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‘t Koppeltje ook digitaal!
Zul je altijd zien: heb je ontzettend veel zin om lekker ‘t Koppeltje te
lezen, is net je vader of zusje begonnen met het doorspitten van ons
mooie clubblad. Geen nood! ‘t Koppeltje is tegenwoordig ook digitaal
te bewonderen.
Op www.rkvvnederwetten.nl onder het kopje ‘informatie’ vind je
zowel de nieuwe als de oude uitgaves van ‘t Koppeltje.
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Woord van de voorzitter
Willy Raaijmakers
Beste sportvrienden,
Dit is al weer het laatste voorwoord van 2018. Terwijl ik dit schrijf,
hoor ik op de radio al heel veel kerstmuziek. In de laatste paar
Koppeltjes ben ik vaak gestart met treurig nieuws omtrent het
verlies van leden. Gelukkig hoef ik dit in deze oplage niet te doen.
Wij hebben nu juist veel geboortekaartjes ontvangen. Sommige
trotse ouders hebben hun kind al direct lid gemaakt van RKVV
Nederwetten. Nieuwe aanwas voor Sport en Spel. Dit is natuurlijk
erg positief voor onze vereniging.
Nieuwe website
Naast bovenstaand positieve nieuws, kan ik ook mededelen dat we
vanaf heden een spiksplinternieuwe website hebben! Neem gauw
eens een kijkje op www.rkvvnederwetten.nl, en bekijk RKVVN in een
nieuw jasje. Heel veel dank aan Sander Vanhees, die al jaren geweldig
werk levert, vooral met betrekking tot de website van onze vereniging.
Seniorenvoetbal
In het vorige Koppeltje stond nog dat onze hoofdtrainer Toon van der
Loo zijn contract verlengd had voor het seizoen 2018-2019. Een week
na het uitbrengen hiervan, zijn wij toch met wederzijds goedvinden
uit elkaar gegaan. Toon is hoofdtrainer geworden bij derdeklasser
Wilhelminaboys, dat was voor hem een niet te missen kans. Ik wil Toon
heel veel succes wensen. Maar niet getreurd, we hebben een topper
terug als hoofdtrainer: Henri Maas. Het was al juni en dus al laat in
het seizoen om een trainer te vinden die bij onze club paste. Maar dit
is gelukt. Bij ons eerste gesprek hadden wij al direct een goed gevoel.
Verder in deze editie van ‘t Koppeltje zal hij zichzelf nader voorstellen.
Teamupdate
Het vaandelteam heeft de weg omhoog gevonden, het tweede en het
derde spelen lekker bovenin de ranglijst. Het vierde blijft wat hangen
in het midden van de ranglijst. De beide dameselftallen hebben het
momenteel wat zwaarder, maar geven niet zo snel op. Ruud Jansen is
dit jaar leider van Dames 2 geworden en hij motiveert de dames op de
juiste manier.
Bert Smids stelde zich voor de tweede keer tijdelijk beschikbaar om
dames 1 te coachen. Hij vindt het spelletje en het coachen leuk, maar
geeft toch aan met de winterstop te willen stoppen. Ik wil Bert, ook
namens de dames, hartelijk danken voor de inzet.
Wij hadden een vacature uitgezet, waaruit twee gegadigden zich
hadden gemeld. Eén daarvan was onze alom bekende Theo den
Ouden. De keuze was niet moeilijk. Theo heeft een uitstekende staat
van dienst bij de jeugd. Als leider, trainer en bestuurslid. Hij blijft zich
op zaterdag inzetten voor de jeugd, maar ziet een nieuwe uitdaging bij
de Dames. Theo is geen eendagsvlieg gebleken, hij heeft verstand van
voetbal en positief coachen.
De Veteranen hebben een flinke verjonging doorgemaakt en spelen
bovenaan. Hoewel het daar niet gaat om het kampioenschap, reserveer
ik alvast een platte kar. Ook de veterinnen beginnen puntjes te halen,
vier punten uit drie wedstrijden is een hele verbetering ten opzichte
van verleden jaar.
Gemeente/accommodatiebeleid
Inmiddels spelen en trainen wij op een hybride grasveld en ik hoor
alleen maar positieve geluiden hierover. Vijf jaar geleden zijn wij vanuit
RKVV Nederwetten een onderzoek gestart waarbij wij een bezoek
hebben gebracht aan voetbalclub Vitesse in Papendal met hybrideveld.
Hierna hebben wij al voor- en nadelen afgewogen en gekozen voor een
hybrideveld.
Na ellenlange gesprekken en mailverkeer met de gemeente om de
noodzaak daarvan aan te voeren is de gemeente overstag gegaan.
Mede door onze inspanningen heeft Gerwen daarin ook mee mogen
liften en wij hebben in beide dorpen nu een hybrideveld kunnen
openen. Er is me gevraagd hierover niet te veel te vertellen: De
redactie van ‘t Koppeltje komt daar in dit blad uitvoerig op terug.
Op het moment zijn we in onderhandeling met de gemeente voor de
aankoop van de kantine.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft twee standenborden voor de beide
1ste elftallen (dames – heren) geplaatst in de kantine. Een mooie
toevoeging lijkt me.
Juventud
De vereniging groeit als kool, er komen na de winterstop weer enkele
teams bij. De actieve vrijwilligers organiseren veel leuke activiteiten
voor de jeugd. Ook zijn er enkel A spelers vanuit Nieuw Woensel
overgekomen naar Juventud en lid geworden van Nederwetten. We
hopen dat deze jongens zich thuis gaan voelen en later bij de selectie
instromen.
Bestuur
Wim Raaijmakers is aangeschoven als bestuurslid en
wedstrijdsecretaris. Sjaak wordt hierbij wat ontlast. Sjaak heeft
meer dan genoeg werk aan accommodatiebeheer en als kartrekker
van de Vutploeg op de maandagochtend. De Vutploeg begint uit te
dunnen en de heren worden wat ouder, voel je je geroepen om op
maandagochtend een paar uurtje gezellig mee te helpen, dan horen wij
dat uiteraard graag.
Kantinebeheer
Na 10 jaar heeft Annelies aangegeven te willen stoppen als
kantinebeheerster. Ze wil het toch wat rustiger aan gaan doen.
Annelies heeft haar taken altijd bijzonder goed vervuld. Alles ziet er
altijd tiptop uit.
Ze is ook meegegaan in alle nieuwe technieken zoals een beamer,
muziekcomputer, kassasysteem etc. Met de bestuursvergaderingen
had ze altijd de koffie klaar en wat lekkers op tafel. Ik wil Annelies nu
alvast bedanken voor al deze jaren, tegen het einde van het seizoen
bedanken wij haar vanuit heel de vereniging. Chapeau Annelies.
De kerstvakantie staat voor de deur en ik wens jullie alvast fijne
kerstdagen en een goed 2019 toe.
Ik hoop jullie te zien dat te op de nieuwjaarsreceptie op 1 januari.
Met vriendelijke sportgroet,
Willy Raaijmakers
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Voor de mensen die jou niet kennen, vertel
eens wat over jezelf en je gezin en andere
leuke zaken?
“Nou, euhm… Ik ben Maurice Dirckx,
wonend op Boord te Nederwetten, al 35 jaar
getrouwd met Ellen en vader van Kim en
Tom.”
En je hobby’s?
“Mijn grootste hobby is voetbal. Als kleine
jongen begon ik al met straatvoetbal.
Lekker tegen garagedeuren voetballen op
pleintjes. En als 11-jarige linkspoot ben ik
gaan voetballen bij SBC in Son, we woonden
toen al 5 jaar in Breugel. Wij kwamen uit
Amsterdam, vandaar mijn voorliefde voor
Ajax. Het liefst kijk ik veel wedstrijden,
maar helaas vindt mijn wederhelft dat iets
minder leuk. Naast voetbal hou ik ook van
zeevissen, zoetwatervissen en reizen. Ook
heb ik een volière met diverse verschillende
vogels.”
Vertel, waarom ben jij sponsor van de
voetbalclub geworden?
“Omdat mijn dochter op school zat in
Nederwetten, en mijn zoon bevriend is
met Chris van de Biggelaar, sprak ik met
zijn vader Ad. ‘Is scheidsrechter worden

niks voor jou?’, had Ad gezegd. Na wat
overwegingen, ben ik de cursus bij COVS
gaan volgen in Eindhoven. Na mijn diploma
te hebben behaald, ben ik begonnen met
fluiten. Na een redelijke start met uiteraard
goede begeleiding van Peter Raaijmakers,
ging het mij steeds beter af. Inmiddels
voetbalde mijn dochter en zoon ook bij de
club. Dit hield in dat ik op zaterdag moest
fluiten, vervoer regelde van spelers, op
zondag fluiten en met de derde helft er
achteraan was het weekend wel gevuld.
Na 13 jaar fluiten en een onderscheiding
van de KNVB, vond ik het wel welletjes. Ze
kunnen ze mij nog altijd vragen, maar wel
alleen voor noodgevallen. Voor het vlaggen
en/of fluiten bij de Dames hebben ze mij ook
gevraagd.
Ik weet, als je in het verleden een
bestuurlijke functie of vrijwilligerswerk doet,
dat er altijd wel een steuntje in de rug nodig
is en vond dat RKVV Nederwetten dat ook
wel kon gebruiken.
Vandaar dat ik sponsor van de club ben
geworden.”
Welke ervaringen heb je opgedaan als
scheidsrechter?
“Mijn ervaringen als scheids bij
Nederwetten kent zijn ups en downs, ik
heb mooie wedstrijden gefloten met het
toenmalige 3e team, wat kampioen werd
met klasse voetbal, en het Dameselftal dat
voor de 1e keer kampioen werd. Maar ook
mindere: doodsbedreigingen, stakingen van
wedstrijd en veel kaarten. Die kaarten zijn
volgens mij compensatiegedrag van minder
goed voetbal, met meer taalgebruik. Al met
al een mooie periode die ik niet vlug zal
vergeten. Waar de derde helft zeker een fijne
en leuke ervaring is en waar verschillende

Door: Hilde Thoonen

meningen over en weer gelden.”
Kan je wat meer vertellen over je bedrijf?
Waar ben je de hele dag mee bezig, hoe
lang doe je dit al en komen wij je wel eens
tegen als je aan het werk bent?
“Naast school ging ik werken als 12-jarig
jongetje op de Vresselseweg bij een
kalvermester. Deze man was van beroep
timmerman, en de kneepjes van het bouwen
van huizen en stallen kreeg ik hier onder de
knie. Na diverse scholingen startte ik mijn
loopbaan bij een slager in Best, daarna ben
ik twee jaar vertegenwoordiger geweest in
kalvermelk. Mijn carrière ging verder bij de
Boerenbond in diverse filialen om in 2000 bij
een gevelreiniging bedrijf te st-Oedenrode
aan de slag te gaan.
In de crisistijd ben ik voor mezelf begonnen.
Gevelreiniging en schoorsteenrenovatie
voor aannemers en particuliere klanten: ik
heb gelukkig altijd werk gehad. Maar daar
moest ik soms ook ver voor rijden, Giethoorn
was het verste. Ik ben inmiddels al 11 jaar
zelfstandig. Als zelfstandige maak ik eerst
offertes. Na akkoord begint de dag meestal
met een ritje naar de klant, dan een steiger
opbouwen, het uitbikken van voegwerk,
reinigen door middel van stralen of hoge
druk reiniging, voegen, impregneren en
afrekenen…. Dat laatste is natuurlijk het
belangrijkste!”
Wat vind je het leukste aan onze
vereniging? Waar ben je het meest trots op?
“Mijn trots is het muurtje dat ik samen met
Peer Smael heb gevoegd, wat voor mij een
blijvende herinnering is. En dat wederzijds
respect op het voetbalveld een blijvende
mag zijn.”

De voetbalzondag van
Peter Thoonen

Al ruim dertig jaar is hij trots lid van onze
club. En nog steeds staat hij wekelijks met
veel plezier onder de lat om vol overgave
tegendoelpunten te voorkomen. Hoog tijd
dus om nader kennis te maken met Peer
Thoonen (37). Hoe zien zijn zondagen er
doorgaans uit? En wat zorgt ervoor dat hij
voorlopig nog niet aan stoppen denkt?
Wij denken niet dat er iemand te vinden
zal zijn in en rondom de vereniging die
Peer niet kent. Lid vanaf de jongste jeugd
en nagenoeg ieder weekend op de velden
en in de kantine te vinden. Zo’n zestien
jaar zat hij bij de selectie waarvan vijf
seizoenen als sluitpost van het Eerste. En
hoewel hij al enige tijd in Milheeze woont
en werkt, is en blijft RKVVN toch echt zijn
club. “Actief zijn bij de voetbalclub en
ook de carnavalsvereniging zijn voor mij
mooie redenen om verbonden te blijven met
Nederwetten.”
Kabouter Plop
De zondagen van Peer beginnen in meerdere
opzichten erg vroeg. Zo weet hij vaak pas
een paar dagen van tevoren met welk
team hij mee mag doen en hoe laat hij dus
verwacht wordt. “Ik heb met Piet Renders
en Stef Bocken en de teams van het tweede
en vierde afgesproken dat wij om en om
keepen. Dus, dan zijn we alle drie één keer
in de drie weken vrij. Een ideale constructie
voor mij. Momenteel zijn zij allebei
geblesseerd en sta ik dus wekelijks op het
veld. Dat ik op deze manier iets terug kan
doen voor het team voelt goed.”
Zoals eigenlijk iedere ochtend, beginnen ook
de zondagochtenden al erg vroeg in huize
Thoonen. “Negen van de tien keer zit ik op
zondagmorgen kwart over zes Kabouter Plop
te kijken met die twee meiden van ons.” Na
het ontbijt met vrouw Suzan en kinderen
Jessie (3) en Anne (2) is het tijd om naar de
club te gaan. Dit kan niet meer te voet zoals
in de tijd dat hij nog in Nederwetten woonde
of per fiets toen Son zijn woonplaats was.
“Het nadeel van wat verder weg wonen is
dat je het altijd moet plannen en wegbracht
en opgehaald moet worden als je een keer
wat langer zou willen blijven hangen in de
kantine.”
Koffiedrinker
Tegenwoordig niet meer zoveel bier dus

Door: René Foolen

tijdens de derde helft. Het is vooral koffie
dat op zo’n zondag wordt gedronken. Dat hij
bekend staat als een overmatig koffiedrinker
kan hij dan ook niet ontkrachten. “Voordat ik
op zondag bij de club arriveer, heb ik al vier
of vijf koppen koffie op. Ik probeer altijd ruim
op tijd aanwezig te zijn en dan bestel ik bij
Annelies ook nog een koffietje.”
Met voldoende cafeïne in het lijf is het
dan tijd om de wedstrijdvoorbereiding in
te gaan. Deze is wel wat anders dan hij
gewend was vanuit de periode dat hij het
doel van het eerste elftal verdedigde. Geen
lange bespreking in de bestuurskamer, maar
gewoon de opstelling die wordt opgelezen
tijdens het omkleden in de kleedkamer of
tijdens de warming-up op het veld. We zijn
benieuwd of de slappe praat en flauwe
grappen dan al beginnen of dat die pas in de
derde helft losbranden. Volgens de ervaren
doelman verschilt dit per team. “Vooral
in het Vierde zijn het de gebruikelijke
gangmakers die zich al direct laten horen en
al vroeg in de ochtend slappe praat weten te
verkopen.”

‘Vroeger gingen we vanuit de
kantine nog bij iemand thuis een
pilske pakken om zo de zondag
nog wat langer te laten duren’
Ajax-grappen
De derde helft in de kantine duurt
tegenwoordig dus niet meer zo lang als
vroeger. “Als het eerste thuis speelt probeer
ik daar nog wat van mee te pikken, maar
meestal ben ik op tijd weer thuis om samen
met het gezin te eten.” Wat dat betreft is er
toch wel het een en ander veranderd moet
Peer toegeven. “Tijdens de eerste jaren
bij de senioren, hoefde ik bijna nergens
rekening mee te houden en duurde de derde
helft een stuk langer. Toen ik met vrienden
vanuit mijn generatie in het Tweede
speelde, gingen we iedere zondag nadat de
kantine sloot nog bij iemand thuis een pilske
pakken en hapje eten. Gewoon een frietje of
wat shoarma bestellen zodat de dag nog wat
langer duurde.”
We zijn benieuwd of hij het als fervent Ajaxsupporter ook leuk vindt om wedstrijden
tegen PSV in de kantine te bekijken. “Dat
vind ik wel leuk en ik kan ook wel tegen de
anti-Ajax grappen. Van mijn vriendengroep
ben ik de enige die voor Ajax is, dus daar
leer je vlug genoeg mee omgaan.”

Groen-wit
Naast ballen tegenhouden is Peer op nog
meer manieren betrokken bij de club. “Vanaf
mijn zestiende tot ongeveer mijn dertigste
ben ik jeugdleider geweest. Ik heb anderhalf
jaar namens het jeugdbestuur in het bestuur
gezeten. En jarenlang heb ik geholpen met
papier ophalen, daar maak ik nu nog de
planningen voor.”
We zijn dan ook blij dat deze trouwe
clubman voorlopig niet van plan is te
stoppen of het dichterbij huis te gaan
zoeken. “Ik kan me niet echt voorstellen dat
ik ooit ergens anders zal voetballen. Zodra
ik kon en mocht, werd ik lid van Sport &
Spel. Daarna alle jeugdelftallen doorlopen en
inmiddels ook actief geweest in de meeste
seniorenteams. Een paar jaar geleden was
er wel wat interesse vanuit Milheezer Boys
toen hun eerste keeper stopte. Daar denk je
dan wel even over na, maar het is nooit echt
een serieuze optie geweest. Sowieso vind ik
blauw-wit veel mooier dan groen-wit.”

Reanimatie van levensbelang

Leonie en Ruud Schijven over de hartstilstand, reanimatie en revalidatie van Ruud.

Door: Annet van Gorp

Voor dit artikel werd de redactie van
‘t Koppeltje benaderd door Leonie, de
echtgenote van de 57- jarige Ruud Schijven.
Zij werd op het idee gebracht door een van
de doelen van 3FM Serious Request 2018;
Reanimatie in Nederland.
Ruud woont samen met Leonie in een
mooie gerenoveerde boerderij aan de
Soeterbeekseweg in Nederwetten.
Ruud werkt 4 dagen per week als
softwareontwikkelaar. Hij speelt tennis
en golf, deed aan voetbal bij onze club
en speelt trompet bij de welbekende
Wettertetters.
Waarschijnlijk is het toevallig, maar
wanneer ik tegenover Ruud zit voor dit
interview is het precies op de dag af
3 jaar geleden dat het gebeurde: een
hartstilstand tijdens een voetbalwedstrijd
van de Veteranen. Dit jaar is het een
gewone koude woensdagmorgen. Drie jaar
geleden was het een zaterdagmiddag.
Bijzonder aan het verhaal is dat Ruud zelf
eigenlijk niets meer weet van het voorval.
Zijn herinnering stopt op de vrijdagavond
ervoor waar hij met vrienden is gaan eten.
Zijn eerste herinneringen daarna zijn pas
van woensdag, drie dagen nadat hij weer
bijgekomen is in het ziekenhuis. Hij heeft
geen herinneringen aan de gebeurtenis:
voor, tijdens en na de hartstilstand is zijn
geheugen blanco. Alles wat hij vertelt over
de eerste vier dagen, zijn verhalen die hij
heeft gehoord van anderen.
Het gebeurde op 21 november 2015, Ruud
speelde met de Veteranen een wedstrijd
tegen Gerwen, hij kwam in botsing met een
speler van de tegenstander, hierbij raakte hij
geblesseerd. Hij wordt gewisseld en loopt
naar de dug-out aan de zijkant van het veld,
daar valt hij plots neer.
Al snel zien de mensen in de buurt dat het
mis is, Ruud blijft stil liggen, hij reageert
niet op stemmen of aanrakingen van
degenen die snel ter plaatse zijn. Bij hem
in de buurt zijn er meteen vier mensen die
gaan handelen. Ruud noemt Toon van der
Loo, Ivo van der Heijden, Martijn Michgels
en Jeroen Evers. Ze startten gelijk met het
reanimeren en er wordt meteen 112 gebeld.
‘Gelukkig maar’, geeft Ruud aan, ‘hoe sneller
je handelt hoe groter de kans is op het
slagen van een reanimatie’. Op dat moment
is er gezocht naar een AED (Automatische
Externe Defibrillator). Dit is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand. Deze bleek
bij de tennisvelden te zijn, echter toen de
AED was gevonden, was ook de ambulance
al op hoorbare afstand.
Ruud is meegenomen naar het Catharina
ziekenhuis in Eindhoven en kwam
hier terecht op de eerste hulp. In het
ziekenhuis aangekomen, werden er meteen
verschillende onderzoeken gedaan, waaruit
bleek dat er diverse vaten rondom het hart
dicht zaten.

Intussen was ook Leonie telefonisch op
de hoogte gesteld door de voorzitter van
Nederwetten. Eenmaal in het ziekenhuis
werd haar verteld dat het er niet goed uitzag
en dat ze geen voorspellingen konden doen
over de toestand en het verdere verloop. In
de tijd waarin gewacht werd, kwam ook de
familie van Ruud naar het ziekenhuis.
De ingezette kunstmatige coma werd ‘s
nachts beëindigd, waarna Ruud in de
ochtend al in staat was om samen met
Leonie rustig een boterhammetje te eten.
Zijn kortetermijngeheugen is daarna nog
een aantal dagen weggebleven en de eerste
dagen lag Ruud nog aan de hartbewaking.
Ruim een week na de hartstilstand is er
een openhartoperatie uitgevoerd met 4
omleidingen. Na deze operatie is Ruud op
5 december weer naar huis gekomen om
verder te herstellen.
Na zes weken rust was de keuze gemaakt
voor revalidatielocatie Blixembosch in
Eindhoven. Dit is intensieve zorg om te
werken aan herstel voor Ruud zelf, maar
ook voor zijn naasten was er de nodige zorg.
Hierbij zijn onder andere een fysiotherapeut,
een medisch psycholoog en maatschappelijk
werk betrokken. De begeleiding van de
ervaren mensen om hem heen was zeer
professioneel en stimulerend. Hij merkte
dat zijn conditie snel vooruit ging en ook
veel beter was dan voorheen. Ik vraag hem
meteen of hij ooit iets heeft gemerkt van
de achteruitgang van het lichaam. Hij zegt
dat zijn conditie wel minder werd maar dat
hij dat eigenlijk koppelde aan het ouder
worden. Tijdens zijn revalidatie gaat hij ook
geleidelijk weer aan het werk. In totaal is hij
er ongeveer een half jaar tussenuit geweest.
Hij is vrij snel dingen weer gaan oppakken
en gelukkig is er geen enkele beperking
meer, hij mag en kan weer alles doen.
Hij is toen ook weer een tijdje gaan
voetballen. De eerste keer met de Veteranen

was een beetje vreemd. Maar Ruud geeft
aan dat hij zelf nooit de angst heeft gehad
dat het nog een keer zou kunnen gebeuren.
Mede vanwege de leeftijd kwamen er toch
steeds meer blessures kijken. Toen heeft
Ruud besloten om zijn schoenen aan de
wilgen te hangen en andere sporten te gaan
doen.
‘Ik ben wel anders naar dingen gaan kijken.
Mensen die mij niet goed kennen merken
waarschijnlijk geen verschil maar mensen
die me goed kennen, ervaren dat ik wat
emotioneler en opener ben geworden
in communicatie en ik praat een stuk
gemakkelijker. Ook kan ik me minder druk
maken om kleine dingen. Geen slechte
eigenschap, al zeg ik het zelf.”
Als laatste vraag ik hem nog of hij nog iets
wil toevoegen aan dit verhaal. Dan vertelt
hij mij dat hij in zijn leven ook een keer
betrokken is geweest bij het reanimeren
van een persoon. Ongeveer 6 jaar geleden
tijdens een vakantie op de Canarische
eilanden. Uiteindelijk heeft deze persoon
het niet gered, maar toch was ik blij dat
ik het geprobeerd had. Zelf heeft hij via
zijn werkgever(s) altijd de mogelijkheid
gekregen deze kennis te ontwikkelen. Hij
geeft hierbij ook duidelijk aan dat weten wat
te doen en handelen nog verschillend zijn.
Kennis én overgaan tot actie zijn hierin de
kernwoorden.
De belangrijkste conclusie van Ruud: Als
de 4 mensen die bewuste dag niets gedaan
hadden of te lang hadden geaarzeld, dan
had hij hier niet tegenover mij gezeten.
Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat
mensen weten waar de AED hangt. Hij heeft
heel veel geluk gehad, dit is ook meerdere
keren door cardiologen verteld. Door het
snelle handelen is hij hier zo goed doorheen
gekomen, en kan hij genieten van het leven.
Hij is de mensen die hem geholpen hebben

onwijs dankbaar en geeft aan dat het echt
anders had kunnen afgelopen. Reanimeren,
zo simpel kan het zijn om iemand echt te
helpen. Hij wil hierbij ook mensen oproepen
om te zorgen dat ze de basis van het
reanimeren onder de knie hebben: je kunt er
simpelweg levens mee redden.
Ivo was één van de betrokken personen bij
de reanimatie van Ruud. Ik vraag Ivo om
zijn ervaring toe te lichten.
“‘Een bloemetje voor het redden van mijn
leven staat niet in verhouding, maar het
komt uit een goed kloppend hart! Bedankt
voor het actie nemen op het moment dat
het voor mij zo belangrijk was’. Dit waren
de woorden van Ruud bij de enorme bos
bloemen die ik na de reanimatie ontving.
Het is inmiddels een mooie traditie. Ieder
jaar op 21 november wordt er een mooie bos
bloemen bezorgd. En vanzelfsprekend is
daar dan een moment dat je even terugdenkt
aan die bewuste dag. Het moment dat ik
bij Ruud aan kwam lopen en direct het
gevoel kreeg; dit gaat helemaal niet goed.
Samen met Jeroen, Toon en Martijn zijn we
de reanimatie gestart. In de verte hoorden
we de ambulances aankomen en we zijn
doorgegaan met reanimeren tot zij het
overnamen. Na een onzekere avond kwamen
de volgende dag toch langzaam de eerste
positieve berichten door! Als je vervolgens
Ruud weer ziet lopen op de tennisbaan,
voetbalveld en tijdens carnaval, dan mogen
we met z’n allen trots zijn! We hebben veel
gelachen tijdens de reanimatietrainingen,

maar je ziet dus hoe belangrijk dit is. Ik raad
iedereen aan om deze cursus te volgen voor
het geval dat.”
Zo ook mijn zelfde vraag aan Martijn:
“Na een harde botsing met een speler
van de Veteranen van Gerwen, ging Ruud
even zelf van het veld. Hij nam plaats
op de reservebank. Nadat het spel weer
verder ging zagen we Ruud een paar
minuten later opeens van de bank schuiven.
Gelukkig merkte Ivo meteen dat het echt
menens was en riep naar mij om samen de
reanimatie te starten (we hadden immers
samen de reanimatiecursus gevolgd bij
de voetbalclub). Ook met hulp van oudtrainer en tegenstander Toon, en Jeroen
Evers wisten we gelukkig Ruud samen te
reanimeren. Bij aankomst van de ambulance
moesten we nog even door gaan zodat zij
hun brancard en spullen konden klaarzetten.
Het was een middag om nooit meer te
vergeten. Onder je ogen iemand bijna dood
zien gaan. Gelukkig hebben wij ons steentje
bij kunnen dragen dankzij goede cursus van
de EHBO vereniging Nuenen.”
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Nieuwtjes en feitjes van de voetbalbond
Het voetbal in Nederland is volop in ontwikkeling. De
belangrijkste nieuwtjes en feitjes die de voetbalbond onlangs
heeft gepubliceerd zetten we in deze rubriek op een rij. Zaken
die voor ieder lid van onze vereniging handig kunnen zijn om te
weten.
Strafschoppenserie genomen volgens ABBA-systeem
Sinds dit seizoen wordt er in het betaald voetbal en het
amateurvoetbal geëxperimenteerd met het zogeheten ABBAsysteem. Indien het aankomt op het nemen van penalty’s in
een strafschoppenserie, worden deze niet om en om genomen,
maar volgens het ABBA-principe. Dit kan van toepassing zijn in
bijvoorbeeld het bekertoernooi, waarin een strafschoppenserie de
beslissing moet brengen.
ABBA-procedure
Bij de ABBA-procedure begint team A met een strafschop, is
vervolgens team B twee keer aan de beurt, vervolgens weer team
A twee keer, enzovoort. Ook als er na twee keer vijf strafschoppen
een gelijke stand is, gaat de strafschoppenserie door volgens dit
principe – uiteraard met sudden death.
De verwachting is dat met deze procedure beide teams een gelijkere
kans hebben op het winnen van de strafschoppenserie, omdat de
druk eerlijker verdeeld wordt over spelers van beide teams. De
ABBA-procedure zal zowel in het betaald voetbal als bij de amateurs
van toepassing zijn.
Volgorde
Bij het ABBA-systeem ziet de volgorde van de strafschoppenserie er
dus als volgt uit:

Door: René Foolen

Amateurvoetbalseizoen start ook in 2019 weer eind augustus
Net als in de voorgaande twee seizoenen wordt er ook in het
amateurvoetbaljaar 2019/’20 na de zomer afgetrapt. Uit onderzoek
onder veel betrokkenen uit het amateurvoetbal kwam deze situatie
wederom naar voren als de meest geschikte startperiode. Eind
augustus staan de eerste wedstrijden op het programma.
De beslissing is genomen op basis van een enquête, waar 3.500
leden uit het amateurvoetbal aan hebben meegewerkt. Gebleken is
dat het verplaatsen van de start van het amateurvoetbal tot ná de
zomervakantie op veel enthousiasme kan rekenen. Het startmoment
levert veel voordelen op. Niet alleen hoeven minder voetballers hun
eerste wedstrijden te missen, ook kunnen clubs, trainers en spelers
zich beter voorbereiden op de aftrap van het voetbaljaar. Bovendien
worden in deze situatie meer wedstrijden gespeeld in de lente,
waardoor de kans op mooi weer aanzienlijk stijgt en er dus minder
kans is op afgelastingen.
De Tweede en Derde Divisie van het amateurvoetbal beginnen
komend seizoen in het weekeinde van 24 en 25 augustus 2019. De
Hoofdklasse mannen begint een weekend later op 31 augustus en 1
september.
In datzelfde weekend beginnen de bekercompetities voor de rest
van het amateurvoetbal. Op 21 en 22 september starten de overige
competities van de categorie A en B, waaronder de Topklasse
vrouwen en de overige mannen-, vrouwen- en jeugdcompetities.

Balmaten in het jeugdvoetbal; zo zit het
In het pupillen- en juniorenvoetbal wordt gespeeld met
verschillende balmaten. Zo spelen de jongste pupillen met een
kleinere en lichtere bal, terwijl de oudste jeugd met een zwaardere
bal voetbalt.
Welke bal er voor de verschillende leeftijdscategorieën gebruikt
moet worden, is hieronder weergegeven. Voor het pupillenvoetbal
in het seizoen 2018/’19 (O6 t/m O12) is de balmaat en het gewicht
een adviesrichtlijn. Vanaf het seizoen 2019/’20 geldt voor het
pupillenvoetbal onderstaand overzicht definitief.

Hybrideveld

Jack van Hoek over de aanleg van het veld
Afgelopen november is in Nederwetten
het hybrideveld geopend. De eerste
wedstrijden zijn er al op gespeeld door
zowel de senioren als de jeugd. Degenen
die hebben getest zijn er enthousiast over.
Het veld ligt er voor de tijd van het jaar
prachtig bij. Het kijkt groen ondanks dat er
volop op wordt getraind en gespeeld.
Ik spreek Jack van Hoek over de aanleg van
de velden. Hij vertelt me dat hij drie jaar
geleden al is gaan kijken op sportcomplex
Papendal in Arnhem. Kunstgras was te duur
en hier hadden zij een modern hybrideveld.
Ze waren toen meteen wel onder de indruk.
Dit was wel een andere mat dan hetgeen
er nu in Nederwetten is gerealiseerd maar
het idee is hetzelfde. Het veld heeft ook een
belangrijk drainagesysteem waardoor de
belastbaarheid veel hoger is dan gewoon
gras. Er was zelfs de mogelijk om er
verwarming onder te leggen maar dit leek
in Nederwetten geen meerwaarde en qua
kosten niet te realiseren.
Destijds is een offerte aangevraagd, omdat
het goedkoper is dan kunstgras en de
belastbaarheid veel groter dan gewoon gras
is dit destijds bij de gemeente neergelegd.
Deze hebben het goedgekeurd. Het idee
was eerst enkel in Nederwetten maar
door terugvordering van BTW van aanleg
van velden is het in Gerwen naar voren
gehaald en hierdoor kon dit nagenoeg
tegelijk gerealiseerd worden. Dit is altijd
een kwestie van de gemeente. Vanuit de
club is er sowieso geen geld, dit soort
uitgaven worden volledig gefinancierd door
de gemeente. Mogelijk kan het zijn dat
er in de toekomst meer huur betaald zou
moeten worden maar dat is allemaal nog niet
bekend.
Jack vertelt me dat dit de eerste 2
hybridevelden zijn waarbij op deze manier
de mat is aangelegd. Enkel in Athene ligt
eenzelfde soort. Deze mat is uniek, er zit
bijvoorbeeld een systeem in waarbij hij
gekoppeld is aan een app op de telefoon.
Deze geeft informatie door: te nat of te
droog, hoeveel regen is erop gevallen, of
er onderhoud nodig is, etc. Het beheer

en onderhoud is komende 2 jaar nog bij
van Wijlen, degene die de velden heeft
aangelegd.
Bij het aanleggen van de velden was er dit
jaar wel de pech met het weer. De warmte
en droogte zorgden ervoor dat de matten
niet goed aan elkaar konden worden gelijmd.
Omdat de lijm door de hitte te snel droog
werd, konden de matten niet aan elkaar
worden bevestigd. Daarom heeft het langer
geduurd. Vanaf begin juni zou er gestart
worden met de realisatie van het veld, en
dan zou het 2 maanden duren. Dat is een
maandje meer geworden, en toen moest het
gras nog 2 maanden groeien. Dit heeft deze
tijd nodig, wanneer dit niet gebeurt, wordt
het niet goed geworteld en dan ligt de mat
los van de ondergrond en dan kan schade
geven.
Inmiddels ligt het veld er groen bij en wordt
er dus al op de velden gespeeld. In de
wandelgangen horen we tevreden menigen
over het veld. Je ziet wel dat het kunstgras
de overhand heeft omdat het echte gras nog
teer is. Volgend seizoen zou dit niet meer
zichtbaar moeten zijn. Het is met gewone
voetbalschoenen te betreden. Daarbij zie
je bijvoorbeeld geen strepen wanneer er
een sliding gemaakt wordt, er treed minder
schade op aan de mat. Mensen die Jack
gesproken heeft van andere verenigingen,
zijn er over te spreken omdat het erg lijkt op
gewoon gras. Ook omdat er geen gebruik
van rubber gemaakt wordt, maar enkel van
gewoon zand. Ook het onderhoud is gelijk,
het moet worden besproeid, gemaaid op
bepaalde hoogte, en er moet kunstmest op.
Het veld zou 15 tot 20 jaar mee moeten gaan,
dan moet de toplaag eraf en dan moet er een
nieuwe toplaag op.
Er is nog een filmpje over de realisatie te
bekijken via onderstaande link.
https://www.youtube.com/
watch?v=VBWAW5L3LJM
Wij wensen iedereen veel speelplezier op
het nieuwe veld!

Door: Annet van Gorp
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Trainers voorgesteld
Henry Maas - trainer van ‘t Uurste
Even voorstellen: Wie ben je, waar kom
je vandaan en wat doe je nog meer in het
leven naast trainen bij RKVVN?
“Ik ben Henri Maas, afgelopen zomer heb ik
Abraham gezien, om precies te zijn op 5 juli.
Ik ben geboren in Mariahout als jongste in
een gezin van 4. Mijn vader was een klein
boerke met wat varkens, koeien en jongvee
in de tijd dat boeren nog leuk was, als ik
het zo mag uitdrukken. Ik genoot van de
vrijheid op het platteland, maar had al snel
in de gaten dat het boerenbestaan niets
voor mij was. Mijn moeder stimuleerde een
goede opleiding en zodoende belandde ik
in de chemisch-farmaceutische industrie als
researcher en later als productie-coördinator.
Door een reorganisatie moest ik het bedrijf
in 2016 verlaten en niet veel later vond ik
mijn huidige baan als registratiemedewerker
in de agrarische sector, lekker dichtbij in
Lieshout. In Mariahout woon ik dus nog
steeds, getrouwd met Ria en samen hebben
we 3 hele lieve dochters van 15, 18 en 20
jaar.
Voetbal was van jongs af aan wel mijn
ding en mijn oom, die vrijgezel was
en bijna elke dag op bezoek kwam,
stimuleerde mij ontzettend hierin.
Samen voetballen, PSV kijken in het
Philips stadion op de zaterdagavond en
zondagmiddag supporteren bij eerste elftal
van Mariahout of Sparta’25 (wat toen nog
top amateurniveau van Nederland was).
Vanaf die tijd had ik maar één doel voor
ogen: Spelen in Mariahout 1. Ik was een
frêle linksbuiten zoals dat zo mooi heet,
goede techniek en een gevaarlijke voorzet
in het linkerbeen. Van mijn 19e tot 30e jaar
heb ik in Mariahout 1 gespeeld, met als
hoogtepunten de twee kampioenschappen in
de seizoenen 93-94 en 94-95.”
Hoe zijn je eerste maanden bij onze club je
bevallen?
“Ik ben zeer tevreden over de eerste
maanden bij de club. De spelers en club
willen met het eerste elftal het maximale
eruit halen, en ik vind ook dat dat de insteek
behoort te zijn als je prestatievoetbal gaat
spelen.
De toch wat smalle selectie gaat hier goed in
mee en ieder doet wat in zijn macht ligt om
zoveel mogelijk te trainen en met de juiste
instelling op de zondag het veld te betreden.
Ook de overige leiders, spelers van lagere
elftallen en bestuursleden heb ik op een
goede manier leren kennen en ik werk daar
prettig mee samen.”

Door: Hilde Thoonen

Wat is je het meeste meegevallen en wat
viel tegen?
“De bereidheid van spelers van andere
elftallen om het eerste elftal te helpen op de
zondag, vind ik zeer positief en dat verdiend
een groot compliment. Ik had wel iets meer
aansluiting verwacht van 2e elftalspelers
op de training. Begrijp me goed, dit is geen
kritiek, maar een paar ervaren krachten van
begin 30 erbij op de training, zouden met
name de jongere spelers van het eerste elftal
ook kunnen verbeteren. Mijn trainingen
zijn er echt op gericht om voetballende
kwaliteiten te verbeteren en dat betekent
dus veel oefening met bal, veel partijvormen.
Aangezien een drietal spelers van het
vaandelteam vanwege studie en werk
slechts zelden kan trainen, is elk extra speler
welkom.”
Wat is jouw beeld van onze
voetbalvereniging en waarom zou iedereen
hier moeten komen voetballen?
“Een goed georganiseerde club waar
gemoedelijke sfeer en de gezelligheid samen
gaan met prestaties neerzetten. Iedereen in
de kantine staat open voor een praatje aan
de bar en op donderdagavond zijn er zelfs
nog heerlijke pinda’s for free ook!”
Hoe ziet jouw voetbal- en trainerscarriere
er uit? En wat hoop je in de toekomst nog
te mogen doen?
“Zoals al eerder verteld heb ik als actieve
voetballer alleen voor Mariahout gespeeld.
Nu zit ik ook bij de veteranen van Mariahout
(op de reservelijst), maar dit seizoen is het
door omstandigheden nog niet tot echt
meedoen gekomen.
Als trainer ben ik als assistent bij Mariahout
begonnen. Na het behalen van TC3 (trainercoach diploma KNVB) heb ik bij Ravenstein
(2e team), Boerdonk 1 (4 jaar) en Sparta’25
(2e team) getraind.
Mijn ambitie is nu om voor Nederwetten
het maximale eruit te halen in komende
seizoen. Plek 6 t/m 9 is hierbij het maximaal
haalbare heb ik in begin van het seizoen al
aan de groep gezegd. Met zes degradanten
uit de 4e klasse - en niet de minste - is het
voor de huidige selectie uitdaging om zo
hoog mogelijk te eindigen en geen uitglijers
te maken, zoals de eerste wedstrijd van de
competitie. Wat verder ook belangrijk is
voor volgend seizoen is dat de 1e selectie
intact blijft en daarbij wat aanvulling vanuit
Juventud krijgt.

Ik heb geen uitgestippeld plan voor wat
betreft mijn trainerscarrierre. Ik moet me
ergens op mijn gemak voelen en mijn eigen
ding kunnen doen, dat vind ik belangrijk.
Met een echte toekomst in dit opzicht ben ik
niet echt bezig.”
Hoe bevalt het nieuwe veld?
Dat is prima! Zeker in het begin voelde
de selectie zich in de zevende hemel op
de strakke vlakke mat. Hopelijk blijft dit
zo, nu toch de mindere maanden qua
weersomstandigheden eraan komen.”
Vragenvuurtje
• Moest je je navigatie aanzetten toen je
voor het eerst naar de voetbalvereniging
reed?
“Nee, de voorzitter navigeerde mij perfect
naar zijn huisadres.”
• Wat heb je gisterenavond gegeten?
“Wortelstamp met Unox rookworst.”
• Vind je dat vrouwen net zo goed kunnen
voetballen als mannen?
“Nee, maar evengoed kijk ik er graag naar ;-)”
• Wie maakt in de selectie de beste grappen?
“Oei, dat is een moeilijke. We hebben nog
geen teamweekend gehad, maar Chris
en Tim doen erg hun best. En Giel, want
die heeft het meest tijd gehad om ze te
bedenken.”
• Waar gaat je volgende vakantie naartoe?
“Oostenrijk, lekker skiën met mijn dochter,
nichtje en zwager.”
• Wie tapt beter, Peer of Annelies?
“Makkie! Da’s Annelies, ook vanwege de
pinda’s erbij.”
• Welke voetbalwedstrijd heb je als laatst
gezien?
“PSV - Barcelona (CL) 1-2. Balen vanwege
resultaat, maar een leuke wedstrijd.”
• Wat was eigenlijk een hele leuke vraag
geweest om aan je te stellen?
“Vertel eens een grappige anekdote uit je
voetbal carriere?”
• Wanneer heb je je voor het laatst
verslapen?
“Ik sleep me meestal met moeite uit mijn
bed, just in time vaak, maar echt verslapen
is denk ik wel 25 jaar geleden.”

Trainers voorgesteld
Theo den Ouden - trainer Dames 1

Door: Annet van Gorp

Vlak voor het aanleveren van alle stukken
komt de redactie ter oren dat er een
nieuwe coach/ trainer gevonden is voor
Dames 1. Deze vacature stond al even open
maar is nu ingevuld.
Ik zoek hem nog even op voor een
interview.
Een bekende binnen de vereniging; Theo
den Ouden. Zelf ken ik hem nog vanuit
de jeugd waarbij hij in het verleden mijn
trainer is geweest bij de E-junioren. Maar
toch, voor de mensen die hem nog niet
kennen hierbij een korte voorstelronde.
Theo den Ouden is 46 jaar. Hij is al 28 jaar
getrouwd met Willeke en ze zijn de trotse
ouders van zoon Teun van 17 jaar. Ze wonen
momenteel op de Esrand in Nederwetten
maar gaan volgend jaar verhuizen naar
Gerwen. Ze hebben een huis gekocht in het
nieuwe plan en vertellen me enthousiast
hoe mooi het wordt. Nadeel: ze moeten nog
even wachten, maar hebben er zeer veel zin
in! Theo werkt bij de NS als treinmachinist.
Verder is hij voorzitter van Juventud en fluit
hij regelmatig een wedstrijd voor jeugd of
senioren binnen RKVV Nedewetten.
Deze vacature stond al een tijdje open, wat
maakt dat jij hem nu gaat invullen?
“Een tijd geleden floot ik een wedstrijd bij
de Dames en bij thuiskomst zei ik tegen
mijn vrouw Willeke, die Dames kunnen
echt nog zoveel leren. Er is zoveel mogelijk
binnen die groep. Echt jammer dat het er
niet uitkomt... Willeke antwoordde: Aals jij
het allemaal zo goed weet, dan moet je ze
zelf gaan trainen’.” Dit zette Theo aan het
denken. Het bleef in zijn hoofd zitten en na
verschillende gesprekken met Willeke leek
het hem toch wel een uitdaging. Daarnaast
werd zijn contract bij de NS omgezet naar
een vaste aanstelling, waardoor hij ook een
vast rooster kreeg. Dit gaf mogelijkheden om
te bekijken of het in hun leven paste en zo is
de bal eigenlijk gaan rollen.
En toen?
“Daarna heb ik het bestuur benaderd en
hebben we gesproken over mijn wensen
en de mogelijkheden binnen de huidige
groep. Hier werd ook gesproken over de
motivatie, prestatie maar ook zeker over
de gezelligheid binnen de groep. Na de
winterstop ga ik beginnen, we trainen op
dinsdag en op donderdag en verder ben ik
de coach op zondag voor de Dames. Ik heb er
echt veel zin in.”
Wat vindt je van de groep?
“Wat ik al zei, ik heb er erg veel zin in. Het
is een groep met veel jonge speelsters.
Ze zijn vanuit de jeugd doorgestroomd.
Vele hebben (enkele) jaren tussen de
jongens meegespeeld, dat is goed voor
de ontwikkeling van het voetbal(spel).
Ze hebben een goed inzicht en zijn vaak
sterk aan de bal. Ze hebben een goede
handelingssnelheid. Er zit veel potentie
in deze groep, ze kunnen door slimme
aanpassingen veel beter gaan voetballen
denk ik. Ze hebben de mogelijkheid als
individu maar ook als groep te groeien.”

Theo geeft aan dat het werken met dames
nieuw is voor hem, hij zal zichzelf echt nog
wel tegen gaan komen. Maar, hij geeft aan
ook wel een persoon te zijn wie zich binnen
een groep goed kan aanpassen. Wanneer
bijvoorbeeld een oefening niet klopt en er
vanuit de groep feedback komt dan kan hij
ook kritisch naar zichzelf kijken en hoeft hij
niet boven een groep te staan. Hij maakt er
naar eigen zeggen liever (een belangrijk)
deel van uit. Wanneer het echt moet, zal
hij optreden maar hij verwacht niet dat dit
vaak nodig zal zijn bij een groep volwassen
dames.
Je bent natuurlijk nog niet gestart met je
nieuwe functie, maar heb je al doelen in je
hoofd? Wat denk je met de huidige groep te
bereiken?
“Nou, ik heb er nog niet zo specifiek over
nagedacht, maar handhaving in de vierde
klasse is zeker een doel, en eigenlijk een
prioriteit met deze selectie! Daarin zou zelfs
mijn reële streven zijn om middenmoot/
bovenin mee te draaien. Verder vind ik
plezier belangrijk, ze moeten het leuk

vinden. Ik wil ook niet perse veranderen
in de huidige samenstelling, ik ga me niet
verdiepen in het selectiebeleid, als iedereen
momenteel tevreden is over de plek waar
zij speelt, is dat prima. Maar het is op het
moment lastig om voldoende spelers te
hebben op de zondag door blessures en
zwangerschappen. Ik hoop dat iedereen
voldoende voor elkaar over blijft hebben,
zodat er geen zondagen komen dat er
onvoldoende speelsters beschikbaar zijn en
natuurlijk hoop ik dat de geblesseerden snel
weer bij de groep aan kunnen sluiten.
Daarnaast hebben we in de jeugd van
Juventud ook nog een aantal speelsters
met potentie, die kunnen zich uiteindelijk
nog bij deze groep voegen, dit is ook een
fijn vooruitzicht voor de toekomst van het
damesvoetbal binnen de club.”
Nou dat lijkt mij een zeer goed
vooruitzicht, heel veel succes met het
uitvoeren van je nieuwe functie en
natuurlijk hopen wij dat je de gestelde
doelen kunt behalen!

- Wegenbouw, (sier)bestrating
- Grond- en rioleringswerken
- Cultuurtechnische werken

Huikert 17 te Gerwen tel: 040-2837008

Carnaval 2019 - Prins Feschtivalie
adjudant Driekie, adjudant Campinga en adjudant Crostie

Wat zijn we weer trots; de nieuwe prins carnaval en adjudanten zijn
wederom leden van onze vereniging!
De nieuwe kartrekkers van CV de Wetters zijn:
Prins Feschtivalie (Danny van Esch), adjudant Driekie (Dirk
Renders) adjudant Campinga (Sanne Alofs) en adjudant Crostie
(Kees Huijbers)
Hun motto: ‘t zit wel Snor
De prins; een clubman
Danny is al van jongs af aan lid van onze vereniging, maar
ondanks veel talent heeft hij slechts kort in de selectie gespeeld.
Door blessures is hij helaas niet de ster geworden binnen onze
vereniging, die hij nu bij onze vrienden van de carnavalsvereniging
wel is.
De familie van Danny is al jaren zeer trouw aan onze vereniging.
WilTin, het bedrijf van vader Tini is zelfs enige tijd onze
hoofdsponsor geweest en ook bij de damestak van onze vereniging
is WilTin altijd nauw betrokken geweest. De laatste jaren zit Danny
in het bedrijf en loopt de sponsoring nog steeds. RKVV Nederwetten
en Danny zijn dus zeer nauw verbonden.
Ook de adjudanten erg betrokken bij RKVV Nederwetten
Dirk is ook al van jongs af aan lid van onze vereniging, maar ook hij
is helaas geteisterd door enkele zware knieblessures en heeft het
voetballen zelf op een lager pitje moeten zetten. Door de tijd die
vrij kwam na zijn actieve carrière hebben we aan Dirk steevast een
trouwe vrijwilliger gehad. Met name bij de dames is Dirk dankzij

zijn inzet en kunde erg belangrijk geweest.
Sinds enkele jaren blijkt dat het bloed bij Dirk soms toch ook stroomt
waar het eigenlijk niet gaan kan. De voetbalschoenen zijn weer uit
het vet gehaald om bij het gezelligste team van onze vereniging te
voetballen. Wie gaat kijken op zaterdagmiddag, bij de Veteranen,
ziet Dirk zichtbaar genieten van het voetbal en de gezelligheid daar
omheen.
Kees heeft in de jeugd gevoetbald en dat was hem vooral te doen
om de gezelligheid rondom het team. Na zijn jaren in de jeugd kwam
Kees terecht bij de lagere elftallen en daar werd hij geconfronteerd
met het voetballen vroeg op de zondagochtend, vaak na een
stapavond. Na een jaartje sabbatical probeerde Kees het nog
maar eens, maar het was duidelijk, een andere besteding van de
zondagochtend paste Kees beter. Binnen onze vereniging bleef Kees
echter wel betrokken. Op verschillende manieren als vrijwilliger en
ook als sponsor. Samen met broer Mart stak hij 3 jaar geleden een
compleet elftal in nieuwe trainingspakken en tassen. Deze worden
nog steeds fier gedragen.
Sanne is er altijd bij als er wat te doen is, en voegt met haar
amicale karakter precies toe waar de vereniging voor staat: Samen,
gezelligheid en plezier maken. Als partner van Danny en moeder
van drie lieve kinderen, zien wij Sanne regelmatig shinen op ons
sportpark.
Namens bestuur en leden van RKVV Nederwetten wensen wij
jullie en met jullie heel Nederwetten een fantastische carnaval
2019 toe! Alaaf!

Opwettenseweg 95
5672 AH Nuenen

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

BOUWBEDRIJF SCHEPERS
schilderwerken
nol rendershof 8
5674 MC nuenen
info@soetbeeck.nl

06 5 1 6 79 247

WWW.BOUWBEDRIJFSCHEPERS.NL

Ook uw advertentie in ‘t Koppeltje?

Voor al uw tegelwerk
Stuur een email naar koppeltje@rkvvnederwetten.nl
en wij zullen u in contact brengen met sponsorzaken.
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