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In de kantine bij Hannie
Het ‘nieuwe’ gezicht achter de bar

Buitenlandcorrespondent Marlon van de Sande 
Voetbal in Zuid-Amerika; meer dan een spelletje

De voetbalzondag van
Ivo van der Heijden



Jan Migchels was vanaf de oprichting 
in 1965 lid van onze vereniging. Bij het 
50-jarig jubileumfeest was hij een van 
onze jubilarissen. Jan heeft zelf nooit de 
voetbalschoenen aan gehad, maar was al die 
jaren een steunend lid die ons een warm hart 
toedroeg. Je kon hem altijd vragen als er een 
klinkerpad aangelegd moest worden. Ook 
heeft hij jarenlang het clubblad rondgebracht. 
Steunende leden zoals Jan, zijn zeker zo 
belangrijk voor onze vereniging als spelende 
leden.
Noud Renders: ome Noud voor mij. Ome 
Noud was vanaf het begin als leider en 
grensrechter zeer betrokken bij onze club. Ook 
zat hij in de elftallencommissie. Later stond hij 
als fanatieke toeschouwer langs de lijn om zijn 
zoon Harrie en ook mij aan te moedigen. Jan 
en Noud waren zwagers van elkaar, beiden 
zijn ze bijna 90 jaar geworden. 
Ik wil de familie Migchels en de familie 
Renders heel veel sterkte toewensen met dit 
verlies.

Algemeen
• We waren natuurlijk al tevreden over het 
kantinebeheer, en de overname heeft Hannie 
Raaijmakers prima opgepikt. Hannie heeft het 
interieur wat omgegooid en wat uitbreidingen 
gedaan in het eetassortiment. 

• Momenteel zijn we met onze hoofdtrainer 
Henri Maas in gesprek over het verlengen van 
zijn contract. Ondanks de moeilijke periode 
die het elftal doormaakt, houdt Henry het 
elftal gemotiveerd. Begin 2020 zal daar meer 
duidelijkheid over komen. Ook zijn wij in 
gesprek met Jeffrey van Uum, die we graag 
als assistent trainer/coach aan de selectie toe 
willen voegen.

• Over het algemeen zien alle sport-
verenigingen het ledenaantal teruglopen, de 
spelers zien het sporten tegenwoordig vaak 
niet als heel belangrijk. Die terugloop is bij ons 
nog niet direct te zien. Toch is er bij de laatste 
ledenvergadering de zorg uitgesproken dat 
dit ons de komende jaren ook wel eens zou 
kunnen treffen. Acht leden hebben daarom 
een commissie gevormd (een zogenaamde 
Denktank) om onze vereniging te promoten en 
daardoor de continuïteit van het ledenaantal 
te waarborgen.

• In de laatste ledenvergadering is besloten 
voorlopig geen contributieverhoging door 
te voeren, in plaats daarvan zijn wel de 
kantineprijzen iets verhoogd. Wij moeten alles 
natuurlijk ook financieel draaiende kunnen 
houden.

• Inmiddels is er een nieuwe beamer 
aangebracht en er komt nog een elektrisch 
verduisteringsscherm. Dit wordt betaald door 
de Club van 50.

• Anne Raaijmakers zal dit jaar als prinses de 
kar gaan trekken samen met haar adjudanten 
Ilse Versantvoort en Tim Bunthof. Deze drie 
leden van onze vereniging wensen wij heel 
veel succes en plezier toe om er een mooi feest 
van te maken.

• Ik hoop begin 2020 te kunnen melden dat de 
club eigenaar is geworden van het paviljoen, 
wij zijn nu in een afrondende fase. Het 
paviljoen in eigendom hebben is belangrijk 
voor ons voortbestaan. Omdat wij toch al het 
onderhoud aan het clubhuis en velden moeten 
bekostigen, zijn we als eigenaar wat minder 
afhankelijk van de gemeente. Onze eigen 
boontjes doppen, dat is ook wat de gemeente 
wil.

• Op 31 januari vindt de eerste activiteit 
van 2020 plaats. Dit is een Amerikaanse 
restaurantavond waarbij de kantine 
omgetoverd wordt in een geheel Amerikaanse 
stijl. Wij hopen op een grote opkomst. Je kunt 
een tafel reserveren bij Hannie of Anniek.

• Inmiddels hebben wij op Tweede Kerstdag 
weer de traditionele kerstloop gehouden. De 
opkomst was hoger dan andere jaren en het 
was heel gezellig. Met wederom een foto-
opdracht voor onderweg konden deelnemers 
het mooie Nederwetten en omstreken goed 
bewonderen.

Mannenvoetbal
De selectie heeft wat moeite om het hoofd 
boven water te houden. Ze hebben de pech 
om net de winst niet binnen te kunnen 
halen. Toch zijn er geen uitschieters in deze 
competitie; het kan nog alle kanten op. Ik zie 
ons elftal in het voorjaar zomaar eens flink 
klimmen op de ranglijst.
Het tweede elftal staat er beter voor, ze staan 
op de eerste plek. Samen met de leiders Ad 
en Ruud hoop ik dat we aan het einde van het 
seizoen een kampioensfeestje kunnen houden. 
Het derde, vierde en de veteranen hobbelen 
aardig mee en zijn vooral kampioenen van de 
derde helft. 

Vrouwenvoetbal
Deze competitie is er gekozen voor één 
damesteam op zondag. Het oude Dames 2 
is bijna in zijn geheel overgegaan naar de 
Veterinnen die op vrijdagavonden voetballen. 
Theo den Ouden heeft aangegeven aan 

het eind van het jaar te stoppen als trainer/
coach. Hij wil zich vooral richten op Juventud 
waar zijn hart ligt. Wij moeten daarom op 
zoek naar een nieuwe trainer/coach. Nadat 
we toentertijd voor Theo als trainer gekozen 
hebben, zijn er nog een drietal aanmeldingen 
binnengekomen. Die gaan we nu benaderen 
voor het volgende seizoen, de dames zullen 
wij betrekken bij het maken van een keuze.
De dames hebben het wat moeilijk deze 
competitie, door de mengeling van de 
twee voorgaande elftallen zijn ze nog niet 
voldoende op elkaar ingespeeld. Volhouden 
dames! Als we maar boven Gerwen eindigen 
kunnen we tevreden zijn!

Juventud
Theo den Ouden is verkozen tot onze clubheld. 
Theo eindigde (zeer verdiend vind ik zelf) 
als eerste van de gemeente Nuenen. Hij zal 
weliswaar niet de clubheld van Nederland 
worden, daar is onze club te klein voor. Ik 
weet zeker dat hij daar anders zeker kans op 
zou maken. 
Juventud zal na de winterstop weer uitbreiden 
met een JO7 team. Ook de Sport en Spelgroep 
groeit.  

Tot slot wil ik iedereen een gezond en sportief 
2020 toewensen, en alle vrijwilligers bedanken 
voor jullie voortreffelijke inzet in 2019. Tijdens 
de laatste vrijwilligersavond ben ik helaas 
de redactie van ’t Koppeltje vergeten te 
bedanken. Ze brengen twee keer per jaar een 
grandioos mooi clubblad uit. Ik kijk er altijd 
naar uit en lees deze twee of drie keer van 
voor tot achter. Bedankt voor jullie inzet.

Met vriendelijke sportgroet, 
 
Willy Raaijmakers

Beste sportvrienden,

Er is afgelopen jaar weer heel wat gebeurd binnen en rondom onze mooie vereniging. 
Daarom wil ik even een aantal gebeurtenissen aanstippen en benoemen. We hebben 
natuurlijk een nieuwe kantinebeheerster, er is weer een nieuw carnavalstrio binnen de 
vereniging en we hebben een ware clubheld in Nederwetten. Helaas is er ook droevig 
nieuws, en dat zijn twee overledenen die hart voor onze vereniging hadden.
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Hannie Raaijmakers 
De razende reporter in gesprek met onze nieuwe kantinebeheerster Door: Hilde Thoonen

Wanneer de razende reporter neerstrijkt aan de bar, heeft barvrouw 
Hannie er net een romantisch tripje op zitten. Bestemming: Olsberg 
in Duitsland. Een heel leuk reisje, maar eigenlijk doen ze dit niet zo 
vaak. Thuis in Nederwetten is het toch het fijnste. Al was het wel 
lekker dat het even heerlijk rustig was. Want rustig, dat is het eigen-
lijk zelden bij Hannie. 

Op 1 augustus is Hannie gestart als kantinebeheerster en ze voelt zich 
al helemaal thuis achter de bar. 
Het is haar heel erg goed bevallen tot nu toe. Achter de bar werken is 
heerlijke ontspanning. Even met een gezellige avond je hoofd leeg ma-
ken. Gezellige praatjes maken, wat biertjes tappen en alles mooi een 
beetje regelen.
Dat is wat anders dan de andere baan van Hannie: ze werkt ook nog 
28 uur op een administratiekantoor in Aarle-Rixtel, waar ze zich voor-
namelijk bezighoudt met de loonadministratie. Daar zijn alle puntjes op 
de i erg belangrijk en hoort geconcentreerd werken er echt bij. Samen 
een mooie combinatie van werken met hoofd en handen, waarmee 
Hannie zich als een vis in het water voelt. 

Vanaf de start in augustus heeft Hannie al zo’n kleine 14.000 biertjes 
getapt, gerekend tot aan het einde van het jaar. Tel daarbij een ba-
naantje of 200, heel veel bakkies koffie en ook nog een paar broodjes 
bami met Maggi. Veel klandizie dus, zo ook op deze donderdagavond 
voor kerst.
 
Ik ben benieuwd wat de vaste gasten aan de bar van Hannie vinden, 
dus ik vraag de heren: ‘Vertel eens, wat is er zo leuk aan Hannie?’ 
Ze denken er even over na, wat fronsrimpeltjes verschijnen hier en 
daar... ‘Is het zo moeilijk mannen?’ ‘Nee, integendeel! Het is niet moei-
lijk, maar laat ons even goed nadenken zodat het ook echt recht doet 
aan Hannie! We kunnen toch niet zomaar een willekeurig complimentje 
uit de kast trekken?’ 
Aaaaaaah, het is bijna een All You Need is Love momentje! Die stoere 
mannen die Hannie even het hof aan het maken zijn. Mooi hoor! 

Maar goed, na een klein moment van overpeinzing hoor ik het volgen-
de: ‘Gezelligheid, er is een leuk sfeertje voor en achter de bar. Hannie 
is altijd in voor een praatje en ze denkt graag mee als er iets op te los-
sen is. Je voelt je altijd welkom en dat is hartstikke fijn. Ze is ook actief 
achter de bar, dat draagt bij aan gezellige buurt. Je voelt je welkom en 
je ziet dat ze plezier heeft achter de bar.’ Mooi hoor! Die kan je in je zak 
steken Hannie. Slechts één bezoeker heeft een klacht: hij moet nu z’n 
eigen was doen thuis…

Anne, Julia en Tom, de kinderen van Hannie zijn ook vaak in de kanti-
ne te vinden na het voetballen en ook Wim is erg actief bij de club. Ze 
klagen wel eens dat ze de liefde tegenwoordig in de kantine moeten 
komen halen vertelt Hannie, maar uw reporter denkt dat ze ondertus-
sen maar wat blij zijn met hun moeder die het allemaal zo goed organi-
seert, thuis én in de kantine. 

Wat is nou de leukste dag om te werken in de kantine?  
‘Tja, dat is heel moeilijk kiezen. De dagen zijn zo verschillend maar dat 
maakt het ook juist leuk! Op donderdag hebben we bijvoorbeeld een 
leuke baravond, zaterdag een gezellig kippenhok met alle jeugd en de 
ouders op de vroege ochtend, en later in de middag de stoere pubers 
aan de bar.  
Op zondag is het vaak lekker druk met een heel verschillend publiek: 
voetballers, toeschouwers, koffiedrinkers. En heel gezellig dat er veel 
kindjes komen die lekker aan het spelen zijn binnen en buiten. Maar 
dan zijn we er eigenlijk nog lang niet... Er zijn ook nog de kaartavon-
den, activiteiten, toernooien en feesten. Echt heel leuk dat die afwis-
seling er is en er zo veel verschillende mensen in de kantine te vinden 
zijn.’
Binnenkort viert Hannie ook haar eerste Kerst in de kantine, op 2e 
kerstdag met de Kerstloop. Vast en zeker een mooie nieuwe traditie die 
ze aan haar lijstje kan toevoegen. En zonder het te weten, wordt Han-
nie ondertussen ook voor veel mensen in Nederwetten een traditie: 
“Kom, we gaan er efkes één vatten bij Hannie.” Proost! 

“Kom, we gaan er efkes 
één vatten bij Hannie!”



De voetbalzondag van 
Ivo van der Heijden Door: Riene Huijbers

Waar het begon met de voetbalzaterdag van Ivo, geniet deze rasech-
te RKVVN‘er na bijna 27 jaar lid te zijn van onze club van vele voet-
balzondagen. Bij Ivo thuis aan de keukentafel vertelt hij uitgebreid 
over zijn band met RKVVN en over zijn voetbalzondag.

Hoe lang ben je lid van RKKVN?
“27 jaar... Toch? Patries? Wanneer was mijn huldiging? ‘Mei vorig 
jaar!’, klinkt het uit de woonkamer.
Nou je hoort het, ik ben dus 27 jaar lid.”
Momenteel speelt Ivo de sterren van de hemel in ‘t Twidde van Neder-
wetten. 
“Ik heb lang in het vierde gespeeld en ook nog een seizoen bij de Vete-
ranen. Patries, wanneer zijn wij uit de competie gehaald?”
Patries vanuit de woonkamer: ‘Twee jaar geleden!’ “O ja, twee jaar 
geleden waren we het Derde, en het Tweede had ook te weinig spelers 
en toen zijn er teams samengevoegd. Nu hebben we meer dan genoeg 
spelers: inclusief coach zijn we met een club van 27 sterspelers! Er 
wordt veel slap gezeverd in ‘t Twidde. Als de sfeer goed is, komen de 
punten vanzelf. En dat gebeurt op dit moment! Veel lol, veel lachen 
en dan tijdens de wedstrijd wel even flink werken. Dat alles onder de 
bezielende begeleiding van Ad van de Biggelaar en Ruud Jansen.” 

En daar train je flink voor?
“Dat zit er voor mij helaas niet meer in, als ik dat wel doe dan ben ik 
niet hersteld op zondag! Trainen is niet zo mijn ding, dus daar ben ik 
gauw mee gestopt. Als je ergens geen zin in hebt, moet je het vooral 
niet doen. Gelukkig hebben we een mooi samengesteld elftal, en we 
staan nog bovenaan ook! We hebben een aantal kwaliteitsinjecties 
gehad zoals Niek Evers, Koen van Gorp en Giel van Korven. Én onlangs 
hebben we Michel Verhoeven overgekocht van het Vierde voor een 
extra sfeerinjectie.” 

En jij bent ook één van die kwaliteitsinjecties?
“Op dit moment ben ik de trage spits van het Tweede, en dat bevalt 
eigenlijk erg goed! De één heeft nou eenmaal iets meer voetballende 
kwaliteiten dan de ander, maar het huidige 2de elftal is een echt team. 
Ik ben begonnen als laatste man, maar Ad had vrij snel gezien dat dat 
niks werd. Voorin kon ik minder kwaad! Ik hoef ook niet de hele wed-
strijd te spelen. Tegenwoordig neem ik ook genoegen met een halve 
wedstrijd, en als de wedstrijd erom vraagt maak ik graag ruimte voor 
andere spelers.” 

Hoe bereid jij je voor?
“Om de week is er een thuiswedstrijd van PSV. Als we daar zijn ge-
weest met ons vaste clubje, dan heb ik wat meer moeite om op te 
staan. Als we bijvoorbeeld op zondagochtend om 10 uur in Valkens-
waard spelen dan moet je toch om 8 uur je nest uit. Meestal ben ik dan

al wakker omdat we jonge kinderen hebben. We ontbijten dan ‘s mor-
gens voordat ik ga gezellig met z’n allen. Patries heeft dan ook mijn tas 
al ingepakt!”
Patries roept lachend: ‘Ach, flikker op!’

Een feestje op z’n tijd!
“De uitwedstrijden rij ik vaak samen met Niek en Koen en dan rijden 
we rechtstreeks. Bij thuiswedstrijden, als ik weet dat er iets te doen is, 
dan ga ik lekker op de fiets. Laatst was er nog een gezellig Hollands-
feest in de kantine georganiseerd. Dan trap ik door het mooie Nuenen-
se Broek en dan ben ik in 10 minuutjes bij de club. Patricia komt best 
vaak ‘kijken’ met de kinderen. Dan is het een groot (kinder)feestje 
langs het veld en in de kantine. Dat is altijd leuk als er iets georgani-
seerd wordt, dan komen de vrouwen en de kinderen ook.” 

Heb je ook een vast kantinemenu?
“Voor de wedstrijd als ik niet ontbeten heb, pak ik altijd een worsten-
broodje. Na de wedstrijd een broodje gehaktbal met mayonaise en een 
pilsje. En tegenwoordig als we winnen hebben we ook vaak een biertje 
onder de douche. Dat is de laatste tijd wel vaak!”

Kampioenen?
“We zijn in ieder geval winterkampioen! Of we kampioen worden? Dat 
is altijd een gevaarlijke uitspraak. Als iedereen fit blijft, de sfeer blijft 
zoals die nu is, en als we er met z’n allen voor blijven gaan dan spelen 
wij zeker mee voor de titel! Dat zou misschien een mooi moment zijn 
om mijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Of toch niet... Ik 
voetbal nog steeds erg graag en kan vooral de gezelligheid eromheen 
niet missen denk ik.”
 
Stoppen op je hoogtepunt?
“Nou ik zou het wel zonde vinden om te stoppen, want ik vind het super 
leuk! Ik merk alleen dat mijn bijna 2 meter lange lijf het toch zwaar heeft 
na een wedstrijd. Het zou nooit zo zijn dat ik niks meer doe. Als ik zelf 
niet meer actief voetbal, dan zal ik misschien wel leider zijn bij een team. 
Ik kom gewoon graag bij de voetbalclub, in welke rol dan ook.”

Leider van de jeugd?
“Wie weet! Onze Zeth is nu 3,5 jaar en lijkt veel op mij. Laatst heeft 
hij een proeftraining gehad, een echte linkspoot. Hij had een kwartier 
meegedaan, toen is hij naar de kantine gelopen voor ranja en een fri-
kandel. De geschiedenis herhaalt zich!” 
 
Ik besluit genoeg drankjes te hebben gedronken, en neem alle verha-
len van Ivo mee naar huis. Morgen is het weer vroeg dag. “Dan moet 
je een Wake Up Light aanschaffen, topspul!” Een week later ben ik 
mijn nieuwe gadget bij Ivo thuis op gaan halen. Zijn werkgever mag 
trots zijn op deze verkoper!

“Ik begon als laatste man, 
nu ben ik spits. Voorin kon 

ik minder kwaad!”
“Altijd leuk als er vanuit de club 
iets georganiseerd wordt, daar 

probeer ik vaak bij te zijn”



De gezelligste loop van Brabant 
5e editie Gerwen-Nederwetten Loop Door: Joost Migchels & René Foolen

Voetballen en hardlopen gaan heel goed samen. Naast een fijne bal-
beheersing, scherp tactisch inzicht en goede traptechniek is het heb-
ben van een groot loopvermogen een belangrijk voordeel voor iedere 
voetballer. Hoe fijn is het als je de tegenstander ‘kapot kunt lopen’? 
Dus, voetballers: Ga hardlopen! En laat nou juist in Nederwetten de 
gezelligste hardloopwedstrijd van Brabant zijn. 

Gerwen-Nederwetten Loop editie 5
In 2020 vindt alweer de vijfde editie plaats van de Gerwen-Nederwet-
ten Loop. De voorbereidingen zijn in volle gang. Dit is een lustrumjaar 
en daarom is er een nieuwe activiteit toegevoegd. Naast de traditionele 
10 en 15 km door het buitengebied van Nederwetten en Gerwen, staat 
er dit een Oriëntatie Run rond en door Nederwetten op het program-
ma. Dit  is een loopwedstrijd waarbij met kaartlezen zo snel mogelijk 
een parcours wordt afgelegd vanaf de start komt de deelnemer via de 
gemarkeerde punten bij de finish uit: de route tussen de punten mag 
de loper zelf uitstippelen.

Soep en worstenbrood
De start (en de finish) is op zaterdag 21 maart 2020 om 15.00 uur ach-
terin de Heerendonk in Nederwetten. De organisatie is in goede han-
den van de Stichting Gerwen-Nederwettenloop met als grote kartrek-
ker Gerard van Heugten. Mede door de vele vrijwilligers en sponsoren 
is de ‘gezelligste loop van Brabant’ ook een zeer professionele hard-
loopwedstrijd geworden met digitale tijdswaarneming van MyLaps, 
verkeersregelaars, afstanden die ook precies 10 en 15 km zijn, prijzen 
voor de top 3 en niet te vergeten een gezellige feesttent voor een 
lekker soepje, worstenbroodje en drankje! Ook wordt er ieder jaar een 
donatie gedaan aan een goed doel, dit jaar is het goede doel de stich-
ting Sports for Children. Een stichting met het doel ieder jaar weer vele 
duizenden kinderen van allerlei nationaliteiten blij maken met mooi en 
degelijk sportmateriaal zodat zij optimaal kunnen spelen en sporten en 
op hun beurt de kans krijgen een (sport)droom waar te maken!

De inschrijving is inmiddels geopend en kan via de website: 
sites.google.com/view/gerwennederwettenloop/welkom 

Volgen via Facebook  
facebook.com/GerwenNederwettenLoop 
 
Instagram
Instagram.com/gerwen_nederwetten_loop
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Michel Verhoeven
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Voetbal leeft in Zuid-Amerika. Er is geen 
enkel ander continent in de wereld waar 
de sport zo intensief beleefd wordt als 
Zuid-Amerika; mijn bestemming van oktober 
tot april. 

Generatie op generatie, jong en oud, groot en 
klein, man en vrouw en alles daartussenin: 
iedereen is verzot op het spelletje. Zuid-
Amerika ádemt voetbal. Kinderen spelen het 
op straat, elke eetgelegenheid, slagerij, winkel 
en busterminal heeft een tv waarop de wed-
strijd wordt getoond. Overal zijn lokale of nati-
onale voetbalshirts te koop en mensen dragen 
de shirts als doordeweekse outfit. Je ontkomt 
niet aan de sport.

Het continent heeft in de loop der jaren meer-
dere grootheden gebracht: Diego, Pelé, Ronaldo, 
Romario, Lionel, om er maar een paar te noe-
men. Genoeg voorbeelden voor de jeugd om 
hun dromen na te jagen. Met de bal onder hun 
arm en hun helden op hun rug staan ze op het 
lokale veldje. Met enkel wat stokken of stenen 
als doelpalen gaan ze de strijd aan met elkaar.

Voetbal is passie 
Ik had het geluk om een voetbalwedstrijd bij 
te wonen. En wel in Medellín, de Colombiaan-
se drugshoofdstad van de jaren 80. De hoogtij-
dagen van Pablo Escobar zijn gepasseerd, de 
vrede is redelijk wederkeerd en voetbal is nog 
steeds sport numero uno.

Medellín telt twee voetbalclubs die uitkomen 
in de Colombiaanse Primera Division: Atletico 
Nacional - de huidige lijstaanvoerder van de 
divisie en favoriete club en witwaspraktijk van 
onze Pablo; en Independiente Medellín - iets 
minder goed, iets minder hooggeplaatst en 
iets minder rijk. En uiteraard zijn deze clubs 
elkaars aartsrivalen. 
Wat beide partijen gemeen hebben is hun 
gedeelde stadion in het noordwesten van de 
stad en hun beider enorme schare aan fanatie-
ke supporters; de Ultras genoemd. Belangrijke 

wedstrijd of een midweeks tussendoortje? 
Altijd staan ze achter hun clubs. Met vlaggen 
en vaandels in de clubkleuren en luidkeels 
zingend vol passie, geroerd tot tranen toe.

De derby kon ik helaas niet meepikken. Een 
wedstrijd van het grote Nacional helaas ook 
niet, vanwege andere speeldata. Mijn wed-
strijd was tussen Independiente Medellin en 
Deportes Tolima. Een niveautje waar ‘t Uurste 
van Nederwetten op zondagmiddag uiteraard 
geen enkele moeite mee zou hebben.

Het fanatisme begon al voor de wedstrijd. 
Geen enkele supporter had iets anders aan 

dan het Independiente-shirt, overal bonkten 
de trommels de passie door het stadion en 
de spanning was duidelijk voelbaar. Er vielen 
punten te behalen. Met mijn roodblauwe Me-
dellín-shirt aan genoot ik al met volle teugen 
van de overweldigende sfeer. 

Voetbal is oorlog
Voordat we het stadion binnen mochten, werd 
iedereen grondig gecontroleerd. Als vrouw 
stond ik te wachten bij de vrouwelijke securi-
ty. Het meisje voor me leek extra lang en extra 
goed gefouilleerd te worden. Op een gegeven 
moment moest zij zelfs haar schoenen uitdoen. 
Ik dacht nog geërgerd: “oh nee, ik zal toch wel 
mijn schoenen aan mogen houden? Hier heb ik 
geen zin in.” De dame van de security haalde 
maar liefst twee (!) messen uit de sneakers 
van het meisje. Waar in godsnaam heeft ze 
die toch voor nodig?! Verschrikt en verbaasd 
keek ik om me heen hopende dat een van mijn 
medereizigers dit merkwaardige moment ook 

had meegekregen. 
Het zou dus niet zomaar een potje voetbal 
op dinsdagavond worden. Nee, in Zuid-Ame-
rika bestaat er niet iets zoals “zomaar een 
wedstrijdje meepikken”. Voetbal kan mensen 
scheiden, maar ook verbroederen. Jouw team 
zegt iets over jou en jouw afkomst!

Op het veld ging de oorlog verder. De scheids-
rechter werd, begeleid door twee ME’ers, het 
veld opgebracht.
Vanaf de eerste minuut beten de spelers zich 
in hun tegenstanders en schuwden geen en-
kele overtreding. Een beetje hakken en zagen 
voetbal.

Voor blauw en voor rood gaan zij door het vuur. 
De roodblauwe Independiente-supporters 
zongen uit volle borst hun favoriete strijdliede-
ren. De vlaggen wapperden en het bier vloeide 
rijkelijk.

Na ongeveer een uur spelen viel dan eindelijk 
de eerste goal. Medellin scoorde uit een pe-
nalty en door de speakers klonk het bekende: 

GÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒLLLLL!!! Een oorverdovend 
kabaal kwam vanaf de tribunes. Mensen vlo-
gen elkaar, en ook mij, euforisch in de armen 
om dit fantastische moment met elkaar te 
vieren. Tien minuten lang voelde iedereen op 
de tribune zich onsterfelijk. Tien minuten lang 
stopte de wereld met draaien. Tien minuten 
lang deden de zorgen van alledag er niet toe. 
Tien minuten; zo lang duurde het voordat de 
tegengoal kwam. 

De teleurstelling werd snel verwerkt en de 
supporters gingen weer met gerechte rug 
achter hun club staan. Ze deden alles om hun 
mannen naar de overwinning te schreeuwen.

Direct na het laatste fluitsignaal en een 1-1 
einduitslag werd de scheidsrechter, wederom 
begeleid, van het veld gehaald. Geen risico’s.
De supporters bleven rustig en de meege-
smokkelde messen werden niet getrokken. En 
ik? Ik ging met mijn hoofd vol nieuwe indruk-
ken voldaan terug naar mijn hostel. Deze bele-
ving wil ik zeker weten nog vaker meemaken 
in het temperamentvolle Zuid-Amerika.

Wil je Marlon blijven volgen tijdens 
haar onvergetelijke avonturen door 

Zuid-Amerika? Kijk dan op
 

www.polarsteps.com/MarlonvdSande
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“Een niveautje waar 
‘t Uurste van Wette 
geen enkele moeite 
mee zou hebben!”

Voetbal in Zuid-Amerika; meer dan een spelletje 
Zuid-Amerika correspondent Marlon van de Sande



Sommige leden hebben er al van gehoord, andere vast en zeker nog 
niet. Vandaar dat wij ons even kort introduceren.

In samenspraak met het bestuur is er tijdens de ledenvergadering afge-
sproken dat er een denktank in het leven geroepen wordt om samen de 
lange termijnkoers van onze vereniging te gaan bepalen.
Wij hebben louter een adviserende taak en brengen onze meningen/
ideeën over aan het bestuur.
Het doel is om samen met de leden in kaart te brengen wat er zoal nodig 
is om ervoor te zorgen dat onze vereniging over 10-15 jaar nog steeds 
een zelfstandige vereniging kan zijn.
Na enkele vruchtbare brainstormsessies zijn wij erachter gekomen dat 

een ieders mening zeer zeker op prijs gesteld moet worden.
Het kan dus zomaar gebeuren dat een van de leden van de denktank 
naar u toekomt met vragen omtrent de toekomst van onze club.

Mocht u al eerder input willen geven of heeft één van jullie een briljant 
idee, deel dit dan met een van de commissieleden.
Alle informatie wordt zeer op prijs gesteld, mits het bijdraagt aan een 
gezonde, stabiele toekomst van onze club.

Commissieleden: Dennis Wouterse,  Erwin de Meester, Arne Raaij-
makers, Ivo van der Heijden, Rens van Herpt, Peter Raaijmakers, Ad 
van den Biggelaar, Piet Renders en Tom Raaijmakers.

De Denktank 
Nieuwe commissie met oog op de toekomst 
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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.

Dit zijn de nieuwe spelregels in het seizoen 2019/’20
Sinds dit seizoen geldt er een aantal nieuwe spelregels bij zowel 
de profs als amateurs. Dit zijn de zes meest in het oog springende 
wijzigingen. 

• Strafschoppenserie
Als er een strafschoppenserie aan te pas moet komen om een 
beslissing te brengen, gaat het vanaf dit seizoen weer om-en-om. 
Team A begint, team B neemt daarna een strafschop, daarna weer 
Team A, enzovoort. De ABBA-procedure, die vorig seizoen werd 
gebruikt, bestaat niet meer.

• Plek van wisselen
Als een speler gewisseld wordt, moet deze speler het speelveld 
verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn. Tenzij de 
scheidsrechter toestaat dat de speler het veld direct mag verlaten 
bij de middenlijn of een ander punt (bijvoorbeeld voor de veiligheid 
of bij een blessure). 

• Doeltrap
Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien meter, hoeft niet 
meer eerst uit het strafschopgebied voordat een andere speler de 
bal mag aanraken. De bal is in het spel vanaf het moment dat deze 
is getrapt en duidelijk beweegt. Tegenstanders dienen buiten het 
strafschopgebied (en op 9.15 meter van de bal) te blijven tot de bal 
in het spel is (deze regel geldt vanaf Onder 13 t/m senioren).

• Scheidsrechterbal
Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar één speler in de 
buurt staan van de scheidsrechter, als hij/zij de bal laat vallen. 
Dit moet een speler zijn van het team dat de bal als laatste heeft 
aangeraakt. De rest van de spelers moet op minimaal vier meter 
afstand staan. Als er een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied 
is, is deze altijd voor de keeper.

• Kaarten voor teamofficials
Een scheidsrechter kan ook een gele of rode kaart geven aan 
teamofficials. Teamofficials zijn alle stafleden die langs het veld 
zitten, zoals de coach, verzorger of teammanager. Afgelopen seizoen 
is hier al mee geëxperimenteerd in het betaald voetbal, vanaf 
komend seizoen geldt het ook voor het amateurvoetbal.

• Muurtje
Als de verdedigende partij 
bij een vrije trap een 
muurtje neerzet van drie of 
meer spelers, moeten alle 
aanvallers minimaal één 
meter afstand houden van dit 
muurtje. Als de aanvallers 
zich hier niet aan houden, 
volgt er een indirecte vrije 
schop voor de verdedigende 
partij.

Amateurvoetbalseizoen ook 
in 2020 eind augustus van 
start
Net als in de voorgaande drie 
seizoenen wordt er ook in het 
amateurvoetbaljaar 2020/’21 
na de zomer afgetrapt. Eind augustus staan de eerste wedstrijden 
op het programma. 
Vorig jaar bleek uit onderzoek onder veel betrokkenen uit 
het amateurvoetbal dat het verplaatsen van de start van het 
amateurvoetbal tot ná de zomervakantie op veel enthousiasme kan 
rekenen.

In het weekend van 29 en 30 augustus beginnen de 
bekercompetities voor de categorie A. Op 19 en 20 september 
starten de reguliere competities van de categorie A, waaronder 
de Topklasse vrouwen en de overige mannen-, vrouwen- en 
jeugdcompetities. 

KNVB berichten 
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Bellen met Prinses Rizada 
Nieuw carnavalstrio ademt RKVV Nederwetten Door: Koen van Gorp

Voor deze editie van ‘t Koppeltje werd er telefonisch een lijntje ge-
legd met een heuse prinses. Niet Amalia, Alexia of Ariane, maar die 
andere prinses met een A; Anne of zoals ze sinds 11 november door 
het leven gaat: Prinses Rizada van CV de Wetters. 

Naam: Anne Helena Josephina Raaijmakers
Geboortedatum: 11 juni 1994
Verliefd/verloofd/getrouwd: Verliefd op Sander Mertens
Familie: Wim (vader), Hannie (moeder), Tom (broer) en Julia (zus) 

Wilde jij als kleine Anne ook al prinses worden?  
“Prinses worden is zeker iets dat ik al heel lang wilde, maar niet persé 
eentje met een enorme jurk en een kroontje, ik wilde wel heel graag 
carnavalsprinses worden”.

Wanneer ben je gevraagd?  
“Ook dat is al lang geleden, dan zou ik eens even in mijn agenda 
moeten kijken… 17 mei 2019, toen belde Karin Beckers mij op met: ‘wij 
willen jou eigenlijk wat vragen’. Ik dacht ‘Oh nee dat gaat over die jubi-
leumgarde’, maar toen kwam de vraag of ik prinses wilde worden voor 
aankomend jaar. Ik heb daar toen eigenlijk meteen ‘ja’ op gezegd maar 
het leek hen verstandiger als ik er misschien eerst een nachtje over 
ging slapen. Zo gezegd zo gedaan en ik heb heel de nacht niet kunnen 
slapen want ik was helemaal enthousiast. Toen ben ik de volgende dag 
vroeg naar Nederwetten gegaan en heb ik het met mama overlegd. We 
moesten dit natuurlijk stiekem doen. Iedereen was thuis dus toen zijn  
mama en ik in het kippenhok gaan overleggen. Mama zei natuurlijk: 
‘Zou je dat wel doen, je moet ook nog je studie afronden’, maar ik had 
eigenlijk toen al wel besloten dat ik het toch ging doen, ghehe.”

De keuze van Ilse is begrijpelijk, 
ik bedoel jullie zijn praktisch een 
Siamese tweeling. Hoe kwam je 
bij Tim Bunthof als Adjudant?  
“Ik wist eigenlijk meteen al wel dat 
ik twee adjudanten wilde, Ilse staat 
natuurlijk buiten kijf, die werd het 
sowieso. Ik wilde ook graag een 
man erbij omdat het anders zo’n 
verwijfd feestje zou worden (gnif-
fel). Ik heb er over nagedacht wie 
ik er als man bij wilde, want van 
mijn leeftijd is er niet iemand in 
Nederwetten. Toen ging ik een beetje bij onze Tom in de groep kijken 
en toen zei iemand ‘Waarom niet Tim?’ en dacht ik ‘Ja, waarom niet!’. 
Hierop ben ik weer met mama gaan overleggen in het kippenhok en zij 
dacht ook dat dat zou leuk zijn. Ik vond het een leuk idee dus ik dacht 
‘Ja, ik doe het gewoon!’ Toen heb ik Tim ook opgegeven als een adju-
dant bij de PKC (Prinsen Keuze Commissie).”

En dan begint het proces te lopen, hoe gaat dan het proces van de 
adjudanten vragen in zijn werk?  
“Nou, ik heb ze dus opgegeven en ik benader ze niet zelf, dat doet de 
PKC. Zij moeten eerst ‘ja’ zeggen. De PKC had ze gevraagd en allebei 
zeiden ze ‘ja’, dus toen hadden we een avond afgesproken bij Danny 
thuis. Ik was daar als eerste en toen kwam Tim’.  

 
En zij weten dan nog niet wie de prins of prinses is waar ze ‘ja’ tegen 
hebben gezegd?  
“Nee, dat weten ze nog niet. Ik heb me verstopt op de wc en toen gin-
gen ze Tim eerst uitvragen van: ‘Wie denk je dat het wordt?’ Daarna 
kwamen ze mij halen van de wc om het bekend te maken. Vervolgens 
kwam Ilse en die dacht echt van: ‘Wat doet Tim hier?’, want zij had 
wel het idee dat ik het was natuurlijk. Maar goed, toen kwam ik tevoor-
schijn en was het ook gewoon meteen goed en leuk en iedereen had er 
heel veel zin in.”

Hoe zijn jullie gekomen tot deze namen en het thema? Bedenk je dit 
zelf, samen met je adjudanten of eventueel anderen?  
“Ja, dat hebben we eigenlijk met zijn drieën gedaan. We hebben best 
wel wat zitten brainstormen en voetbal is een veel voorkomend thema 
dus dat wilden we niet. Tim kwam volgens mij in een opwelling met 
het KPJ-weekend en van daaruit zijn we dit verder gaan uitwerken. 
Ik heb mijn krullen, Ilse is ‘die rooie’ en Tim is te herkennen aan zijn 
baard. Het thema Carpa de Fiësta is gewoon feesttent!” 

Hoe heb jij naar de bekendmaking toegeleefd? Het lijkt me erg lastig 
als je niemand mag vertellen dat je met iets super groots bezig bent? 
“Ja dat was wel vet moeilijk, want ik vond het natuurlijk supergaaf en 
eigenlijk wil je dat gewoon tegen iedereen vertellen. Uiteindelijk kon-
den we het toch best wel goed verborgen houden. Ilse en ik hebben 
ook wel een beetje geluk dat we niet in Wette wonen want we konden 
gewoon in Eindhoven afspreken. Voor Tim was dit wel veel moeilijker, 
maar gelukkig is het uiteindelijk goed gegaan. Maar vier mensen had-
den het goed geraden met het prinsenbal, dus ik denk dat we het wel 
goed verborgen hebben gehouden.” 

Volgens mij had je het heel goed verborgen gehouden, want jouw 
familie wist het ook niet, toch? 
“Nee inderdaad, die wisten van niets. Alleen mama wist het, want 
daar had ik mee overlegd en zij heeft ook onze pakken gemaakt. Papa 
die zei nog net van te voren toen ik thuiskwam: “Hé prinses!” (hij was 
net daarvoor bij Gini geweest en die dacht dat ik het zou worden), dus 

ik dacht ‘Hoe weet hij dat nou!’. 
Gelukkig zag hij het niet aan mij en 
zei hij nog: “Ik kom heel de carnaval 
niet als jij het wordt!’. Uiteindelijk 
vond hij het hartstikke leuk. Ik wilde 
Tom nog een beetje gebruiken als 
afleiding, maar hij werd ineens de 
Boeren-bruidengom, dus dat ging 
niet meer. Tom had nog wel een 
blad bier moeten betalen aan mij 
omdat we een weddenschap had-
den.” 

Dus het was puur toeval dat Tom 
in hetzelfde carnavalsjaar als jij 
een taak vervult? 
“Ja dat is echt puur toeval, maar dat 
maakt het wel extra leuk vind ik. 
Hij is ook al een paar keer als “Boer 
Karel” meegeweest.”

Hoe was het om op het podium te 
staan in je kostuum en je ‘volgers’ 
toe te spreken? 
“Nou, ik vond dat best wel heel 
spannend hoor, en je kent niet ieder-
een zo goed. Maar als je dan begint, 
dan is die spanning ook wel snel 
voorbij. Ik heb dat nog steeds hoor, 
elke keer is toch een beetje span-
nend.” 

 
Gezonde spanning dus?  
“Ja, gezonde spanning en je moet al die mensen (ook van andere ver-
enigingen) nog leren kennen. Dat gaat wel heel snel trouwens. Zeker 
ook met prinsen van andere carnavalsverenigingen. Je leert zo veel 
nieuwe mensen kennen en iedereen kent jou ook ineens. Dat is best 
wel bijzonder, maar ik vind dat echt heel leuk!”

Hoe waren de reacties na de bekendmaking?  
“Ja superleuk, iedereen zei wat gaaf, of echt leuk dat jij/jullie het bent/
zijn geworden, en dat mensen er al veel zin in hadden. De kindjes van 
mijn klas op school hadden het niet echt door ofzo, die zijn nog niet zo 
met carnaval bezig. Veel van de ouders hadden het wel al vernomen en 
daarvan waren er best veel die mij feliciteerden.”

Is carnaval altijd al een groot ding voor je geweest?  
“Jazeker, ook met de dansmariekes enzo, maar ook toen ik wat ouder 
werd, altijd van begin tot eind, haha!”

Hoe ga jij het prinses zijn combineren met het voetballen? Zullen de 
dames jou enkele wedstrijden moeten missen of is het wel te combi-
neren?  
“Ik moet dat eigenlijk nog een beetje checken in de agenda, ik heb het 
nog niet zo goed bekeken eerlijk gezegd… Ik probeer er natuurlijk wel 
zoveel mogelijk bij te zijn, want ik vind het voetbal ook super belang-
rijk. Misschien dat er wel wat ochtenden zullen zijn dat ik met hoofd-
pijn het veld op ga, maar dat zien we dan wel weer!”

Raaijmakers is inmiddels misschien wel dé voetbalfamilie van Ne-
derwetten, papa in het bestuur, mama runt de kantine, Tom in ’t 
uurste en Juul voetbalt bij jou in het team. Hoe komt het dat jullie 
allemaal zo verzot zijn op het spelletje?  
“Ik weet het niet zo goed. Ik vond voetbal altijd al leuk maar vroeger 
mocht dat niet van pap. Ik reed paard en volgens papa ging dat niet 
samen dus toen mocht ik niet op voetbal. Om één of andere reden heb 
ik het wel altijd leuk gevonden.”

En nu gaat het allemaal beginnen, de onthulling is geweest, je hebt 
al wat andere prinsen en/of prinsessen van andere carnavalsvereni-
gingen leren kennen, hoe gaat dit jaar worden wat hoop je?
“Ik denk dat het een superleuk jaar zal gaan worden met heel veel 
nieuwe ervaringen. Ik hoop dat er heel veel mensen, ook van de voet-
balclub, bij ons een feestje komen vieren tijdens carnaval, dus tot ziens 
in Carpa de Fiësta!” 

“In het middelpunt staan 
op het podium, dat is 
wel even spannend!”

“Zou je dat nu wel doen Anne, middenin 
je afstudeerperiode? Maar ik had mijn 

keuze eigenlijk al gemaakt”
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Tijdens de algemene ledenvergadering 
werd besloten een “Denktank” in het leven 
te roepen om een toekomstvisie voor onze 
voetbalclub Nederwetten op te stellen. Om 
erachter te komen wat het DNA van RKVV 
Nederwetten is en hoe we hierop kunnen 
bouwen in de toekomst, gaat de Denktank 
zoveel mogelijk leden van de vereniging 
interviewen. Voetballers, vrijwilligers, 
supporters en sponsoren vragen we uit te 
leggen wat hen bindt aan onze vereniging. 
Zo ook Paul van den Broek die jarenlang 
betrokken was als hoofdsponsor.

Het is een koude dinsdagavond als we arri-
veren in Pauls schitterend verbouwde huis 
in Nederwetten. Paul verontschuldigt zich 
meteen. “Ik ben geen sponsor meer, dus geen 
idee waarom jullie mij willen interviewen”. 
Paul heeft geen hele sterke binding met voet-
bal en richt zich tegenwoordig meer op de 
carnaval als het gaat om zijn actieve vereni-
gingsleven. Toch is hij 15 jaar hoofdsponsor 
van de RKVVN geweest, de naam van zijn 
tweewielercentrum heeft misschien wel het 
langst op het blauw witte tenue geprijkt van 
alle hoofdsponsoren. 

Wat betekende RKVV Nederwetten voor je 
en waarom ben je sponsor geworden? 
“Toen ik in 2000 in Nederwetten kwam wonen 
heb ik me vrijwel meteen aangemeld als spon-
sor van de voetbalclub. Ik vind het belangrijk 
om deel te nemen aan de gemeenschap waar-
in je woont en te verbinden. Je bent onder-
deel van de gemeenschap en hebt dus ook je 
steentje bij te dragen. Ik ben eerst bordspon-
sor geweest, later hoofdsponsor met Wiltin 
en uiteindelijk ongeveer 10 jaar alleen. De 
voetbalvereniging staat voor mij voor saamho-
righeid en gezelligheid. Nederwetten is een 
knusse vereniging. Het is gezellig om de kanti-
ne binnen te lopen en met iedereen een praat-
je te maken. De club beschikt, in tegenstelling 

tot veel andere verenigingen, over een groot 
aantal vrijwilligers. Die dag en nacht voor de 
club klaarstaan. Als ik er dan toch iemand uit 
mag lichten dan is dit Gini van der Velden. Het 
is fijn te weten dat er zorg wordt gedragen dat 
alles er week in week uit netjes uitziet. Dank 
hiervoor!”

Na 15 jaar komt er met de verkoop van zijn 
zaak tevens een einde aan zijn hoofdsponsor-
schap. “Van jongs af aan wist ik dat ik in de 
fietsen wilde, andere jongens wilden brand-
weerman of piloot worden. Ik heb nooit iets 
anders gewild dan fietsenmaker worden. Ik 
heb altijd met volle overtuiging en veel ple-
zier aan de zaak gewerkt. Toch komt met de 
jaren ook het besef dat er nog andere dingen 
in het leven zijn, en daarom heb ik besloten de 
zaak te verkopen. De verkoop ging sneller dan 
verwacht en toen was de zaak in handen van 
John Vermeulen. 

Ben je, nu je geen hoofdsponsor meer bent, 
toch nog regelmatig te vinden op sportpark 
de Koppel?
“Ik ben niet iemand die regelmatig komt kij-
ken bij het eerste, maar de club heeft absoluut 
zijn aantrekkingskracht. Met name evenemen-
ten als het sponsortoernooi, de seizoensope-
ning en de activiteiten door het jaar heen 
zullen me nog regelmatig op het sportpark 
doen verschijnen. Grotere evenementen als 
het jubileum helemaal. De gezelligheid en 
saamhorigheid laten zien waar een kleine club 
groot in kan zijn. Ik herinner me onder andere 
nog de modeshow voor de nieuwe tenues tij-
dens het jubileumfeest, dat maakt je erg trots 
als sponsor!”

Wat is er volgens jou nodig om 
Nederwetten ook in de toekomst een 
succesvolle vereniging te laten zijn?
“Wat de club uniek maakt zijn de betrok-
kenheid en saamhorigheid van zijn leden en 

vrijwilligers. Iedereen draagt zijn steentje bij 
in het speciaal maken van de vereniging. Dit 
maakt de club knus en meer dan alleen een 
voetbalclub, waardoor ook niet-voetballers 
er graag komen. Dit gevoel is absoluut het 
belangrijkste om een succesvolle toekomst 
tegemoet te gaan.” 

Rest ons als Sponsorcommissie nog maar één 
ding: Paul, hartelijk dank voor 15 jaar sponsor-
schap!

Het DNA van onze vereniging 
In gesprek met ex-hoofdsponsor Paul van den Broek Door: Rens van Herpt/Ivo van der Heijden
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The making of 
‘t Koppeltje Door: Hilde Thoonen

Misschien is het je wel eens opgevallen. Twee keer per jaar, meestal 
voor Kerst en voor de zomerstop, begint het rondom het sportpark ex-
tra te gonzen. “Nee ik heb geen tijd. Ik word even geïnterviewd”. “La-
chen, misschien komen we wel in het Koppeltje met deze foto”. Eerlijk 
is eerlijk. De redactie heeft het echt heel gemakkelijk. Bij een club met 
zoveel fantastische vrijwilligers en minstens zoveel leuke mensen, is 
‘keuzes maken’ elke redactievergadering eigenlijk het enige wat ons 
achter de oren doet krabben. Maar aan mooie onderwerpen, enthousi-
aste verhalen of leuke inbreng geen gebrek. Tel daarbij op de lovende 
complimenten, het leuke steentje wat je bijdraagt aan het ‘wij-gevoel’ 
en de uitnodiging voor de vrijwilligersavond. Dit is een bijbaantje uit 
duizenden!

Sta je al te dansen op de tafel uit enthousiasme? Dat treft: we hebben 
ruimte voor versterking. Heb je dat dansje net niet gemaakt, maar ben 
je wel benieuwd hoe het er bij de redactie aan toe gaat? Vooruit, we 
nemen een klein kijkje achter de schermen.

Een week of zes, zeven voordat we ‘t Koppeltje willen bezorgen, begint 
het feest: We mogen uitkiezen waar we deze editie aandacht aan gaan 
besteden. Met wat vaste rubrieken genoeg houvast, maar we houden 
ook altijd ruimte voor leuke gebbetjes en actualiteiten. Koffie-afspraak-
jes worden gemaakt met de personen in kwestie, vragen worden 
verzonnen en het potlood wordt achter de oren gestoken. Na een paar 
weken druppelen de eerste
artikelen binnen bij de tekstmaffia voor een kleine controle. En ja, ook 
bij onze geoliede machine die we redactie noemen, hebben we wel 

eens (Écht niet vaak. Zéker niet bij elke editie. Écht niet.) te maken 
met wat lichte tijdsdruk zo richting de deadline voor de drukker. Maar 
hé, onder druk wordt alles vloeibaar, dus uiteindelijk leveren we altijd 
op tijd, meestal met een lichte blos op de wangen, het hele digitale 
bestand in bij de drukker die er weer een mooie tastbare versie van 
maakt.

Als redactielid van ‘t Koppeltje werk je ook aan je vitaliteit. Want het 
bezorgen in Nederwetten gebeurt meestal op een spontane zaterdag-
ochtend, na een bakje koffie. Met kinderwagens, fietsjes of andere hele 
handige vervoersmiddelen, is het zo gepiept om iedereen wat leesple-
zier te bezorgen.

En dan is het wachten. Heel lang wachten. Totdat het eindelijk weer 
zes of zeven weken is voor de de volgende deadline. En dan begint het 
hele feest weer van voor af aan. Lekker overzichtelijk, dat is het.

Tot gauw!
De redactie

Ben jij niet meer te houden en wil je meteen een sollicitatie-
formulier invullen? Dat is niet nodig. Je solliciteert onder het 
genot van een kopje koffie of een glaasje bier als we elkaar 
toevallig treffen bij de kantine. Maar een WhatsAppje richting 
één van ons rekenen we ook goed! Je bent altijd van harte 
welkom in ons team.




