Voetbalvereniging RKVV Nederwetten | seizoen 2017-2018 | uitgave 9 | december 2017

‘t Koppeltje

Het afscheid van

Maurice Dauphin

Sponsor uitgelicht

John Sanders - 3 Gebroeders

Reporter goes Down Under
Australië trip met een boerenvoetbaltintje

Vrijwilliger uitgelicht

Bart Sengers - Actieve clubman die niet graag stilzit

RKVV Nederwetten
Opgericht 8 oktober 1965
Piet Renders Paviljoen
Koppeldreef 2
5674 NA Nederwetten
040-2836296
www.rkvvnederwetten.nl
Banknummer: 1374.29.398

Bestuur
Voorzitter				Willy Raaijmakers
Secretaris 				Kees Rouwenhorst
Penningmeester			
Toon van Rooij
Wedstrijdsecretaris			
Sjaak van Hoek		
Ledenadministratie		
Hannie Raaijmakers
PR & Sponsorzaken		
Han Huijbers
Materiaalbeheer			
Sjaak van Hoek
Jeugdcoördinator Juventud
Theo den Ouden
Wedstrijdsecretaris jeugd		
Patricia Migchels
Dameszaken				
Marlon van de Sande
Jeugdcoördinator meiden		
Mark Spaan

Redactie ’t Koppeltje
René Foolen
Koen van Gorp
Riene Huijbers
Erwin Renders
Annet van Gorp
Hilde Thoonen
Steffie van der Leegte
Oplage: 500 exemplaren
koppeltje@rkvvnederwetten.nl

Woord van de voorzitter
Willy Raaijmakers
Beste sportvrienden,
We zitten alweer op de helft van het seizoen, en dat is op sportief
gebied iets minder gegaan, maar de sfeer is en blijft ook dit
seizoen weer goed.
Ik wil nog even stilstaan bij het plotseling overlijden van onze fanatieke vrijwilliger Peer Smael. De grootste hobby van Peer was het snoeien van de struiken
langs de velden met de motorzaag. Hij was ook een grote hulp bij de aanleg
van het pannaveldje en de verbouwing van de kantine. Voor onze voetbalvereniging stond hij altijd klaar. Het was hem nooit teveel. We missen je heel erg
binnen onze vereniging, niet alleen om het werk dat je bij onze club verzette,
maar zeer zeker ook als maatje. Lydia en René, heel veel sterkte toegewenst.
Seniorenvoetbal
Dit jaar zijn we gestart met een extra elftal. We hebben nu het 1e en 2e als
selectieteams, en een 3e, 4e en 5e aan herenteams. Daarnaast hebben wij
twee dameselftallen, dus zitten we vol qua velden en kleedruimtes. Of ja vol,
i.v.m. blessures, baaldagen en vakanties zitten we vooral bij de lagere elftallen krap in de spelers. Daarom hebben wij wat reclame gemaakt in enkele
huis-aan-huisbladen. De berichten die wekelijks in De Nuenense Krant en in
Rond de Linde staan, komen voortaan ook in het Sonse weekblad Mooi Son en
Breugel. De leiders van de vijf herenteams hebben een groepsapp aangemaakt
om zo nodig elkaar van spelers te voorzien. Op acht vrijdagavonden kunnen
we sinds dit seizoen ook supporteren bij de Veterinnen. Deze jonge moeders
hebben inmiddels drie toernooitjes gespeeld, en al enkele punten bij elkaar
gesprokkeld. Echt weer een leuke aanwinst voor onze vereniging.
De contractverlengingen van de trainers voor het seizoen 2018-2019 staan er
weer aan te komen. Ik hoop dat de huidige trainers aanblijven. Ondanks de
posities op de ranglijsten is de sfeer goed. De tegenstanders zijn aan elkaar
gewaagd en het tij kan de tweede helft van het seizoen zomaar eens keren.
Gemeente/accommodatiebeleid
Inmiddels is bij de gemeente Nuenen de begroting voor 2018 goedgekeurd. In
die begroting is € 220.000,-- opgenomen voor een hybrideveld in Nederwetten.
Dit is al jaren een wens van ons. Als de gemeente woord houdt, dan willen wij
van het trainingsveld een hybrideveld maken.
Even voor diegene die niet weten wat een hybrideveld is. Een hybrideveld is
een grasmat versterkt met kunstgrasvezels. Er ligt een waterdoorlatende laag
onder de mat. Bovenop de mat ligt een laag zwarte grond waar natuurgras
op wordt gezaaid. We kunnen 400 uren meer gebruik maken van een hybride
veld dan van het huidige veld. Dus de trainingen en wedstrijden kunnen altijd
doorgaan. Nu kunnen wij maar weinig trainen in de wintermaanden. Hierdoor
krijgen wij de conditie nooit op peil en dit beïnvloedt de resultaten. Het onderhoud van een hybrideveld is hetzelfde als van een natuurgrasveld qua bemesting en maaien. Anders dan een kunstgrasveld, waarover zoveel commotie over
de gezondheid is ontstaan, valt een hybrideveld onder de natuurgrasvelden.

‘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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Bestuur
Ondanks de investeringen die we de laatste jaren hebben gedaan, staan wij
er financieel toch redelijk voor. Voorlopig verwachten wij geen grote uitgaven
meer. Inmiddels zijn Marlon van de Sande en Han Huijbers in de ledenvergadering gekozen als versterking van het bestuur. Twee goede aanwinsten, mag
ik wel zeggen.
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We zijn nog op zoek naar een wedstrijdsecretaris voor de komende seizoenen.
Op dit moment nemen Sjaak van Hoek en Kees Rouwenhorst deze taak erbij,
naast hun eigen bestuursfuncties. Heb je een verenigingshart en is deze functie iets voor jou, geef dat dan aan bij het bestuur.
Jeugd (Juventud)
Theo den Ouden heeft zijn droombaan gevonden als treinmachinist. We waren
bang om een bestuurslid en de voorzitter van het jeugdbestuur te verliezen.
Niets is minder waar. Theo blijft gewoon aan en deelt zijn trainingstijden anders in. Als hij niet bij de vergaderingen kan zijn, dan zorgt hij voor voldoende
input vanuit de jeugd. Een pak van mijn hart.

Naast Sinterklaas en het jaarlijks terugkerende Thijs Migchels toernooi, viert
de jeugdafdeling het komende seizoen hun lustrum, dit wordt groots opgezet.
De jeugdcommissie is een prachtig weekend in elkaar aan het zetten. Elektrotechnisch Bureau van Keulen is na veel jaren gestopt als een van onze twee
jeugdsponsoren. Sportshop Laarbeek heeft deze sponsering overgenomen. Ik
wil Gerard hartelijk danken voor zijn sponsoring al die jaren.
Activiteiten
Genoeg activiteiten dit seizoen. Naast de kaartavonden op vrijdagavond, hebben we op de donderdagavonden een Tafelvoetbaltoernooi. Op Tweede Kerstdag organiseren wij weer een kerstloop en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is
op 1 januari om 16.00 uur. Op 13 januari heeft de Activiteitencommissie een
Duitse avond met eten en een quiz in petto. Wij hopen bij alle activiteiten op
een grote opkomst. Naast het Jeugdtoernooi hebben we het Sponsortoernooi
als afsluiting van het seizoen. Dit wordt een uitdaging. Mocht het hybrideveld
het komende seizoen gerealiseerd worden, dan kunnen we in de lente alleen
gebruik maken van het hoofdveld. Een hybrideveld kun je namelijk alleen aanleggen in het groeiseizoen.
Als laatste wil ik jullie fijne feestdagen en een heel fijn en sportief 2018
toewensen.

Met vriendelijke sportgroet,
Willy Raaijmakers

Sponsor uitgelicht
John Sanders - De 3 Gebroeders

Het is zaterdagmiddag. Ik zit aan een lekker bakje koffie in de zaak van John in Gerwen. Er wordt al wat geborreld, aan een
tafeltje wordt nog een late lunch genuttigd
en weer verderop zit een stel aan de koffie
met gebak.
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John, volgens mij is er voor ieder wat wils hier?
“Jazeker. We hebben een supermooi bedrijf opgebouwd al zeg ik het zelf, waar ik erg trots op ben.
Komend jaar wordt ons jubileumjaar. Echt voor ieder wat wils, voor een kleine en grote portemonnee.
Van appelgebak tot kreeft, en alles daar tussenin. Er
komen kinderen met hun ouders, maar ook mensen
die hun 50-jarige bruiloft komen vieren. We hebben
een heel breed publiek: veel mensen uit Gerwen,
maar zeker ook uit de omliggende dorpen. Ik ben
echt een mensenmens. Ik kan met iedereen overweg. Als de kinderen het maar naar hun zin hebben, dan komt het goed hier. Dat vind ik ook echt
heel erg belangrijk, en een hele leuke doelgroep, die
kids. Ik heb een ‘dorps’ bedrijf neer willen zetten
waar iedereen welkom is.”
En hoe ben je als sponsor bij Nederwetten
terecht gekomen?
“Ik wilde graag iets doen voor de club op het
gebied van sponsoring. Ik vind RKVVN een hele
maatschappelijk betrokken hechte club, echt dorps
en daar hou ik van. Je bent altijd welkom als buitenstaander. Bijvoorbeeld op het Sponsortoernooi,
een hele leuke activiteit! Han heeft ervoor gezorgd
dat ik bordsponsor ben geworden.”
Wat is het belangrijkste voor jou om sponsor
te zijn?
“Ik vind het belangrijk om een club te steunen, en
het is leuk om bekender te worden en meer naamsbekendheid te krijgen in Nederwetten. Sowieso
vind ik het leuk om te zien wat er in Nederwetten
wordt georganiseerd. We waren pas ook bij het
jubileumweekend van de carnavalsvereniging.
Super goed geregeld en een hele gezellige avond.
De rivaliteit tussen Nederwetten en Gerwen op het
veld, maar soms ook daarbuiten, vind ik mooi om
te zien. Ze voelen zichzelf allebei altijd ietsjes beter
dan de ander: een mooie, sportieve strijd!”

Ka p sa l o n
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En hoe kom jij, als Stiphoutenaar, eigenlijk in
Gerwen terecht?
“Dan gaan we even een paar jaar terug in de tijd...
Ik heb op de Rooi Pannen gezeten, en ben opgeleid
tot kok. Hoe ik de horeca ben ingerold? Toen ik 14
was, moest ik geld gaan verdienen van ‘ons thuis’.
Ik had echt een hekel aan stoepjes vegen en dat
soort dingen, dus ik ging maar afwassen. Toen zag
ik de koks in de keuken aan het werk en dacht: dat
wil ik ook!
Na die opleiding ben ik blijven hangen in Eindhoven, bij mijn laatste leerbedrijf, dat wat nu restaurant
1910 is. Ook heb ik gewerkt bij La Fleurie in Oirschot, bij meesterkok Martien van Dingen. Toen ik
23 was ging ik naar de Steenoven in Helmond, waar
ik gewerkt heb als souschef. Na al die vlieguren was
het voor mij tijd om voor mezelf te beginnen. Ik kom
echt uit een ondernemersgezin, dus een eigen zaak
was heel vanzelfsprekend voor mij. Mijn ouders hadden een fietsenzaak en mijn broer zit onder andere
in de online marketing. Na het besluit om mijn eigen
bedrijf te starten, heb ik een horecamakelaar in de
arm genomen. Ik had goed voor ogen wat ik wilde,
en ik werd doorverwezen naar mijn huidige pand in
Gerwen. Om goed sfeer te kunnen proeven, streek ik
neer op het terras, bestelde een tosti en tomatensoep
en dacht: “Ja, dit gaat wel wat worden, ja!” Ik heb
me voorgesteld aan de vorige eigenaren en we zijn
in gesprek geraakt. En zo kwam ik als Stiphoutenaar
in Gerwen terecht.”

‘RKVVN is een hechte,
dorpse club, daar
hou ik wel van’
Waar ben je echt trots op?
“Waar ik echt trots op ben, is mijn personeel. Erwin
Bijnen en Yori Strijbos, die hier al 7 jaar bedrijfsleider en souschef zijn, zijn mijn steun en toeverlaat.
Als één van hen op vakantie is, net zoals nu, mis ik
diegene echt. Maar hetzelfde geldt voor alle koks
en de bediening, al het personeel eigenlijk. Dat gaat
allemaal zo goed. Ik ben van origine een echte kok,
maar de laatste tijd ben ik vooral veel op de voorgrond bezig, nog meer met de gasten bezig zijn en
bouwen aan ons bedrijf. Het loopt gesmeerd en ik

Door: Hilde Thoonen

kan op deze manier alles onder controle houden en
aansturen waar nodig.”
Volgens mij ben jij ook een creatieve duizendpoot John. Ik zit hier wel eens te high
tea-en, ik hoor dat de Silvesterparty met Oud
een Nieuw een vette avond is. Ook heb ik
wel eens bij jou de workshop Vette Pret gedaan (jazeker, oud-Hollands kroketten draaien), maar pasgeleden stond je ook met lekker
eten bij ons voor de deur!
“Superleuk om op een creatieve manier na te
denken. Ik zeg nooit nee. We zorgen altijd dat we
iets leuks bedenken wat past bij de vraag van onze
gasten. En daarnaast kijken we ook altijd naar nieuwe mogelijkheden, zoals ons aansluiten bij Thuisbezorgd.nl. Dat gaat erg goed, we hebben tussen
de 30 en 40 bestellingen per week via die site, en
dat neemt alleen maar toe. We hebben een bereik
van 350.000 adressen, en daarmee wordt onze
naamsbekendheid ook weer een stuk groter. Mijn
bedrijf Cateringinnuenen.nl loopt ook goed, dat doe
ik sinds 6 jaar erbij. We doen veel bedrijfscatering,
maar ook particulier, van groot tot klein. En tja, het
Nieuwjaarsfeest is zeker één van de leukere dingen
om te doen. In oktober beginnen mensen alweer te
vragen: “John, er is toch wel een nieuwjaarsfeest?”
Vorig jaar was er een roulettetafel; er kon toen een
beetje voor de gein gegokt worden. Leuk voor een
beetje reuring op die avond, dachten we. Dat was
echt zo’n succes, we konden het helemaal niet
bijhouden. Marc van den Boogaard van de Deftige Aap komt als croupier dit jaar ons mini-casino
bestieren.”
Tja, wat is hier nog aan toe te voegen? Heb
je honger, heb je dorst... John lost het op. Met
veel gezelligheid, kwaliteit en passie. Dat
straalt er aan alle kanten vanaf!

De voetbalzondag van
Rob Renders

In deze decembereditie van ‘t Koppeltje
spreken we Rob Renders in De Voetbalzondag
van rubriek. Voor velen is Rob waarschijnlijk
een bekend gezicht van de vereniging. Hij
groeide uit van jeugdspeler tot speler van het
eerste elftal, waarin hij lange tijd een vaste
kracht was. Echter zie je hem nu iets minder
op en rondom de velden. Hoe komt dit? Wie
is Rob eigenlijk? Wat doet hij in het dagelijks
leven, en wat beweegt hem om iedere zondag
in het derde team van Nederwetten te strijden
om de overwinning en/of voor de derde helft?
Laten we hem eerst even voorstellen: Rob Renders
is 34 jaar en geeft in het dagelijks leven les op
basisschool de Wilakkers. Op het einde van de dag
verlaat hij de school op zijn fiets. “Dat stukje fietsen
is dan ook mijn enige training voor onze wedstrijden op zondag!”, geeft Rob toe. Thuis aangekomen
is hij helemaal blij dat hij zijn lieve vrouw Marissa
en schitterende kinderen Ize en Moos weer ziet.
Vervolgens ‘moet’ hij ook nog even hun trouwe
viervoeter Foofer uitlaten, wat meteen zorgt voor
10 minuten extra conditietraining. Daarna is het
tijd om wat te eten en voor qualitytime met zijn
kinderen. Zodra het grut in bed ligt en er diverse
huishoudelijke taken zijn verricht, kan hij lekker op
de bank ploffen. Dan bestaat de avond meestal uit
(misdaad)series kijken en wat klooien op zijn telefoon. Vooral de whatsapp-groep van ’t Tridde maakt
overuren: dit is het team waar hij tegenwoordig
voor uitkomt.
Jeugdspeler Rob
Laten we jullie even in vogelvlucht meenemen
naar zijn prille jeugd. Op zijn tiende werd het tijd
voor Rob om bij een voetbalclub te gaan spelen
in combinatie met het plaatselijke grasveld (lees:
zandvlakte). Hij begon zijn carrière bij EMK, maar
na twee jaar heeft hij het geel-zwart ingeruild
voor blauw-wit. Een jaar later verhuisde het gezin
Renders naar Nederwetten en hoefde zijn moeder
hem niet meer drie keer in de week naar de club te
brengen. Uiteindelijk stroomde hij vanuit de jeugd
door naar ‘t Eerste waarin hij ook nog 10 jaar speelde. Zijn laatste wedstrijd voor het vaandelteam
was de wedstrijd waarin ze via de nacompetitie
promoveerden. Een geweldige ervaring met deze
promotie als kers op de taart. Toch had hij sportief
geen fijn jaar. Hij kon iedere wedstrijd amper 35
minuten voluit spelen, en lag niet op één lijn met de
trainer. Achteraf bleek hij al vier maanden met een
dubbele liesbreuk te spelen, waardoor hij niet alles

Door: Annet van Gorp

kon geven.
In de zomerstop, na een operatie heeft hij toen
besloten om op het aanbod van zijn broer Bas in
te gaan. Hij had een vriendenteam opgericht bij
Woenselse Boys en ze wilden graag dat Rob daar
ook zou komen spelen. Dat was wennen: van trainingsbeest naar acteren op een lager niveau, maar
wel weer gezellig met zijn broer. Een stap waar hij
tot op de dag van vandaag geen spijt van heeft.
Maar na drie jaar wilde hij graag zijn beste maat
René van Kemenade overtuigen om weer samen te
spelen. Uiteindelijk kwam het er op neer dat hij zijn
team overtuigd heeft om bij Nederwetten te gaan
spelen. Het was niet moeilijk hen over te halen als
je argumenten als “vrouwenteams” en “wasserette
Gini” aan kunt halen.
‘t Tridde
Zo begonnen ze als ’t Twidde, maar sinds dit jaar
zijn ze ’t Tridde.
De eerste naamsverandering was in de gezamenlijke whatsapp-groep. Zoals Rob al eerder meldde,
maakt de app de hele week al overuren. Voornamelijk het elkaar verbaal en via foto’s afmaken is topprioriteit. Een dosis zelfspot is dus wel nodig om te
overleven in dit zootje ongeregeld. De kwaliteit van
het team is dat het nooit kwetsend wordt. Zaken
die de revue passeren zijn onder andere pinguïnfoto’s en alles wat met roodharigen te maken heeft.
Hoe zijn teamgenoten de appgroep omschrijven?
We legden het direct voor:
Peer: “Vies, oud en vies, smerig” of “Mooiweervoetballers, goed en gezellig.”
Jorik: “Beter dan ‘t Twidde”, “Vieze Anita in de
kleedkamer.”
Foef: “Pinguïns allowed”
Peer: “Altijd gezellig als we vrouwenvoetbal kijken”, “Kwartier voor tijd
aanwezig”, “WC-Selfies”
Koos: “Een hel voor kniebanden”, “4 bier 1 koffie.”
Foef: “Rob maakt altijd een dikke Bergkampiaanse
actie.”
Peer: “Het import-elftal”
René: “Heel veel kwaliteiten... Op welke manier
ook”
Een andere discussiepunt binnen het team is die
van de reserveaanvoerder. Dit is natuurlijk wel een
absolute meerwaarde op je CV. Daarom wil iedereen die band om zijn arm dragen. Het leuke is ook
het vrijblijvende en de onderlinge acceptatie. Op
de zondag staan ze (na de standaard poepselfie van

Peer) vlak voor tijd op het veld en een uur van te
voren moet er nog geregeld worden wie met wie
mee kan rijden. Er wordt niet gekeken naar trainingsopkomst, wat voor velen een voordeel is. Met
een gezin en zijn blessuregevoeligheid is het voor
Rob fijn dat hij door de weeks rust kan pakken en
op zondag kan kijken of hij meedoet of niet.
Wat Rob het fijnste vindt aan ‘t Tridde, is de vrijblijvendheid binnen het team. Het enige wat iedereen
moet doen is OP TIJD de sheet invullen met betrekking tot je aanwezigheid (semi subtiele sneer).
Dit is van belang zodat te zien is wie er op zondag
aanwezig is. Momenteel gaat dit verrassend goed,
dus bij deze maakt hij complimenten naar zijn team
en de leiders.
Aan het einde van het seizoen heeft ‘t Tridde de
traditionele teambarbecue. Een vrij gevaarlijk fenomeen. Deze barbecue lijkt geen relatie en koopcontract te overleven, zo leert het verleden. Zodra deze
bbq niet bij Rob gehouden wordt, gaan de gastheer
en vrouw uit elkaar en moet het huis verkocht
worden. Rob is dan ook benieuwd wie de volgende
is die zijn casa beschikbaar stelt… “Tijdens deze
avond staat ook de quiz op het programma”, vertelt
Rob. “Hierin worden gebeurtenissen en uitspraken
gebundeld en op een cryptische manier als vragen gesteld. De spelers moeten dan raden om wie
het gaat en hierbij wordt niet geschroomd en flink
ingezet om de prijs van ultieme kenner in de wacht
te slepen. De bbq is een aanrader voor de andere
teams binnen de verenging!”
Via deze weg hebben we Rob Renders iets beter leren kennen, en kunnen we niet ontkennen dat Rob
stiekem toch wel erg veel met voetbal bezig is. “Het
lijkt allemaal erg vrijblijvend binnen ons vriendenteam, maar we willen dit jaar toch echt het kampioenschap in de wacht slepen!” Op het moment van
dit interview staat ‘t Tridde op de eerste plaats met
de volle punten. Ze zijn dus goed op weg, hopelijk
behouden ze dit succes ook na de winterstop.

Reporter goes Down Under
Australië trip met een boerenvoetbaltintje
Als je reporter van ons mooie clubblad mag
zijn, ben je dat ten alle tijden. Ook als je de
kans krijgt om naar de andere kant van de
wereld te vliegen, voor een studiereis met
het BAJK (Het Brabants Agrarisch Jongeren
Kontakt). Het treft dat ik mijn kamer mag
delen met een boerendochter uit Zijtaart, die
ook voetbalt.
BAJK is een vereniging voor jongeren met interesse
in het landelijk gebied in de provincie Noord-Brabant. Meer dan 1000 bedrijfsopvolgers, hun partners en andere agrarisch geïnteresseerde jongeren
in de leeftijd van 16 tot 36 jaar zijn lid. Het BAJK
bestaat dit jaar 40 jaar en organiseert daarom samen met Rabobank een studiereis naar Australië.
Met 19 BAJK-leden (lees: 19 Brabantse boeren/-dochters en -zonen) waaronder ikzelf en mijn
broer Kees) en 4 Rabobank medewerkers, vertrok
de groep begin november voor 16 dagen naar Australië. Een lange reis maken voor slechts 16 dagen
denk je misschien? Nou, daar had de organisatie rekening mee gehouden, het programma zat propvol.
Met maar liefst 11 bedrijfsbezoeken, een bezoek
aan het hoofdkantoor van Rabobank Australië in
Sydney, een ontvangst op het Nederlandse consulaat, deelname aan het congres van het Young Beef
Producers Forum en 5 binnenlandse vluchten... Het
werd een intensieve, maar buitengewoon leerzame
trip.
Tijdens mijn reis deel ik een kamer met Maartje
van de Ven uit Zijtaart en zij is naast boerendochter
een fanatiek voetbalster bij VOW Zijtaart. Ik ben
benieuwd: wat hebben de vereniging BAJK en een
lokale voetbalvereniging nu eigenlijk gemeen? Of
juist niet? Van het ene boerendorp naar het andere:
welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er?
Even kort voorstellen: Wie is Maartje van de Ven?
Maartje is 27 jaar en woont in Zijtaart, een dorp
met 1029 inwoners. Ze is boerendochter, en werkzaam als verkoper van varkensvoer bij ForFarmers.
In haar vrije tijd speelt ze graag een fanatiek potje
voetbal.

Door: Riene Huijbers

Hoe ben je bij VOW Zijtaart terecht
gekomen?
“Toen ik rond mijn 12e jaar van Boekel naar Zijtaart
verhuisde, handbalde ik nog in Boekel. In Zijtaart
hadden ze alleen maar voetbal aan sportaanbod,
dus ik had eigenlijk weinig keuze. Omdat ik graag
mensen wilde leren kennen, heb ik meegedaan aan
een proeftraining voetbal. Ze zeiden meteen dat ik
talent had, dus toen was de keuze snel gemaakt om
me bij de MC1 aan te sluiten. Gelukkig was dit wel
de juiste keuze voor mij, want er is niks mooiers
dan een potje voetbal op de vroege ochtend!”

al thuis. Daardoor deed ik al mee aan de activiteiten
die ik leuk vond. Omdat ik iets meer voor de agrarische jongeren wilde betekenen, had ik besloten om
lid te worden.”
Welke activiteiten van BAJK vind je het
meest interessant?
“Natuurlijk staat de reis naar Australië met stip
bovenaan! Ik vond het bijzonder dat alle deelnemers thuis een boerenbedrijf hadden ergens
in Brabant, want je hebt dan toch een gemene
deler. En natuurlijk de Australische mentaliteit is
ontzettend relaxed: No Worries! Be Happy. Verder organiseert het BAJK jaarlijks nog een aantal
interessante bijeenkomsten om op de hoogte te
blijven van de laatste ontwikkelingen in de agrarische sector. En niet te vergeten het Biggenbal!

Wat is je het meest opgevallen in
Australië?
“Zet 23 jonge mensen uit Brabant bij elkaar: sommigen kennen elkaar wel, anderen kennen elkaar
niet of minder. Maar sta je ‘s avonds in de kroeg,
dan vermaakt iedereen zich prima met elkaar.
De gesprekken gingen van serieus naar lollig en
weer terug. En wat natuurlijk opviel: de hoeveelheid koeien, de grote afstanden, de enorme bedrijven en het beperkte water wat er valt. En daar
hoor je de boeren daar niet over klagen, want ze
gaan heel relaxed om met de weersomstandigheden. Hier in Nederland maken de boeren zich al
druk als er twee weken geen regen valt.”
BAJK en voetbalverenigingen zijn overwegend mannenclubs. Hoe komt het dat je

daar zo goed tussen past?
“Voor een avondje stappen en een dagje shoppen
kun je me ook wakker maken hoor, het is niet alleen voetbal en boeren! Het is in het mannenwereldje trouwens wel makkelijk als je kunt toepen,
dan kun je toch een beetje met ze mee. En slap
ouwehoeren is ook een belangrijke kwaliteit die
ik gelukkig bezit, zeker als er wat knappe mannen tussen zitten!”
Wat kan de voetbalverenging leren van het
BAJK, en andersom?
“Eigenlijk kan iedereen wel een beetje boerenverstand gebruiken in en om het voetbalveld.
Andersom gezien: Teamplayers zijn heel erg belangrijk, in je eentje kun je ook als boer de wereld
niet veroveren.”

‘Als vrouwelijke vlagger
bij de mannen, kreeg ik
zelden commentaar!’
Dus meteen bij de meiden gestart, nooit
jongensvoetbal gespeeld?
“Nee, ik heb nooit bij de mannen gevoetbald. Wel
ben ik ooit vlagger geweest bij Heren 4. Mijn broer
Stefan voetbalde daar en ze hadden geen vlagger.
De mannen zouden geen commentaar geven op
een vrouwelijke vlagger, was hun verkooptechniek
voor deze geweldige functie. En dat was ook zo!
Als ik vlagde voor buitenspel, kreeg ik bijna nooit
commentaar. Maar dat lag natuurlijk aan mijn vlaggerstalent!”
Hoe lang sta je nu al op het veld en wat zijn
jouw favoriete posities?
“Zo’n 15 jaar sta ik nu op het voetbalveld. Bij de
meiden stond ik altijd laatste vrouw. Bij de dames
mag ik schitteren op de rechts half/rechts back-positie. Maar op dit moment sta ik langs het veld te
coachen bij Dames 2 vanwege een knieblessure.
Die blessure liep ik op tijdens een dagje skiën in
Winterberg, waar ik even voordeed aan mijn vrienden hoe het moest! Daar scheurde ik mijn kniebanden af. Ik hoop in april weer op het veld te staan.
Naast vlagger was ik ook in de kantine van VOW
vrijwilliger. Ik stond achter de bar op zaterdag en
zondag. Toen ik een jaar of 16 was, vond ik het heel
leuk om biertjes te tappen, maar na twee jaar vond
ik het leuker om ze op te drinken, dus ben ik naar
de andere kant van de bar verhuisd.”

Hoe wordt vrouwenvoetbal bij VOW Zijtaart
gewaardeerd?
“Eigenlijk staat vrouwenvoetbal vanaf vroeger al
hoog in het vaandel bij VOW. Destijds had gemeente
Veghel geen Dameselftal, dus de meeste meiden en
vrouwen kwamen naar Zijtaart om te voetballen.
Inmiddels heeft Blauw-Geel in Veghel ook teams met
meiden- en vrouwenvoetbal.”
Als je vrouwenvoetbal bij VOW zou moeten
omschrijven aan een Nederwettenaar, hoe zou
je dat doen?
“De vrouwenafdeling bij VOW is groot. We hebben
op dit moment meer dan 100 voetballende dames
bij onze club! Bij VOW is vrouwenvoetbal echt een
begrip van oudsher. Er zijn bijna net zoveel vrouwenteams als mannenteams. We hebben op dit
moment vijf meidenteams, twee damesteams en
sinds kort zelfs een Veterinnenteam, net als bij jullie.
Het zou leuk zijn als jullie veterinnen, de meiden- en
damesteams een keertje bij VOW komen spelen, en
dan natuurlijk ook blijven voor de derde helft!”
Welke activiteiten organiseert VOW Zijtaart
waar jij graag aan meedoet?
“Ieder jaar is er een hele gezellige seizoensafsluiting,
dit is meestal een themafeest. Ook wordt er jaarlijks
een mudrun (ook wel obstacle Run genoemd) georganiseerd. Tijdens die mudrun leg je met je voetbalteam een parcours af met obstakels. Dan doen er
ook teams van buitenaf mee. Het parcours start op
het voetbalveld en gaat verder door Zijtaart heen. En
natuurlijk was Schijt je Rijk ook een mooie activiteit.
Zo hadden we eens een koe van ons thuis op het
veld gezet, vakken op het veld gemaakt en lootjes
verkocht. Het vakje waar de koe scheet, ontving de
prijs.”
Dan kom ik toch nog even terug op onze
andere overeenkomst: het mooie boerenleven,
wat zowel in Zijtaart als in Nederwetten leeft.
Waarom ben je lid geworden van BAJK?
“Ik ben nog niet zo lang lid van het BAJK, maar omdat mijn broers al lid waren, kreeg ik toch alle post
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Train de trainers

Door: Hilde Thoonen

Toon van der Loo & Rutger Maters
Wat weet ons nieuw trainersduo van ons
mooie RKVV Nederwetten?
We onderwerpen ze aan een bloedstollende
kennisquiz, maar eerst wat wapenfeiten van
beide heren:
Toon van der Loo, 52 jaar oud, getrouwd, 2 kinderen, 4 kleinkinderen, komt uit Eindhoven maar
woont al 35 jaar in Nuenen. Toon werkt bij Ri-jo,
een bedrijf wat terrasoverkappingen zet. Hij heeft
heel wat jaartjes bij Nuenen gevoetbald, en is
daarna de jeugd bij Nuenen gaan trainen. Zoals
voor velen bekend, heeft Toon ook de selectie bij
RKGSV en EMK begeleid als hoofdtrainer. Als er
naast al dat voetbal nog tijd over is, legt hij graag
een kaartje.
Rutger Maters, 40 jaar, getrouwd met Nienke, twee
dochtertjes Diede en Pleun. Rutger woont in Nuenen en werkt bij het Feel Fit Center (Laco) waarbij
de locatie in Nuenen zijn hoofdvestiging is. Het
leven van Rutger draait naast zijn knappe dames
thuis vooral om sport. Naast het zelf beoefenen
ervan, gaat de meeste tijd vooral in voetbal zitten.
Op z’n 18e zat Rutger in Nuenen bij de A1, en werd
meteen kampioen. Daarna volgde een plaats bij de
selectie in het tweede elftal. Zoals Rutger zelf zegt,
heeft hij deze plek vooral bereikt op karakter en
werklust, niet persé vanwege het talent!
Maar, hoor ik je denken... Hoe komen deze twee
mannen dan toch bij elkaar als trainerssetje? Nou,
dat zullen we je ook nog vertellen!
Toen Toon al lang bij de selectie van Nuenen zat,
kwam Rutger in diezelfde selectie voetballen, maar
toen trokken ze nog niet zoveel met elkaar op (ze
schelen wel wat jaartjes hè...).
Toen Rutger het technisch beleid verzorgde bij
Nuenen, vroeg hij Toon als trainer van de A2. Dat
bleek een goede keuze, want het waren 5 topjaren
met heel veel plezier. Op een gegeven moment
werd Rutger assistent-trainer van Toon, en dat is
tot op de dag van vandaag zo gebleven.
De heren hebben allebei de nodige trainingsopleidingen afgerond en ondertussen al veel verschillende teams getraind. Bij de verschillende clubs
hebben ze van alles beleefd. Mooie dingen als
kampioenschappen en gezellige kantineavonden,

maar ook helaas het trieste ongeluk met het kampioensteam van EMK.
Nou, vooruit... Dan vragen we ook nog maar
even: Waarom Nederwetten?
“Tja, het lonkte! De enige overgebleven club
rondom het Nuenense waar we nog niet waren
geweest”, aldus Rutger. Daarnaast komt Nienke,
de vrouw van Rutger, uit Nederwetten. Rutger was
dus al op de hoogte van het hoge gezelligheidsgehalte van ons mooie dorpje. Daarnaast is het tafelvoetbaltoernooi een grote doorslaggevende factor
geweest. Als aanstaande kampioenen konden Toon
en Rutger dit echt niet aan zich voorbij laten gaan!
Dat laatste is natuurlijk een grapje. Tenminste... Dat
denken we. Toch leuk hè, om dat allemaal van de
heren te weten!

‘Ieder team is even
belangrijk, dat is het
mooie aan deze club’
Maar wacht even. Toch nog een laatste vraag
voordat we met de quiz beginnen. Hoe bevalt het eigenlijk bij onze club? Dat vinden
wij erg belangrijk om te horen!
Toon: “Het gaat nu met ups en downs, we hebben
tegenvallende resultaten. De motivatie is goed,
maar het gaat nog teveel de verkeerde kant op. Er
komen genoeg kansen, maar als je eenmaal achterstaat blijkt het heel lastig te zijn om het tij te keren.
Er is een hele slechte serie geweest. Je merkt met
de tegenvallende resultaten wel dat het moeilijker wordt om de sfeer goed te houden. We doen
aan teambuilding, maar we moeten de opwaartse
spiraal nog meer opzoeken. Plezier is echt de grote
gemene deler van de club, dus een paar mooie
resultaten kunnen we nu echt heel goed gebruiken,
zodat het plezier weer meer op de voorgrond komt.
Wat we ook mooi vinden aan RKVVN, is dat elk
team even belangrijk is voor de club. Al betekent
dat voor ons als hoofdtrainers ook wel wat aanpassen, zoals opwarmen naast in plaats van op het
veld, om zo andere teams ook fijne trainingstijden
te kunnen geven.”

Al met al een hele kluif voor Toon en Rutger,
maar ze zien genoeg uitdaging om het vaandelteam van Nederwetten naar een hoger
plan te tillen, en ondertussen zelf ook nog
tafelvoetbalkampioenen te worden.
En ja, dan is het toch tijd voor de spannende
ontknoping! Wie kent RKVVN het best?
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Hoelang bestaat RKVVN dit jaar?
Toon: “52 jaar.”
Rutger: “53 jaar.”
Het goede antwoord is 52 jaar, dus 1 puntje voor
Toon.
Hoeveel leden heeft RKVVN op dit moment?
Rutger: “312.”
Toon: “400.”
Het goede antwoord is 313 (spelend en steunend)
dus zeker een dik punt voor Rutger! De tussenstand: 1-1.
Noem 3 shirtsponsoren van de club.
Rutger en Toon: “Paul van de Broek, Rens Stabel,
De Kruik, dat bouwbedrijf in Nuenen, en Renders.
Toch? Renders?”
Quizmaster: “Tja, Renders alleen is niet voldoende, aangezien ongeveer 79% van Nederwetten
Renders heet.”
Rutger en Toon: “Henk Renders?”
Na wat hulp van de quizmaster komen er nog voldoende sponsoren voorbij, dus vooruit, allebei een
puntje voor de moeite! 2-2

www.beterrijden.nl

Hoe heet het clublied van de club?
Toon en Rutger kijken de quizmaster benauwd aan.
Quizmaster: “Hmm, dan zit een coupletje en een
refreintje er zeker ook niet in?”
Het goede antwoord is natuurlijk: Voor blauw en
voor wit. Nog steeds 2-2! Spannend!
Noem minstens twee leden uit het bestuur?
Toon en Rutger: “Marlon! Marlon! Marlon! En
Will, Sjaak, Han, Theo en die grijze man met dat
brilletje.”
Quizmaster: “Als jullie Cees bedoelen, keur ik deze
goed.” (Sorry Patricia, ik zal de heren wat vaker op
zaterdag naar de club sturen, zodat ze jou de volgende keer ook als eerste noemen!)
Het ging ook hier gelijk op, dus weer beiden een
punt: 3-3.
Dus, de beslissende vraag , een echte shootout...
Wat is de leeftijd van Willy? Wie het dichtste
bij zit, wint de quiz en bijbehorende eeuwige
roem.
Toon: “60.”
Rutger: “57.”
Het goede antwoord is 59 jaar, dus Toon is de enige
echte winnaar, RKVVN-kenner ten top en kan het
hele seizoen tegen Rutger zeggen dat hij hem heeft
verslagen. Nu nog die tafelvoetbaltitel...!
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Prins Preparé

Wette 4 neemt afscheid

stelt zich voor

Door: Piet Preparé Renders

Nou, ja... Stelt zich voor... Als kind van
de club en als zoon van clubicoon Piet
Renders Senior, die erevoorzitter en
postuum naamgever van de kantine is, zal
een introductie niet nodig zijn. Wel ben
ik bijzonder trots om in dit Koppeltje als
nieuwbakken Prins der Wetters een woordje
tot jullie te mogen richten.
Evenals vele voormalige prinsen en prinsessen
Carnaval, heb ik een link met de voetbalclub.
Nou kun je zeggen, dat is logisch, dat je elkaar
in een kleine gemeenschap in meerdere
hoedanigheden treft. Dat klopt wel. Maar als je
ziet hoeveel mensen in Nederwetten een link met
de voetbalclub hebben, is het ook bijna moeilijk
zoeken naar mensen zónder. Voor een klein dorp
als Nederwetten telt de vereniging ongekend
veel actieve leden, passieve leden en vrijwilligers.
Daarnaast is zelfs in de wijde omgeving bekend dat
we een heel gezellige voetbalvereniging zijn. Dat
zijn dingen om heel trots op te zijn. En dat zijn ook
dingen die carnavalsvereniging De Wetters gemeen
heeft met de voetbalclub. Actieve enthousiaste
leden, die er elk jaar weer veel energie in steken
om een fantastisch resultaat neer te zetten, waarin
gezelligheid voorop staat.
De voorbereidingen
Dit jaar mag ik daar dus de kar trekken en
zoals gezegd ben ik daar erg trots op. De

weken voorafgaand aan het prinsenbal waren
mijn adjudanten en ik druk bezig met de
voorbereidingen. Alles in het geheim natuurlijk
zoals dat hoort. En dat ging prima, tot het moment
dat de eerst hints geopenbaard werden via de
weekbladen. Al vrij snel werd mijn naam genoemd
als nieuwe prins. Nou is dat niet zo’n uitzondering,
want de afgelopen jaren werd ik al vaker verdacht
(gemaakt). Maar nu was het voor mij dus zaak om
zo normaal mogelijk op de verdachtmakingen te
reageren en dat niet ineens te gaan ontkennen.
Op donderdagavonden en in de weekends werd ik
vaak als prins aangesproken, werden alaaf-gebaren
gemaakt, werd er achter mijn rug gesmiespeld
en werd ik glimlachend nagekeken. Zo voelde
het althans. Zie dan maar eens een nonchalante
uitstraling te houden en niet in lachen uit te
barsten! Dat valt niet mee kan ik je vertellen.
Maar voor mij werd wel duidelijk wat voor een
sociale functie de voetbalclub/de voetbalkantine
eigenlijk vervult in het Nederwettense. Als sociaal
trefpunt verspreidt een dergelijke ‘roddel’ zich
natuurlijk in no-time. Dat vond ik wel een erg leuke
constatering!
Bijzijn is meemaken!
De voetbalclub is tijdens de carnavalsoptocht op
maandag doorgaans goed vertegenwoordigd, hopelijk is dat komend jaar opnieuw het geval. Het zou
geweldig zijn als de veteranen en het damesteam
opnieuw te bewonderen zijn. En bij mijn eigen
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Door: Erwin de Meester

Op zondag 19 november 2017 werd er geheel in de stijl van Wette
4, voorheen Wette 3, afscheid genomen van weer een icoon van het
voetbal uit de kelderklasse.

team, het Vierde, werd de optocht al gekscherend
gezien als een uitgelezen mogelijkheid om toch
eens met z’n allen op een platte kar door het dorp
te gaan. Jongens, bij deze daag ik jullie uit! Plezier
en gezelligheid staat voorop natuurlijk, en naast de
optocht zijn er voldoende leuke alternatieven waar
ik iedereen hoop te treffen tijdens carnaval. Of dat
nou bij een Bonte Avond is, bij de Boerenbruiloft,
het carnavalsontbijt, de blaaskapellenavond of bij
het kindermatinee; in onze residentie Sjâtoo Sjapoo is er voor ieder wat wils. Maar eerst is daar op
zondagmiddag 21 januari de Prinsenreceptie. Wees
allen welkom vanaf 14.00 uur, want IN FRANSE
STIJL EN MET EEN SKÔN PUBLIEK, WORDT
DEES CARNAVAL MAGNIFIQUE!
Namens mijzelf, Prins Preparé, en namens mijn
adjudanten Importé en Overkâppé, sluit ik speciaal voor deze gelegenheid dan ook graag af in
Franse stijl: Allez les Bleus!
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Van Maurice Dauphin
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Na het vrijwillige afscheid van Edward Renders en Erwin de Meester in april
2017, was het nu de beurt aan het onvrijwillige afscheid van Maurice Dauphin.
Aan het begin van het seizoen 2017-2018 heeft hij al aangegeven dat hij erg
veel last heeft van zijn heup en wel van wedstrijd tot wedstrijd zou bekijken of
hij ermee kon voetballen.
Elke wedstrijd was hij er dus gewoon bij. Het leek allemaal wel mee te vallen,
tot hij begin november aan het team mededeelde dat hij na een second opinion te horen had gekregen dat zowat al het kraakbeen rond zijn heup verdwenen was. Er werd hem aangeraden om direct zijn schoenen aan de welbekende wilgen te hangen.
Een hard gelag voor het voetbaldier Maurice, en zeer zeker een fikse aderlating
voor het team.
Voor diegene die niet weten wie Maurice Dauphin is:
Het is die kleine, slissende Limburger die vanwege zijn voorliefde voor Ajax
vaak met rugnummer 14 centraal op het middenveld speelt. Die ene die altijd
iedereen op het veld met ‘Hee!’ aanspreekt als hij de bal wil hebben, omdat hij
blijkbaar namen vergeet in het heetst van de strijd. Ook is hij niet vies van een
overtreding links of rechts. Maar Maurice ging bovenal voorop in de strijd die
wij elke week moesten leveren.
Maurice heeft lange tijd samengespeeld met enkele jongens bij Woensel die
op een gegeven moment de Nederwettense gelederen kwamen versterken. Hij
viel al vlug op in de lagere elftallen, waardoor hij al snel de overstap maakte
naar het Eerste elftal. Na enkele jaren deel te hebben uitgemaakt van het elitekorps, kwam hij weer terug naar zijn ‘stadse’ vrienden.
Dit elftal had echter een complete metamorfose ondergaan. Enkele oude rotten
uit het roemruchte verleden van Nederwetten waren de gelederen komen
versterken. In dit team stonden jongens die vaak uit hetzelfde hout gesneden
waren als Maurice.
Dit heeft helaas nooit mogen leiden tot een welverdiend kampioenschap. Ieder
jaar meedoen om de prijzen, maar helaas nooit winnend het seizoen mogen
beëindigen.
Het heeft overigens nooit de sfeer negatief beïnvloed: het seizoen erop begonnen we vol goede moed aan wederom een mission impossible.
Afscheid in stijl
Op 19 november 2017 om 08.30 uur in de morgen was zowat het complete
elftal al aanwezig in de kantine om ter ere van Maurice een prima verzorgd
ontbijt te verorberen. Sommigen met ontzettend lange tanden door de drank
van de nacht ervoor, andere etend alsof ze al dagen niks meer gehad hadden.
Zoals al eerder vermeld; geheel in de stijl van dit vriendenteam, wat eigenlijk
niet eens een officieel ‘vriendenteam’ is. Behalve tijdens teamuitjes waarbij we
ook het liefst Peter Raaijmakers uitnodigen om zo zeker te zijn van enorm veel
vertier. En dat ligt niet aan de gezelligheid van onze ijsmeester.

Na enkele lovende woorden aan Maurice met hier en daar een steekje onder
de gordel, mocht hij nog vlug zijn cadeau uitpakken om vervolgens zijn laatste gang te maken naar het kleedlokaal. Speciaal voor hem werd er nog wat
schunnig gepraat en werden er wat scheten gelaten, zodat hij ook weet wat hij
nooit meer gaat meemaken.
Het werd een memorabele wedstrijd waarin alles zat waar hij zo dol op was.
Bikkelen, strijden, zeuren en ook nog wat onoverwinnelijkheid.
Na 90 minuten en een 5-4 overwinning zat het er dan toch op. Enigszins
emotioneel verliet hij als een van de laatsten het strijdtoneel. Het zit er jammer
genoeg op...
Maurice, Mo, Maus, Dries Mertens look-a-like, namens alle spelers
en supporters van onze prachtige vereniging, bedanken wij jou voor
al het voetbalplezier dat je ons gegeven hebt en we zien elkaar zeer
zeker nog wel eens. Desnoods in een of andere vage escaperoom.

Mogen wij even voorstellen...
De veterinnen van Nederwetten

Door: Patricia de Groot

‘Oja, een opstelling! Moeten we die niet maken? Tja, misschien wel
handig als we het veld op moeten... Ik wil niet te veel rennen! Ik ben
alleen maar lomp, doe mij maar op een plek waar ik niet te veel hoef
te voetballen. Pfeeeeh….! Heb je de tegenstanders gezien? Die maken
ons zeker in met 0-20. Wissels? Wie worden dat? En…oja, hebben we
geen coach nodig? Kan iemand dat langs de kant niet even doen?’
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Zomaar wat kreten die voor onze eerste officiële wedstrijd op vrijdag 6 oktober
2017 werden geroepen door de dames. Sommige dames met al wat jaartjes
ervaring, sommige dames die voor het eerst de kicksen aan deden en de heilige
grasmat van het trainingsveld mochten betreden.
De initiator van dit alles is Kristel Thijssen. Kristel had vernomen dat er in de
regio veterinnenteams actief waren. 30+ dames (met 2 dispensatiespelers),
speeldag vrijdagavond (niet iedere week), half veld, 7 tegen 7, wedstrijdduur
20 minuten, 3 tegenstanders. Kristel stelt het voor binnen de club en het
wordt meteen enthousiast ontvangen. Begin januari 2017 wordt de eerste
Whatsappgroep opgericht met een aantal enthousiastelingen. Een aantal
haken af, er komen er wat bij en dan is het team een feit. Er wordt getraind met
het tweede dameselftal op de woensdagavond. De Veterinnen kunnen zich
klaarmaken voor de eerste wedstrijd.
En toen was het ineens zover! Vrijdagavond 6 oktober. Waalre, Braakhuizen en
RKVVO zijn de eerste tegenstanders van deze speelavond. Dit zijn tevens de
teams waar we tot de winterstop tegen zullen spelen.
De eerste wedstrijd wordt helaas verloren van Braakhuizen met 0-5, maar in de
tweede wedstrijd tegen Waalre scoort Joyce van Esch ons eerste welverdiende
doelpunt. Het publiek gaat helemaal uit zijn dak! Uiteraard voor het debuut van
de Veterinnen, maar zeker ook omdat de kantine op vrijdagavond open is met
harde muziek (volgens het affiche), daar komen de toeschouwers uiteraard ook
op af.

René van de Veerdonk
Wenzel van Luxemburgstraat 23
5341 RJ Oss
0412 - 854233
info@manymoreentertainment.nl
www.manymoreentertainment.nl
 ManyMoreEntertainmentNL

info@glasbedrijfsmits.nl
Kerkakkers 1 - Gerwen (Nuenen)
Tijdens de tweede wedstrijd, uit bij Waalre, gaan Larissa en Marlon mee. Marlon
in eerste instantie als wisselspeler, maar ze ontpopt zich tijdens de wedstrijd
samen met Larissa als echte coaches. Deze heeft ons team wel nodig heeft
tijdens een wedstrijd. En als echte coach betaamt, regelt Larissa tijdens de derde
helft de gratis drankjes voor het hele team; Passoa Jus.
Een sponsor is er nog niet voor de dames en daarom spelen we
voorlopig in het tenue van Dames 2. Verder zijn we nog op zoek naar
een leid(st)er die deze groep enthousiastelingen een beetje onder
controle kan houden. (en zodat Kristel er niet alleen voor staat). Dus
als er mensen zijn die zich willen melden, schroom niet!
Het seizoen van de Veterinnen bestaat uit een voorjaarscompetitie en
najaarscompetitie. Na de winterstop wordt het net opgehaald en wordt de
competitie opnieuw ingedeeld, waarbij de teams op eigen niveau gaan spelen.
Klinkt dit jou leuk in de oren? Als er nog dames zijn die zich willen
aansluiten dan zijn deze van harte welkom! Meld je gewoon bij een
van de Veterinnen.

manymore_visitekaartje_v2.indd 2
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De Club van 50 bestaat alweer 5 jaar! Een mooi moment om in ons
prachtige clubblad een blik te werpen op de afgelopen jaren en te
kijken wat het ons in de toekomst verder nog kan brengen.
In 2012 ontstond het idee voor De Club van 50, wat na vele positieve reacties relatief snel van de grond kwam. De leden konden met een bijdrage van
50 euro per jaar helpen in extraatjes voor de voetbalvereniging die de sfeer,
uitstraling en het algemene wel en wee binnen RKVV Nederwetten ten goede
zouden komen. Naast het goede gevoel wat dit natuurlijk oplevert, wilde
we de namen van de deelnemers als bedankje in het Piet Renders Paviljoen
ophangen. Omdat we het net iets anders voor ogen hadden dan een vierkant
bord, met op ijzer bedrukte naamplaatjes, heeft Fred ten Hoor een originele
‘bedank-koker’ gemaakt, zoals deze nu in de kantine hangt.
Sinds 2012 is het ledenaantal vrij stabiel gebleven, en met de laatste aanwinst,
Giel van Korven, hebben we momenteel 39 ‘schijven’ in onze Club van 50-koker in de kantine hangen.
We willen alle leden die deel uit maken, of deel hebben uitgemaakt van De
Club van 50 bedanken voor hun bijdrage waarmee we al veel mooie extraatjes
voor de voetbalvereniging hebben weten te regelen. Op naar nog meer goede
doelen binnen RKVV Nederwetten!
Voor degene die het is ontgaan, waaraan hebben we bijgedragen? Zie alle
foto’s met bijschrift.
Daarbij zijn we binnen de commissie al enige tijd bezig om de mogelijkheden voor het realiseren van een heuse speeltuin te onderzoeken. Dit is een
wat groter, duurder en ingewikkelder en daardoor ook een tijdrovend project.
Het lijkt erop dat het in het voorjaar van 2018 dan echt gaat gebeuren! Wordt
vervolgd dus!

Ook willen we in 2018 weer een bus-trip naar een uitwedstrijd van het Eerste
mannenelftal organiseren. Daarover later meer informatie.
We proberen natuurlijk de wensen en meningen van onze Club van 50 leden
zoveel mogelijk te vertegenwoordigen in onze uitgaven. We hopen dan ook dat
de leden de waarde inzien van de behaalde doelen, en zich ook de komende
jaren blijven inzetten voor dit belangrijke clubje binnen de club. Zoals al vaker
in onze mailings aangegeven, horen we graag ieders ideeën voor toekomstige
projecten waaraan we eventueel kunnen bijdragen!
Dan nog een verzoek aan alle leden van De Club van 50 om bij een verandering
van het e-mailadres, dit even door te geven aan de sponsorcommissie zodat
je toekomstige mailing niet misloopt. Als je nog geen mail hebt gehad, zou het
kunnen dat er een onjuist mailadres in ons bestand staat. Het zou ook kunnen
dat de mail in de spam-box terecht is gekomen, dus houdt berichten van de
RKVV Nederwetten Sponsorcommissie goed in de gaten!
Voor niet-leden die dit stuk lezen en RKVV Nederwetten een warm
hart toedragen, er is nog voldoende plek in onze bedank-koker in
het Piet Renders Paviljoen. Dus als er interesse is om je als lid aan te
melden, dan horen we dat natuurlijk graag!
Neem contact op met één van de leden van de sponsorcommissie
of stuur een mail met je naam en telefoonnummer naar sponsor@
rkvvnederwetten.nl. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op.
Met sportieve groet,
De Sponsorcommissie
Deborah van Dijk, Marlon van de Sande, Han Huijbers, Lex Huijbers, Martijn
Michgels, Niek Evers en Rens van Herpt
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Vrijwilliger uitgelicht

Door: René Foolen

Bart Sengers: actieve clubman die niet graag stilzit
Een vereniging als RKVV Nederwetten draait vooral dankzij de inzet
van de vele vrijwilligers. Deze hardwerkende clubmensen verdienen
het om af en toe in het zonnetje gezet te worden. Deze keer de beurt
aan vrijwilliger Bart Sengers (34). ‘Ik zeg gewoon niet zo gemakkelijk
nee’.
Onlangs zagen we een mooi filmpje opduiken met jou in de hoofdrol.
Een soort van mini-documentaire over jou als clubman van RKVVN.
Veel reacties op gekregen?
“Ja, veel leuke reacties gehad. Iedereen vond het vooral heel herkenbaar en
typisch mij. En hoewel het raar is om jezelf terug te zien en horen, ben ik wel
tevreden met het eindresultaat. Normaal gesproken sta ik niet zo graag op
de voorgrond, maar dit vond ik wel leuk. Het filmpje is een initiatief van twee
studenten Journalistiek, die een profiel moesten maken van iemand. Zij kozen voor het thema amateurvoetbal. Ze hadden het stuk van Vice Sports over
Nederwetten gelezen en namen zodoende contact op met Willy met de vraag
of ze een portret mochten maken over een typische clubman of -vrouw. Dit is
vervolgens in de bestuursvergadering besproken en toen ben ik benaderd. De
twee studenten zijn in totaal drie keer komen filmen met het mooie filmpje als
eindresultaat.”
Na ongeveer 10 jaar in de redactie van ’t Koppeltje te hebben gezeten,
besluit je ermee te stoppen. Wat was voor jou de reden om al die jaren
een steentje bij te dragen aan het clubblad?
“Ik wilde in die periode graag iets doen voor de club, maar bijvoorbeeld leider
van een jeugdteam was voor mij niet mogelijk vanwege het werk op zaterdag.
Het clubblad was in die periode aan vernieuwing toe en toen ben ik daar ingestapt. Samen met onder andere Toon van Rooij en Piet Renders zijn wij het wat
gaan digitaliseren. Voor die tijd werd ’t Koppeltje echt nog handmatig in elkaar
gezet met behulp van knipsels.”

‘Bijna ieder lid is
ook vrijwilliger, hoe
gaaf is dat!’
Hoe heb je het clubblad zien veranderen in de loop der jaren?
“Het heeft de laatste jaren echt een metamorfose ondergaan. Het was ruim
tien jaar geleden echt een knip- en plakwerk. Onder meer Hannie en Joke
hadden er hun handen vol aan om het blad handmatig in elkaar te zetten.
Wij maakten vervolgens de stap om alles met de computer op te maken. Het
clubblad kwam toen nog veel vaker uit dan nu en bestond vooral uit wedstrijdverslagen, moppen en de verjaardagskalender. Maar, vooral door het internet
schoot het clubblad zijn doel voorbij. Wedstrijdverslagen waren al online gelezen en teams leverden minder frequent artikelen aan. We hebben allerlei nieuwe rubrieken geprobeerd, maar het bleek lastig. Zo’n drie jaar geleden hebben
we met een vrijwel nieuwe redactie de hele opzet veranderd. En nu ligt er dus
het mooie blad in tabloidformaat dat twee keer per seizoen verschijnt en vol
staat met leuke rubrieken.”
Helaas moeten we jou gaan missen als redactielid, maar gelukkig blijf
je volop actief als vrijwilliger. Je traint sinds dit seizoen Dames 2. Een
nieuwe uitdaging?
“Ja, dat werd me net na het afgelopen seizoen gevraagd. Ik heb daar een tijd
over nagedacht. Voor mezelf wist ik al dat ik nog maar één in plaats van twee
keer per week ging trainen, dus eigenlijk was er ruimte om het trainerschap op
te pakken. Zo geef ik op woensdagavond de dames training, en train ik zelf op
donderdag met de selectie.”
Schuilt er een toekomstig hoofdtrainer in je?
“Dat denk ik niet. Ik wil altijd zelf blijven voetballen. Voor nu vind ik dit trainerschap heel leuk om te doen. Het is een leuke groep meiden en als trainer
kun je daar echt nog wat bereiken. Op kleine vlakken zoals het inspelen van de
bal en het lichaam zetten valt winst te boeken. Van Harrie van Elderen krijgen
Erik, Maikel, Mark en ik de nodige trainingsvormen aangereikt. Daarnaast heeft
de KNVB een speciale app voor trainers waarmee je trainingen in elkaar kunt
zetten. Op woensdagmiddag in de lunchpauze pak ik pen en papier en schrijf
ik de training van die avond uit.”

Waarom vind je het belangrijk actief te zien als vrijwilliger?
“Voordat ik op zondagmiddag zelf kan voetballen, zijn al zoveel mensen van de
club in de weer om van alles te regelen, dat ik het normaal vind om iets terug
te doen voor de club. Het is heel mooi aan deze club dat bijna ieder lid ook
vrijwilliger is.”

BOUWBEDRIJF SCHEPERS

‘In de lunchpauze
werk ik de trainingen uit’
Naast al je bezigheden voor de voetbalclub ben je ook volop actief voor
de carnavalsvereniging. Je zit niet graag stil…
“Daar ben ik niet zo van, nee. De carnavalsvereniging slokt ook de nodige tijd
op. Zo was ik actief in de Jubileumcommissie wat het afgelopen anderhalf jaar
vrij intensief was. Dat is inmiddels achter de rug, maar nu gaan we de carnavalstijd weer in. Ik zit in de Bonte Avond-commissie en Boerenbruiloft-commissie. En zo worden een hele hoop avonden gevuld met vergaderingen en
andere bezigheden.”

WWW.BOUWBEDRIJFSCHEPERS.NL

Jij kunt gewoon geen nee zeggen!
“Haha... Niet makkelijk, nee. Ik heb er ook heel lang over na moeten denken
om te stoppen met ’t Koppeltje.”

Voor al uw tegelwerk

Het was eigenlijk ook je bedoeling te stoppen met voetballen in het
Eerste, toch?
“Het was echt mijn planning om te stoppen en in een lager elftal te gaan spelen. Maar, in het begin van het seizoen waren er veel geblesseerden en deden
ze toch weer een beroep op me. In eerste instantie zou het voor een paar wedstrijden zijn, maar ondertussen heb ik weer alles gespeeld.”
Is het stiekem nog te leuk om te stoppen?
“Ik ben gewoon graag sportief bezig. Hoewel ik de oudste van het team ben,
vind ik het een prettige groep. De resultaten vallen vooralsnog wel tegen, maar
ik voetbal nog steeds met plezier. In principe is dit wel mijn laatste seizoen.
Die jonge gasten zouden mijn plek moeten willen overnemen. Zodra er iemand
beter is dan ik, sta ik mijn plek graag af.”
Als we naar de toekomst kijken, wat doe je over 5 jaar? Voetbal je dan
nog? En ben je dan nog steeds trainer van een damesteam?
“Of ik dan nog trainer ben weet ik nu nog niet. Ik hoop wel nog te voetballen.
En ook op andere manieren zal ik mezelf uitdagen. Ik wil graag nog een keer
de Kennedymars lopen en deelnemen aan bijvoorbeeld een Obstacle Run of
Mud Masters. Dat zie ik mezelf ook wel een keer doen. Ik ga in ieder geval niet
stilzitten!”
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Van Lieshout naar Nederwetten
- Wegenbouw, (sier)bestrating
- Grond- en rioleringswerken
- Cultuurtechnische werken

Huikert 17 te Gerwen tel: 040-2837008

Column van Sanne Dekkers

Het is alweer 2 jaar geleden dat ik in Nederwetten kwam wonen.
Wat een heerlijk dorp vind ik het! Het is er rustig en ik hou van de
omgeving.
Toen ik kenbaar maakte dat ik ging samenwonen in Nederwetten,
hebben echt veel mensen tegen mij gezegd “wa gadde er toch doen
meiske, Nederwetten is een hecht dorp waar ge moeilijk tussen komt”.
Er heerst inderdaad een sterk ‘samen-gevoel’, maar ik heb het niet
zo ervaren. Er is veel te doen in Nederwetten en er wordt van alles
georganiseerd. Ik zeg wel eens tegen Giel: “Jullie doen toch ook alles
om maar op rak te kunnen en bier te drinken!”
Oorspronkelijk kom ik uit Lieshout, dus Nederwetten was geen onbekend dorp
voor me. Vroeger gingen we er wel eens steppengras eten bij ‘het huis op de
punt’, zoals wij dat altijd noemden. In Lieshout woonde ik bij mijn moeder om
de hoek. Het was voor haar dus wel een hele grote stap toen ik naar Nederwetten ging verhuizen, haha! Nu is het voor haar gewoon een stukje rijden om
even op de thee te komen. Nederwetten is in vergelijking met Lieshout nog
een stukje kleiner, waar het ons-kent-ons-gevoel nog veel sterker aanwezig
is. Dat maakt het des te gezelliger in Wette. Iedereen kletst ook tegen jan en
alleman. Soms zegt er iemand heel enthousiast ‘Hoi!’ en moet ik echt even
graven wie dat ook alweer was of met wie diegene ook alweer samenwoont!
Na 2 jaar in Nederwetten kan ik gelukkig al veel mensen plaatsen, maar soms
duurt het even voordat het kwartje valt, haha! Volgens mij kent iedereen mij
als ‘die vriendin van die lange’, maar dat is natuurlijk ook niet zo moeilijk met
zo’n bekende Nederwettenaar als vriend.
Ik heb Giel leren kennen bij Beach Event in Son, en moet heel eerlijk bekennen
dat ik zijn naam na deze ontmoeting alweer was vergeten... Ik noemde hem
de belastingman, waar hij overigens nu nog boos over is, want hij staat nog

steeds zo in mijn mobiel. Een moeder van een vriendin heeft mijn nummer
toen aan hem gegeven, en hij belde mij direct die nacht nog op om eens af te
spreken. Drie dagen later hebben we onze eerste date gehad, waarop er al snel
vele volgden. Giel heeft destijds op onze eerste date trouwens goed in mijn
oren geknoopt nooit uit Nederwetten weg te willen, dus voor hem een geluk: ik
wil er ook niet meer weg!
Ik heb Giel leren kennen als een echte voetbalfan. Altijd pratend over voetbal,
altijd voetbal kijkend op tv of zelf voetballend of op de Playstation. Dat is tot op
heden ook niks veranderd. In de tijd dat Giel bij EMK voetbalde, vroeg Annelies
Raaijmakers mij om te komen helpen in de kantine. Ik was wel eens in de kantine geweest, bijvoorbeeld tijdens een quiz-avond of na de Nederwetten-Gerwen derby, maar niet heel vaak. Het was toen nog niet bekend of Giel terug
zou komen bij RKVVN, maar mij leek het erg leuk om wat te kunnen betekenen
voor de voetbalclub als vrijwilliger. Een mooie bijkomstigheid was dan ook om
iedereen wat beter te leren kennen, aangezien half Nederwetten wel eens te
zien is in het Piet Renderspaviljoen. Ik help nu één keer in de maand mee in de
kantine en vind dit erg leuk om te doen. Het gezelligste aan het werken in de
kantine vind ik als iedereen lekker blijft hangen en gezellig met elkaar kletst
of spelletjes speelt. Ook werk ik graag als er een spannende wedstrijd op het
programma staat, zowel live op het hoofdveld van Nederwetten, maar ook op
de beamer in de kantine.
Naast het werken in de kantine ga ik zelf ook graag kijken bij het voetbal,
weer of geen weer. Omdat ‘t Eerste de afgelopen tijd minder winst boekt dan
gehoopt, is de sfeer langs de lijn wat minder gezellig. Ik hoop dat de toeschouwers de voetballers positief coachen en aanmoedigen. Hopelijk helpt dat ‘t
Eerste een beetje om weer wat wedstrijden te winnen!

