Ten eerste omdat we het leuk vinden om activiteiten 
te organiseren voor de club en allemaal wel van een 
feestje houden. Ook voelen wij dat de club meer 
is dan alleen voetbal. De gezelligheid binnen de 
club vinden wij belangrijk. Dit werd onlangs ook 

opgemerkt door Maarten Teunisse. Hij schreef in het 
artikel van Vice Sports over Nederwetten: ‘Ik was er 
een paar uurtjes en wilde eigenlijk nooit meer weg. 
Danny Koevermans, misschien wel de grootste fan 
van de kelderklasse, had precies hetzelfde gevoel.’ 
Het verhogen of onderhouden van de gezelligheid is 
dus ook een speerpunt van ons als commissie.”

Seizoensopening 
“De organisatie van ons eerste evenement was 
de seizoensopening in augustus. Hieraan kon 
ieder seniorenteam deelnemen om het seizoen als 
kampioen te beginnen. Om kampioen te worden, 
werden er verschillende voetbalspellen gespeeld 
zoals pionnenroof, overdragertje, kaartjes omdraaien 
en een groot finalespel. Aansluitend op de spellen 
was een feestavond met prijsuitreiking. In de kantine 
hangt nu een bord met de winnaar, ‘de Kampioen!’ 
van de seizoensopening als eerbetoon.”

Staan er nog activiteiten op de planning? 
“Jazeker, de volgende activiteit die wij organiseren 
is ‘’Hé ète mee petazzie?’’ op 27 januari 2017. Hé 
ète mee petazzi is een oud-Hollandse avond waarin 
de kantine wordt omgetoverd in een oud-Hollands 
restaurant. Op het menu staan winterse Hollandse 
stamppotten met bijpassende vleessoorten. Tussen 
de gerechten door wordt de kennis van de gasten 
over Holland op de proef gesteld. Voor een avond 
lekker eten en plezier kun je een plekje aan tafel 
reserveren. Aanmelden kan bij de bar in de kantine. 
De kosten van deelname zijn €10,- per persoon.

Voor vragen of het aandragen van ideeën, spreek ons 
gerust eens aan in de kantine!

Remy Raaijmakers, Anniek Bloks,  
Chris van de Biggelaar en Kees Rouwenhorst

Hoe is het nu met... 
Giel van Korven

Even voorstellen... 
De activiteitencommissieDoor: Koen van Gorp



Begin oktober werd er een artikel 
geschreven door Maarten Teunisse, een 
schrijver voor Vice Sports, over Danny 
Koevermans’ amateurvoetbal. In dat 
interview had Koevermans lovende woorden 
over de gezelligheid bij RKVV Nederwetten. 
Dit maakte Maarten nieuwsgierig naar 
onze mooie club, en resulteerde in een mooi 
artikel over een zoektocht naar de kern van 
het amateurvoetbal bij Nederwetten.  
 
“Volgende week naar Nederwetten. Daar 
kijk ik nu al naar uit.” Daarmee sloot Danny 
Koevermans het interview over zijn liefde voor 
het amateurvoetbal af. Dat maakte ons heel erg 
benieuwd. Na wat zoeken op het internet kwamen 
we erachter dat Nederwetten een dorpje is net 
buiten Eindhoven, met zo’n 800 inwoners. Er is 
geen supermark maar blijkbaar wel een populaire 
kelderklasseclub met 330 leden. Verder wist ik, op 
de verhalen van De Koef na, weinig over RKVV 
Nederwetten.
Daarom besloot ik om op een zondag naar de 
Brabantse amateurclub te reizen en op zoek te 
gaan naar de kern van het amateurvoetbal. Waarom 
is iedereen zo gek van deze club? Waarom keek 
Danny zo erg uit naar deze wedstrijd? En waarom 
is hij zelfs sponsor van de club is geworden?
“Ja die Danny, die stond op de tafels te dansen na 
de wedstrijd,” lacht voorzitter Willy Raaijmakers als 
ik zijn auto in stap. Na een lange reis naar het iets 
grotere dorp Nuenen komt Willy mij ophalen omdat 
Nederwetten simpelweg niet bereikbaar is met het 
openbaar vervoer. “Welkom op de mooiste weg van 
Nederland,” zegt hij als we wegrijden. “De mooiste 
weg?”, vraag ik. “Dit is de weg naar Nederwetten”.
Willy is geboren in Nederwetten en nooit meer 
weggegaan. Al heel zijn leven is hij betrokken 
bij de voetbalclub. Hij speelde een recordaantal 
wedstrijden in het eerste en is sinds 2011 voorzitter 
van het bestuur. Op de parkeerplaats van sportpark 
De Koppel vertelt Willy dat ik nu echt in het hart 
van Nederwetten sta. “Je hebt hier de kerk, het 
handbalveld, de tennisvereniging, de sporthal en de 
voetbalclub. Meer heb je hier niet nodig.”
Terwijl ik aan mijn eerste ‘bakske’ koffie zit in het 
nog relatief rustige clubhuis start ik mijn zoektocht. 
Terwijl de rest van de aanwezigen zich lachend 
omdraait naar het grote scherm omdat ze zien dat 
Feyenoord op achterstand is gekomen, vertelt Willy 
me waarom hij denkt dat de club uniek is.

“De vereniging heeft ruim driehonderd leden, wat 
enorm veel is voor zo’n klein dorp,” vertelt hij aan 
de bar. “Mensen die hier komen, gaan nooit meer 
weg. Iedereen wordt onderdeel van de club, op 
wat voor manier dan ook. Per jaar komen er een 

tiental leden bij en verliezen we misschien een of 
twee leden omdat ze bijvoorbeeld te oud worden, 
verhuizen of overlijden.”
Onderdeel van de club zijn betekent in dit geval 
niet alleen lid zijn, maar ook als vrijwilliger iets 
toevoegen. Dankzij die vrijwilligers heeft de club 
bijvoorbeeld een nieuwe aanbouw met een stel 
nieuwe wc’s. “Zo’n zeventig procent van de leden 
is actief als vrijwilliger. Sommigen besteden zo’n 
twintig uur per week aan de club,” legt Willy uit.
Willy met een ‘bakske’ koffie.
Ik krijg een biertje van het huis en kijk eens goed 
om me heen. De kantine ziet er modern uit. Niks 
bijzonders, gewoon een prima kantine. Dan zie 
dat de prijzenkast aan het plafond gemonteerd is. 
Willy vertelt dat het clubhuis ingericht is door een 
komisch Brabants duo genaamd Duo Vreemd.
Dat is natuurlijk leuk, maar waarom heeft deze club 
zoveel leden en waarom is iedereen vrijwilliger? 
Want ondanks de gezellige sfeer is het nog vrij 
onduidelijk voor me. Bij de bar raak ik aan de praat 
met Erwin. “Het is hier gewoon ons voor ons,” 
vertelt hij. Erwin werd in 2000 kampioen met het 
eerste. “Ik kom niet uit Nederwetten, maar toen ik 
hier 34 jaar geleden kwam omdat mijn vrienden 
hier zaten, wilde ik nooit meer weg. Ondertussen 
speelt mijn dochter hier ook.”
“Tien jaar geleden voegden we damesteams 
toe aan de club, dus moesten we die wc’s in 
de nieuwe aanbouw wel maken,” legt Willy uit, 
terwijl Erwin opstaat en naar de plek loopt waar 
ooit de wc’s waren, om vervolgens de goede kant 
op te lopen. “De introductie van damesteams 
heeft veel mooie dingen opgeleverd, bijvoorbeeld 
meerdere Nederwettense huwelijken. Doordat wij 
damesteams hebben toegevoegd zijn hier stelletjes 
ontstaan die ondertussen al getrouwd zijn.”

Als het dorp niet zo katholiek was, waren die 
huwelijken waarschijnlijk ook in dit clubhuis 
vereeuwigd. Niet alleen omdat de club zoveel voor 
hen betekent, maar vooral omdat de club elke kans 
op een feestje met beide handen vastgrijpt.
“Bij de meeste feestjes koop je voor tien euro 
een pul bier die je de hele avond mag bijvullen,” 
legt Erwin uit. In mindere financiële tijden wordt 
de feestdrang gebruikt om wat meer geld in het 
laatje te krijgen. “Willy en ik zijn een keer na een 
wedstrijd gratis hamburgers gaan bakken,” vertelt 
Han. “Zo bleven mensen hangen en werd er ‘s 
avonds weer flink bier gedronken.”
“Voor het vijftigjarige jubileum zaten er voor 
het eerst vrouwen in de activiteitencommissie. 
Daar hadden we nog wel wat twijfels over, maar 
uiteindelijk is het lustrum mijn mooiste herinnering 
aan de club,” zegt Willy. “Lijn 7 kwam zelfs spelen. 
Nou, toen ging het dak eraf. Als je met een vliegtuig 
over het dorp zou vliegen, weet ik zeker dat je 
alleen maar blauw had gezien.”

Die uitspraak over vrouwen in de commissie deed 
mij twijfelen of de dames het ook zo naar hun zin 

hebben bij de club, dus ik vroeg het aan de dames 
van Dames 1, die op dat moment net terugkomen 
van een 0-6 overwinning (ik mag hier niet bij 
zeggen dat ze tegen een team van 9 speelden). 
“Nou we zijn ondertussen met zeventig vrouwen 
op deze club,” zegt het meisje dat in die commissie 
zat. “Ze kunnen niet meer zonder ons,” voegt een 
ander toe.
Eén meisje zat al bij de vereniging voordat er 
damesteams waren. “Ik wilde gewoon net als mijn 
broers hier voetballen, dus dan deed ik maar met 
de jongens mee. Toen ik wedstrijden wilde gaan 
spelen, ben ik toch naar Gerwen (voetbalclub van 
dorp naast Nederwetten, red.) gegaan, maar toen 
hier damesvoetbal werd opgestart kwam ik snel 
weer terug.”
Ondertussen is de wedstrijd van het eerste net 
begonnen. Nederwetten speelt tegen de Milheezer 
Boys en komt al snel op achterstand. “We hoeven 
ook niet per se de beste te zijn, zolang de sfeer 
maar goed is,” stelt Willy mij gerust. “We dwarrelen 
al decennia tussen de vierde en de vijfde klasse. 
Natuurlijk is het mooi als we kampioen worden, 
maar het gaat hier om de club en de leden. Het 
eerste team is er gewoon een onderdeel van.”
“Het voetbal is hier een stuk eerlijker,” vertelt 
Erwin. “Er is hier geen vriendjespolitiek als je 
ouders toevallig sponsor zijn en alle scheidsrechters 
zijn gewoon onpartijdig. En het voetbal is al 
helemaal mooier dan professioneel voetbal, want 
het gaat om de gezelligheid en het plezier in de 
sport. Ook geen rare praktijken als matchfixing of 
zoiets.”
Willy zelf vindt het ook lastig om samen te vatten 
waarom mensen hier blijven, maar snapt het 
wel. “Iedereen staat voor de club klaar. Een tijdje 
geleden besloot de gemeente om de kraan met 
subsidie dicht te draaien. Daardoor zaten we 
redelijk in de problemen. Toen ging iedereen 
gewoon nog meer vrijwilligen en de contributie 
ging wat omhoog. Nu redden we ons weer goed.”
Iedereen die ik in het blauw belichte clubgebouw 
spreek heeft wel een rol als vrijwilliger. Een meisje 
van Dames 1 stopt bijvoorbeeld tientallen uren in 
de lay-out van clubblad ‘t Koppeltje. Het clubblad 

De kern van het amateurvoetbal bij RKVVN 
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wordt niet opgestuurd, maar wordt rondgebracht 
in het dorp. Dat is minstens zo effectief en toch 
hetzelfde publiek.

Na de wedstrijd, die de Nederwetters met 0-3 
verliezen, is het tijd voor (meer) bier en wat 
nabespreking. De derde helft staat bijzonder hoog 
in het vaandel. In het clubhuis verzamelt iedereen 
zich en doet alsof ze thuis zijn. Enkele dames zitten 
een potje te kaarten en de oudere heren zitten aan 
hun eigen ronde tafel te discussiëren. “Dat zijn de 
betweters,” vertelt Willy. “Zij moeten altijd even 
analyseren waar het fout ging in de wedstrijd.” Ik 
stap op ze af en vraag ze op welk moment het mis 

ging. “Het lag vooral aan de individuele kwaliteiten, 
de tegenstander was fysiek wat sterker,” legt een 
van de mannen uit. Hij is tevens degene die in zijn 
eigen tijd de kleedkamers onderhoudt.

Ik zeg tegen Han, die als vrijwilliger sponsors voor 
de club probeert binnen te slepen, dat ik het een 
mooie club vind. “Oh, nou dan moet je hier komen 
voetballen,” zegt hij. “Daar is weinig voor nodig. 
Ik zorg wel dat je hier een partner vindt. Hier, 
dit is mijn zusje.” Terwijl Han zijn zusje aan mij 
probeert uit te huwelijken, schrijf ik bij het puntje 
gastvrijheid alvast een grote ‘ja’ op.
“Het is niet alleen de voetbalclub van het dorp,” 

legt Han uit. “Het is het dorpshuis. Eigenlijk is het 
hart van het dorp, en misschien wel van de regio. 
Je hebt alleen nog een restaurantje waar je soms 
wat kan drinken, maar hier kan je eigenlijk altijd 
terecht.”
Ondertussen valt het me op dat er een jongen met 
een hesje aan al de hele tijd het bier aan het halen 
is. “Dat is de pannekoek van de week,” legt Erwin 
uit. “Elke donderdag doen we met een groep latje-
trap en de verliezer moet de volgende zondag al 
het bier rondbrengen. Toen Danny Koevermans hier 
was, trok hij vrijwillig het hesje aan – hij vond het 
prachtig.”
Ik drink nog even wat biertjes mee en praat met 
verschillende mensen over het verschil tussen 
Nederwetten en ‘het westen’, terwijl ik probeer te 
bedenken of ik hier bij Nederwetten gevonden heb 
wat ik zocht. Waarom is deze club het hart van het 
amateurvoetbal? Waarom gaat niemand hier weg?
Nederwetten zit tussen een familie en een dorp in. 
Iedereen kent elkaar, er is respect voor iedereen 
en samen strijden ze onder dezelfde naam. Die 
formule maakt, in combinatie met de gezelligheid 
met een zachte ‘g’, de sfeer uniek. Op het 
afgelegen grasveld van Nederwetten leerde ik dat 
amateurvoetbal de mooiste vorm van voetbal is.
Ik was er een paar uurtjes en wilde eigenlijk nooit 
meer weg. Danny Koevermans, misschien wel 
de grootste fan van de kelderklasse, had precies 
hetzelfde gevoel. Ik kan iedere liefhebber van 
(amateur)voetbal aanraden om een zondagje te 
gaan kijken bij een club als Nederwetten. Eén tip: 
kom met de fiets en neem maandag alvast vrij, 
want op sommige dagen kan het bijzonder gezellig 
worden.

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

“Volgende week spelen we uit bij 
Nederwetten. Nou, daar hebben we er vorig 
seizoen twee keer een legendarische derde 
helft van gemaakt. Er zijn al spelers die de 
maandag daarna vrij hebben genomen van 
werk. Winnen of verliezen maakt voor de sfeer 
daar weinig uit. Geen gezeik vooraf, geen 
gezeik achteraf, geen stress. Een heerlijk 
fenomeen is het.”  
             - Danny Koevermans - 

Door: Maarten Teunisse
voor Vice Sports

‘Ik kan iedereen 
aanraden om 

eens bij RKVVN 
te gaan kijken!’
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Van Westland naar Nederwetten 
Column van Joy Ophorst
 Zeven jaar geleden was ik een van die 
200.000 bewoners van het o zo mooie Honse-
lersdijk. Honselersdijk? Ja een relatief klein 
dorpje (nee, toen kende ik Nederwetten nog 
niet) gelegen naast Rotterdam en Den Haag. 

In 2010 besloot ik een half jaar te gaan werken 
in een hotel in Mallorca. Het was onze taak als 
animatieteam om daar kinderen te vermaken. 
Dit hebben we zes maanden lang gedaan, 
maar we waren voornamelijk te vinden in de 
kroeg in het welbekende El Arenal. 

Hier leerde ik veel verschillende mannen ken-
nen, waaronder Pieter Donkers, een welbe-
kende naam bij de voetbalclub. Nou, ik zal je 
vertellen: die Brabantse mannen... erg leuk, 
maar mij te ver weg! Maar... Een jaar later, 
toch maar weer terug naar Mallorca, waar ik 
zou gaan werken voor Discotheek Veronica. 

Het jaar 2011 was een fantastische ‘werk’zo-
mer. Ik zal jullie de details besparen, maar met 
het telefoonnummer van Pieter Donkers uit 
Brabant in mijn telefoon, ging ik terug naar 
Honselersdijk. 

Van het een kwam het ander: ik ging studeren 
in Breda, ik verliet mijn geliefde Westland, en 
kwam naar Brabant. Pieter sms’te mij of ik bij 
hem kwam eten. ‘Prima, waarom niet?’ dacht 
ik. Ik stond op het station te wachten tot mis-
ter Veronica mij op kwam halen. Hij zei toen 
nog, ‘we pakken wel de snelste weg, dat is 
wel door de weilanden,’ waarop ik antwoord-
de, ‘Prima, ik ben toch kassen gewend.’ Drie 
keer raden via welke weg wij Nederwetten 
binnen reden: de Soeterbeekseweg. Ik werd 
meteen ingelicht over het feit dat dit een mo-
numentale weg was en dat die hobbelige weg 
nooit asfalt zou worden. 

Dit was mijn eerste kennismaking met Neder-
wetten en daar zou ik nog veel van gaan zien. 
Na een tijdje op en neer gependeld te hebben 
tussen Nederwetten, Breda en Honselersdijk, 
vonden we het tijd om mijn hele toko in te 
pakken en naar Nederwetten te verhuizen.  

Ondanks het feit dat ik een rollende R en een 
harde G heb, voel ik mij vanaf dag een welkom 
in dit kleine doprje. Redelijk snel raakte ik aan 
de praat met de dames van Nederwetten en 
ben ik mee gaan trainen. Ik heb in mijn West-

landse jeugd gevoetbald bij meisjes 1 dus ik 
kon hopelijk nog een balletje trappen. 

Ik ben dan wel import, maar bij Dames 2 voelt 
het als een warm bad. We knokken iedere 
week om een puntje (of drie). 
Ik was ook wel bekend met carnaval, omdat 
ik soms een weekendje in Breda of Eindhoven 
doorbracht tijdens dit feest. In Nederwetten 
ging ik met de dames van het voetballen mee 
naar Skon Vrouwkesavond. Op het voetbalveld 
zijn we fanatiek maar tijdens dit soort avon-
den wordt alles uit de kast getrokken. Wat 
een fantastisch feestje is dit, tot op heden kan 
ik het nog steeds niet uitspreken, maar dat 
maakt volgens mij helemaal niets uit… Als ik 
er maar bij kan zijn! 

the taste of good food
Vinnie s,,Vinnie s

Hoge Brake 16a
5672 GL Nuenen

Dagelijks geopend van:
10.30 uur tot 21.00 uur

Winkelcentrum
Kernkwartier

Dagelijks overheerlijke
vers gebakken friet!

Tel.: 040 283 69 71
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auto-service
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• Reparatie • Accessoires (centrale deur-

   vergrendeling, cruise control, regensensor)

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



In 2012 zijn er concepttekeningen gemaakt voor een uitbreiding aan de 
veldzijde (de nieuwe toiletgroepen waren toen nog niet meegenomen) 
van ons paviljoen.
Het uitbreiden was enerzijds om de kantine een modernere uitstraling 
te geven, anderzijds om meer mensen te kunnen herbergen bij feesten 
en partijen.
Dit zou meer geld in de kas van de club kunnen brengen en de 
verbouwing was qua kostenplaatje goed te realiseren. Meer geld in de 
kas was nodig omdat de gemeente toen al aangaf de subsidiekraan op 
den duur dicht te draaien.
 
Het kwam toen niet echt van de grond, want we hadden wat 
‘tegenstanders’ die het clubhuis zo wel goed genoeg vonden.
We hebben het ontwerp een jaartje in de vriezer gezet, maar na 
verloop van tijd waren ook de toiletgroepen niet meer van deze tijd.
We hebben toen de juist afgestudeerde architect Mart Huijbers 

gevraagd een ontwerp te bedenken waar ook een nieuwe toiletgroep in 
verwerkt zou worden.
Mart had eigenlijk geen keus, hij maakte een mooi ontwerp en gaf een 
fantastische presentatie wat leden meer aansprak dan de eerste versie 
uit 2012.  
Inmiddels was het in het voorjaar van 2016, dat de gemeente en het 
bestuur het jawoord gaven om te mogen starten met de aanbouw.
Wij zijn prijzen van bouwmaterialen aan gaan vragen, alle 
bordsponsoren die bouw gerelateerde werkzaamheden uitvoerden, 
gaven wij de voorkeur, zoals dat hoort.
 
Peter Raaijmakers werd benaderd om de bouwpastoor te worden.
Samen met een aantal vrijwilligers die de handen flink uit de mouwen 
staken, hebben wij er een mooie moderne uitbouw aangezet.  
Ook verschillende niet-leden hebben een steentje als vrijwilliger 
bijgedragen. Hierbij in vogelvlucht de verbouwing in beeld.

Het Piet Renders Paviljoen 
De verbouwing in beeld

impressie 
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Velen van jullie kennen mij vast wel op en 
om het voetbalveld, maar doordeweeks hou 
ik mezelf bezig met voeding. 
“Wat doe jij in het dagelijks leven?”, wordt 
mij regelmatig gevraagd. “Ik ben diëtist”, 
is dan mijn antwoord en dan volgt 9 van 
de 10 keer een antwoord zoals “Pff, oh nee, 
dan hou je vast precies bij wat je eet!”. 
Daarna volgt de vraag “Wat vind jij van de 
Mc Donalds?”, of  “Ik eet dit als ontbijt, is 
dat gezond?”, en als absolute topper: “Vind 
je het niet jammer dat je zoveel weet van 
voeding, dat je niet zomaar iets kunt eten 
zonder te weten hoeveel erin zit? Of hoe 
ongezond het is?” 
 
Of ik veranderd ben door mijn opleiding en 
mijn werk? Daar kan ik volmondig ‘ja’ op 
zeggen. Ik was namelijk altijd degene die na 
een avondje biertjes in de kroeg drinken nog 
even wilde snacken. Ik was altijd dol op chips 
en snoep, koekjes, chocolade en gebak. Ook 
deed ik suiker in de koffie/thee en dronk veel 
frisdrank. En nu?  
Nu kook ik gezonder, doe geen suiker meer 
in de koffie/thee en drink zelden frisdrank, 
maar ik bestel nog steeds pizza na een aantal 
biertjes, snoep nog steeds graag en eet veel 
chips! 

 
De gecompliceerde casussen zijn mijn 
puzzeltjes van de dag. Energie in de vorm 
van calorieën, eiwitten, koolhydraten, 
vetten, vitamines en mineralen. Ik zorg dat 
ondervoeding (ja, helaas nog de realiteit van 
alledag) minder risico vormt voor de patiënt en 
daarbij voorkom ik verslechtering en draag ik 
bij aan herstel. Ik zorg dat patiënten die niet 
normaal kunnen eten genoeg sondevoeding 
krijgen en ik kijk samen met de patiënten wat 
de beste voeding is, wanneer we rekening 
moeten houden met ziektebeelden als 
bijvoorbeeld diabetes of hartfalen.  
 
Sport en voeding 
Waarom ik geen sportdiëtist ben? Simpel; 

ik wil graag resultaten zien, bevestiging dat 
ik het goed doe. Heeft je cliënt 2 seconden 
sneller geschaatst? Ligt het aan de juiste 
voeding, betere schaatsen of de wind mee? Ik 
kan daar onvoldoende voldoening uit halen.  
 
Nu even een stukje theorie in vogelvlucht over 
voeding en tips voor voetballers/sporters. 
Voeding kun je indelen in verschillende 
categorieën: vetten, eiwitten en koolhydraten. 
Allen leveren energie, ofwel brandstof. 

Vetten  
Vetten heb je nodig om vitamines (A, D, E 
en K) op te kunnen nemen, ter bescherming 
tegen kou en natuurlijk ook als brandstof. In 
je slaap verbrand je bijvoorbeeld 90% vet, 
9% koolhydraten en 1% eiwitten, en in totaal 
misschien 70 kcal per uur, De ultieme tip voor 
ons voetballers: blijf dus voor de wedstrijd zo 
lang mogelijk liggen!

Koolhydraten  
Koolhydraten zijn de suikers en 
zetmeelproducten van onze voeding. Neem 
nou suiker. Suiker is verwerkt in koek, snoep, 
gebak, frisdrank en zoet beleg. Daarnaast in 
fruit, melksuiker in melkproducten en zetmeel; 
brood, aardappel, rijst, pasta en peulvruchten.  
Tijdens het sporten verbrand je voornamelijk 
koolhydraten. Koolhydraten zijn de directe 
energieleveranciers. Met een voetbalwedstrijd 
verbrand je ongeveer 1000 kcal, waarvan 
ongeveer 85% koolhydraten, 13% vetten en 2% 
eiwitten.

De man met de hamer 
Koolhydraten zijn dus de belangrijkste 
energieleveranciers tijdens inspanning, en ook  
je hersenen functioneren alleen op glucose. 
Koolhydraten worden omgezet tot glucose, 
zo kan het gebruikt worden door je lichaam. 
Helaas is je voorraad niet oneindig. In je 
spieren en lever zit een opslag voor ongeveer 
1 tot 1,25 uur trainen. Train je langer dan 1 

uur, en vul je geen koolhydraten aan, dan 
kun je ‘de man met de hamer’ tegen komen: 
je kunt dan alleen nog maar vet verbranden, 
waar meer zuurstof voor nodig is en wat je 
lichaam dus meer energie kost. Dit betekent 
dat je nog maar op 50% van je maximale 
kunnen kunt presteren. Bijvoorbeeld dat je 
geen kracht meer in je benen hebt, om er een 
goed schot uit te krijgen. Het is dus belangrijk 
om op tijd aan te vullen met bijvoorbeeld een 
stuk fruit, sportdrank of een zuivelproduct. 
Mijn teamgenootjes zien mij in de rust een 
beker yoghurt of kwark met siroop nemen om 
diezelfde reden.  
 
Eiwitten 
Dan hebben we eiwitten nog niet gehad.
Eiwitten zijn vooral belangrijk als bouwstoffen 
in je lichaam: spieropbouw, DNA en cellen 
worden hiervan gemaakt. Wij Nederlanders 
eten over het algemeen ruim voldoende 
eiwitten. Vaak wordt er gedacht dat voor 
herstel van spierschade (dus na inspanning) 
grote hoeveelheden eiwitten nodig zijn. In 
feite is dit slechts 10 gram eiwit, bijvoorbeeld 
2 glazen melk of yoghurt.  Het is net zo 
belangrijk om de koolhydraatvoorraad weer 
aan te vullen als je de volgende dag weer 
actief bent.

Conclusie 
Brandstof is dus absoluut noodzakelijk voor 
en tijdens de wedstrijd. Koolhydraten zijn 
zeker een must voor de actieve sporter. Ben 
je geen sporter, dan kun je gerust wat minder 
koolhydraten nemen, maar laat ze vooral niet 
achterwege. Vul na de wedstrijd de eiwitten 
weer aan om spierschade de herstellen. 

Voeding en sport 
Annet van Gorp

Huikert 17 te Gerwen  tel: 040-2837008
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J.W. Bussink

Tandtechniek
kunstgebitreparatie

Hoekstraat 33
Nederwetten

Tel: 040 - 284 02 89



Spelletjespagina

Zorg dat jij meer kamers verhuurt dan je tegenstander. Een kamer 
is verhuurd als alle 4 de wanden (zijkanten) zijn geplaatst. Iedereen 
mag om de beurt muren plaatsen, zodra je een kamer kunt verhuren 
(als jij de laatste muur plaatst van een kamer), mag je direct weer 
een zet doen. Als alle muren zijn geplaatst en dus alle kamers zijn 
verhuurd is het spel afgelopen. Degene met de meeste kamers is de 
winnaar van het spel. Tip: gebruik 2 verschillende kleuren!




