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De Nederwettense 
Veteranen

“Ge gaot mi een goed 
gevoel naar huis!”

Woord van de voorzitter 
Willy Raaijmakers

Accommodatie  
Hoera! Na drie jaar eindeloze discussies met 
de gemeente gevoerd te hebben, met con-
ceptovereenkomsten over en weer, zijn we 
eindelijk eigenaar van het paviljoen gewor-
den.
 
Activiteiten  
Bij het schrijven van dit voorwoord weet ik 
nog niet wat de komende maanden ons zal 
brengen. Diverse activiteiten, waaronder het 
Sinterklaasfeest voor onze jeugd, is in aan-
gepaste versie gehouden. De Silent Disco, 
die gepland stond op 19 november is niet 
doorgegaan. Hopelijk kan dat in de lente na 
de wedstrijden van de veterinnen opnieuw 
opgepikt worden. Als de coronamaatregelen 
het toelaten gaat de kerstloop op Tweede 
Kerstdag wel door. Dit geldt ook voor de Bel-
gische avond op 22 januari. Normaal is onze 
carnavalsprins of prinses van de komende 
carnaval bekend gemaakt, maar ook dit ging 
ondanks alle voorbereidingen van onze colle-
ga vereniging helaas niet door.

Leden  
Met wat overheidssteun hebben we het vori-
ge seizoen de coronatijd kunnen overleven.
Onze senioren zijn in dat seizoen nauwelijks 
aan voetballen toe gekomen. Daarom hebben 
we de contributie voor het nieuwe seizoen 
eenmalig verlaagd naar € 100,-.
Van andere verenigingen hoorden we van 
een terugval in het ledenaantal. Een aantal 
van hun leden hadden andere hobby’s ge-
vonden tijdens het coronajaar. Wij waren 
daar ook bang voor maar gelukkig zijn er 
weinig afmeldingen en juist veel nieuwe 
aanmeldingen. Zowel bij de Sport en Spel-
groep als bij de senioren hebben we er flink 
wat leden bij gekregen. Dat is vooral te dan-
ken aan het derde elftal, die hebben er voor 
gezorgd dat er veel expats aangesloten zijn. 
Brazilianen, Bulgaren en Afrikanen komen 

onze elftallen versterken. Daarnaast start 
ook de Jeugd (Juventud) na de winterstop 
met drie nieuwe teams, waarvan een groot 
deel lid zijn van onze vereniging.

Trainers  
Aan het einde van dit seizoen nemen wij na 
vier jaar afscheid van onze selectietrainer 
Henri Maas.
Henri heeft het derde jaar tijdens Covid 
maar mondjesmaat kunnen coachen en trai-
nen. Daardoor zag hij het als een soort plicht 
om een vierde jaar aan te blijven om zo zijn 
taak netjes over te kunnen dragen aan een 
opvolger. Ik zie Henri als een sociale per-
soonlijkheid die de selectie bij elkaar heeft 
gehouden met een beperkt aantal selectie-
spelers, chapeau Henri.

Met onze fanatieke damestrainer Harrie van 
de Ven gaan we in januari over een eventue-
le verlenging praten.

Scheidsrechters  
Drie vaste scheidsrechters voor de thuis-
wedstrijden op zondag, hebben aangegeven 
te stoppen. Niet omdat ze geen wedstrijden 
meer willen fluiten, maar omdat het te zwaar 
wordt. Hierbij doe ik dan ook een oproep aan 
de lezers; wil je zelf of ken je iemand die 
scheidsrechter wil worden, meld je dan aan 
bij Niek Evers via info@rkvvnederwetten.nl. 
Als je geen lid van de vereniging bent is dat 
geen probleem, we maken je lid en geven je 
de mogelijkheid om kosteloos een scheids-
rechterscursus te volgen.

Naschoolse Sport BSO  
Momenteel zijn wij in onderhandeling met Ans 
Den Otter van Sport BSO Nuenen (naschoolse 
sportopvang voor basisschoolkinderen).
Zij willen tegen een financiële vergoeding 
gebruik maken van een gedeelte van het 
trainingsveld, het speeltuintje, het panna-
veld en een gedeelte van de kantine. Enkele 
jaren geleden is de Sport BSO gestart in de 
kantine van RKSV Nuenen, daar is inmiddels 
een grote wachtlijst. Sinds de bekendmaking 
zijn er ook voor Nederwetten veel aanmel-
dingen. Ze gaan al starten met een eerste 
groep van 11 kinderen en hebben bijna ge-
noeg aanmeldingen voor een tweede groep. 
Hieruit blijkt wel dat de voetbalvereniging 
een niet meer weg te denken sociale functie 
heeft binnen Nederwetten.

Erelid benoemd  
Op de vrijwilligersavond is Theo den Ouden 
tot erelid benoemd.
Wie kent onze bescheiden Theo niet? Een 
groot deel van onze leden heeft jeugdtrai-
ning gehad van Theo. Theo is nu bijna 50 
jaar. Toen hij 13-14 jaar was zat het leiding-
geven al in zijn bloed. Hij was dagelijks bij 
de jeugdtrainingen te zien, hij was assistent 
bij verschillende jeugdtrainers en ging vrij 
snel daarna zijn eigen weg als jeugdtrainer.

Samen met Theo hebben wij Juventud in 
2014 opgericht, Juventud is de samenwer-
king van de jeugdopleiding tussen RKVVN 
en onze buren RKGSV uit Gerwen. Theo 
nam direct het voortouw en werd en is nog 
steeds voorzitter van deze jeugdopleiding. 
In het hoofdbestuur van Nederwetten is 
hij verantwoordelijk voor alles wat betrek-
king heeft op jeugdzaken. Hij heeft ook nog 
enkele jaren het coachen en trainen op zich 
genomen van het 1e Dameselftal.

Nu 35 jaar later staat Theo nog wekelijks als 
scheidsrechter en jeugdtrainer op het veld.

Theo krijgt een welverdiende plaats op ons 
erebord en ik hoop dat hij zich nog lang in 
wil zetten voor Juventud.

Onderhoud velden  
Aan het einde van het seizoen krijgt het 
hoofdveld een flinke onderhoudsbeurt. De 
drainage en beregeningsinstallatie worden 
gecontroleerd en er komt een nieuwe top-
laag. Het herstel van het veld vergt tijd, we 
hopen dat het veld weer bespeelbaar is bij 
de start van het seizoen 2022-2023.

Net als iedereen hoop ik dat er snel een ein-
de komt aan de maatregelen. Blijf gezond en 
houd de moed erin.

Met vriendelijke sportgroet, 
 
Willy Raaijmakers

Zo vader, zo zoon:
Piet en Alard Renders

Zaterdag 1 januari 2022 
16.00 uur  

Nieuwjaarsreceptie 

We hopen dan (als de corona 
maatregelen het toelaten) met ons 

allen te kunnen proosten op het 
nieuwe jaar.

Beste sportvrienden,

Na een rustig seizoen, zowel op het veld als in de kantine, mochten wij in september 2021 
weer helemaal los. Tenminste, dat dachten wij. Maar het was maar voor even, want de 
besmettingscijfers liepen in oktober en november weer flink op. Dat betekent dat we in 
december weer zonder publiek spelen en er mag ook niet getraind worden. In de kantine 
controleren we regelmatig het vaccinatiebewijs middels de QR code. Dit is lastig voor de-
gene die controleert, want dit betekent dat je soms medeleden, teamspelers of vrijwilligers 
de toegang moeten ontzeggen, en dat is natuurlijk erg onprettig. Dit is ons door de overheid 
opgelegd, en om geen flinke boete te krijgen hopen we op jullie begrip. Sportief gezien is er 
niet zoveel te melden, we zijn net pas begonnen in het nieuwe seizoen. Dames 1 en Heren 2 
hebben in ieder geval goede kans om ver te komen op de ranglijst.

Piet van den Oever: 

De routinier  
van Wette 4!

16 Jubilarissen 
en een nieuw Erelid  

koppeltje@rkvvnederwetten.nl

Leuke foto gemaakt met je 
smartphone die kan schitteren

in ons prachtige clubblad? 
Mail je foto’s naar:



Nuenhem Tuinen 
Shirtsponsor Nederwetten 2 Door: Vincent Platjouw

Het is een druilerige dinsdagavond en ik kom aan bij een prachtige 
boerderij waar Pieter Donkers samenwoont met zijn vriendin. Het 
heeft even wat voeten in aarde gehad om een afspraak te maken, 
want de snelle rechtervleugelspeler van Nederwetten 2 werkt tus-
sen de 60 en 70 uur per week. Zijn bedrijf, Nuenhem Tuinen, wordt 
steeds bekender en veel mensen in Nuenen en omstreken genieten 
inmiddels al van een tuin aangelegd en/of onderhouden door Pieter 
en zijn collega’s.

Allereerst willen we je natuurlijk heel erg bedanken dat je shirtspon-
sor bent geworden van Nederwetten 2. Was dit een lang gekoesterde 
wens?
‘Haha, eigenlijk heb ik altijd gezegd geen shirtsponsor te willen worden. 
Ergens sluimert bij mij het gevoel dat er dan ook snel meer van je ge-
vraagd gaat worden. Bijvoorbeeld nog even wat ballen sponsoren hier 
en wat trainingspakken daar. Ik geef dan liever een bladje bier weg.’ 

Maar je bent toch overstag gegaan. Kwam dit door de goede onder-
handelingstechnieken van Han?
‘Eigenlijk ben ik al twee jaar sponsor, alleen vorig seizoen hebben we 
natuurlijk niet gevoetbald. De reden dat ik toch shirtsponsor ben gewor-
den, is omdat ik weet hoe moeilijk het is om nieuwe sponsoren binnen te 
halen. Ik heb zelf een aantal jaar in de sponsorcommissie gezeten, dus ik 
weet wel hoe zij zich moet inspannen. En tijdens deze coronacrisis is het 
extra moeilijk om sponsoren aan te trekken. Maar in onze branche gaat 
het momenteel heel goed en ik draag de club een warm hart toe, dus we 
hebben de deal beklonken. Het was een goede samenwerking met Han, 
Martijn, Rens en Niek van de sponsorcommissie.’ 

En nu pronken we met Nuenhem op onze shirts. Wat heeft jou doen 
besluiten om deze naam te gebruiken voor jouw onderneming en 
niet Pieter Donkers hoveniers of iets in die trant?
‘Het viel me op dat in onze branche voornamelijk hoveniers zijn die hun 
eigen naam gebruiken. Ik wilde daar wel iets anders in zijn. Uiteinde-
lijk kwam ik uit bij Nuenhem, want de betekenis die daarachter zit vind 

ik heel bijzonder. Nuenen en Gerwen zijn allebei zogenaamde ‘heimna-
men’, lang geleden ontstaan in de Frankische tijd. Het achtervoegsel 
‘hem’ betekent heim of woonplaats. Het voorvoegsel ‘nuen’ betekent 
nieuw. Nuenen betekent dus ‘nieuwe plaats’ en dat vind ik erg treffend 
voor wat wij doen. Wij creëren een nieuwe plek.’

Dat is interessant! Ik leer hier nog nieuwe dingen vanavond. Heb je 
ook altijd hovenier willen worden?
‘Ik heb de ALO afgerond en ben lang gymleraar geweest in Helmond. 
Maar het buitenwerken zit in het bloed en ik hielp mensen in mijn vrije 
tijd veel in hun tuin. Dat begon steeds meer tijd te op te eisen en ik ben 
toen van 5 dagen werken als gymleraar naar 3 dagen gegaan. Daar-
naast vroeg men mij naast het onderhouden van tuinen steeds meer 
om advies en zelfs het ontwerpen van tuinen. In mijn vrije tijd was ik 
zoveel mogelijk informatie aan het vergaren op het gebied van flora 
en alles wat er bij het hoveniersvak komt kijken. Toen ik uiteindelijk 
definitief stopte als gymleraar, nu zo’n tweeënhalf jaar geleden, had ik 
al twee mensen in dienst.’

Ik merk ook dat je echt met passie over je vak praat, mooi om te zien. 
Heb je nog andere passies?
‘Het is gewoon prachtig om te doen. Je bent met iets bezig wat men-
sen uiteindelijk ook echt kunnen zien en beleven. Dit vak is zo geva-
rieerd! Naast het werk, voetbal ik natuurlijk graag, daar offer ik mijn 
enige vrije dag in de week graag voor op. Het is fijn om onder de men-
sen te zijn en wat te ouwehoeren. Maar af en toe helemaal niks doen is 
soms ook heerlijk.’

Wat is jouw verwachting voor het huidige seizoen met Nederwetten 
2? Het begin is in ieder geval hoopvol. 
‘Ik vind het al mooi als we in de top-3 kunnen eindigen en we draaien 
momenteel lekker mee bovenin. Het is nu vooral fijn dat iedereen lek-
ker kan voetballen en plezier heeft.’

Je spreekt het woord ‘kampioenschap’ bewust niet uit?
‘Ik weet dat als de druk te hoog is, dat we rare dingen gaan doen. Dat 
is al vaker gebleken. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we een tijdje op 
plek 3 of 4 staan, want de tegenstanders zijn voor een wedstrijd met de 
koploper extra gemotiveerd. Maar het zou prachtig zijn als het lukt om 
een keer kampioen te worden. Schrijf maar op: het eerst vaatje bier is 
dan van mij.’

Dat staat genoteerd! Dank je wel voor deze gezellige én leerzame 
avond.

C.S.N.

CLEAN SERVICE NUENEN

Gevelreiniging
Voegwerken
Schoorsteenrenovatie
Impregnering

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

“Het eerste vaatje bier 
is van mij bij een 

eventueel kampioenschap!”
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Zestien Jubilarissen! 
Onze vereniging is trots Door: Vincent Platjouw

Op vrijdag 22 Oktober vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. 
In 2020 was er helaas geen mogelijkheid de avond doorgang te laten 
vinden in verband met de Corona pandemie. Gelukkig kon de vrij-
willigersavond deze keer wel doorgang vinden mede door de QR-co-
de check door Sjaak van Hoek. 

Een vast onderdeel van de vrijwilligersavond is het huldigen van 
de Jubilarissen van onze voetbalclub. Gezien het feit dat er in 2020 
geen huldiging plaats kon vinden werden er in 2021 maar liefst 15 
Jubilarissen gehuldigd! Daarnaast hebben we ook een nieuw Erelid; 
Theo den Ouden.   

Jan van Stiphout, 51 jaar lid 
Na lid te zijn geworden in 1970 is Jan in 1974 toegetreden tot het be-
stuur als penningmeester en secretaris. Zeer bekwaam in financiële 
zaken wat de club veel goeds heeft gebracht. Jan is medeoprichter van 
de BOSN en heeft daarnaast ook veel kunnen betekenen voor andere 
sportverenigingen binnen Nuenen. Als voetballer heeft jan zijn carrière 
afgesloten bij de veteranen, last but not least, Jan is in 1995 benoemd 
als erelid.  

Bernard van Genugten 50 jaar lid
Bernard was een geboren linksbuiten met de kalk van de zijlijn aan zijn 
schoenen. Daarnaast is Bernard nog lang leider geweest van Nederwet-
ten 4. Het verhaal gaat dat ze Bernard ooit vergeten zijn na een uitwed-
strijd bij Woensel, Bernard is toen te voet naar huis gegaan. Bernard 
staat altijd klaar om de kampioenskar te leveren. Helaas staat deze al 
geruime tijd in de stal!

Theo van de tillaart. 41 jaar lid
Theo z’n carrière is gestart bij de veteranen in het hart van de defensie. 
Theo heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het plezier buiten het 
voetballen om. Denk hierbij aan de jaarlijkse fietstochten en carnavalsop-
tocht. Theo heeft verder een goede bijdrage geleverd aan het 25-jarig 
jubileum als onderdeel van de jubileum commissie. 
 
Gerard van der Heijden 40 jaar lid
Gerard voetbalde in de lagere elftallen. Tijd voor trainen had Gerard niet 
aangezien hij vooral druk was met zijn meubelzaak Gerton. Gerton is 
jarenlang een trouwe shirtsponsor geweest, daarnaast werden ook de 
kaartavonden gesponsord. 

Theo den Ouden 41 jaar lid
De voorzitter heeft in het voorwoord al uitgebreid stil gestaan bij de be-
noeming tot Erelid en zijn staat van dienst bij de voetbalclub. 

Toon van Rooij 26 jaar lid
Toon onlangs gestopt als selectiespeler, nu spelend in het vierde. 
Inmiddels is hij al enkele jaren penningmeester van de voetbalclub. 

Willem van Rooij 25 jaar lid 
Willem speelt momenteel in het eerste elftal waar hij aanvoerder is. Hij 
is altijd beschikbaar indien er werkzaamheden op het sportpark gedaan 
moeten worden. Daarnaast is hij actief bij de papierophaaldienst. 

Edward Renders, 25 jaar lid 
Edward is een prima clubman en heeft een aantal jaar in het bestuur 
gezeten. Heeft 2 rechterhanden en staat altijd klaar om te helpen. Daar-
naast een goede bijdrage geleverd aan het 40-jarig jubileum. 

André Renders, 25 jaar lid
Nog steeds verdienstelijk voetballer in het vierde en daarnaast trainer en 
leider bij Juventud. Er zijn jaren geweest dat Andre topscoorder was van 
de club, dit werd niet bijgehouden door de club maar wel door Andre 
zelf. Er zal best een kern van waarheid ingezeten hebben!

Dirk Renders 25 jaar lid
Dirk speelt momenteel bij de veteranen. Helaas kreeg hij vroeg te maken 
met knieklachten. Dirk is een aantal jaar trainer/ coach geweest van de 
Dames. Als vrijwilliger is hij actief in de papier ophaaldienst. 

Arne Raaijmakers 26 jaar lid
Arne heeft in alle elftallen gespeeld en stond bekend als een felle voet-
baller, dit heeft hem ook een aantal blessures opgeleverd. Daarom is hij 
nu aan de club verbonden als assistent-coach van het vierde elftal!

Marco van Rooij 25 jaar lid
Marco, een degelijke rechtsback momenteel spelend in het vierde elftal. 
Houdt vooral van de gezelligheid en is als vrijwilliger actief in de papier 
ophaaldienst.  

Ronny van der Heijden 26 jaar lid
Ronny spelend als rechtsback in de lagere elftallen. Zelfverzekerde voet-
baller die nooit het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. Door zijn 
werk als chef-kok was het voetballen niet meer te combineren met zijn 
werk. Altijd steunend lid gebleven.   

Sander Vanhees 26 jaar lid
Hoogtepunt in zijn voetbalcarrière was het kampioenschap met Neder-
wetten 1 in 1999/2000. Sander alias ‘Sanderson’ was topscoorder in het 
kampioensjaar. De voetbal is inmiddels ingeruild voor de fiets. Daarnaast 
leider bij Juventud en nauw betrokken bij de website van Nederwetten.   

Robin Kierkels 25 jaar lid
Net als Sander was Robin ook onderdeel van het kampioenselftal van 
1999/2000. Organisatorisch sterk wat heeft gezorgd voor geweldige 
selectieweekenden. Daarnaast de drijvende kracht achter het 40-jarig ju-
bileum van de voetbalclub. Het jubileumboek was een mooi aandenken 
dat bij vele mensen nog in de kast staat!
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De Nederwettense Veteranen 
Ge gaot mi een goed gevoel naar huis! Door: Koen van Gorp

Zaterdagmiddag. 16.30 uur. De Veteranen spelen thuis. Stuk voor 
stuk komen ze binnen gesijpeld en hoewel ze al tig jaren op het-
zelfde tijdstip voetballen zijn er altijd een paar die nog maar net op 
tijd zijn. Bij de veteranen zijn er geen punten te verdienen maar wel 
spelen ze in competitieverband, tegen andere teams uit de regio. 
Het veteranenelftal van RKVV Nederwetten, hoe dit team samen te 
vatten; enkele jonge dertigers met wat jonge dubbele dertigers die 
eigenlijk stuk voor stuk nog met ‘t Uurste mee zouden kunnen.

Sommige willen elke week spelen en anderen vinden efkes meedoen, 
grensrechter zijn of de hele wedstrijd vanaf de zijkant kijken ook wel 
prima.

Als iedereen aanwezig is kunnen we naar het kleedlokaal. Iedereen kiest 
een shirtje wat het beste bij zijn fysiek past en na het omkleden is het tijd 
voor de warming-up die vooral met de mond gedaan wordt want; ‘vruger 
dinne we ok gin warming-up’ en ‘hamstrings ha’n we vruger nie’.

De veteranen laten zien dat een warming-up niet altijd lang hoeft te du-
ren en wanneer Frans de opstelling bekend heeft gemaakt en het fluit-
signaal klinkt is te zien dat ze inderdaad allemaal warm zijn, af en toe 
een afzwaaier, maar dat gebeurt op het hoogste niveau ook.

Dat leeftijd maar een getal is, is te zien aan de gedrevenheid die ze alle-
maal hebben en wanneer je het eventueel zelf niet kunt belopen zorg je 
dat je nog wel genoeg adem hebt om een ander aan te sporen, dan wel 
op zijn kloten te geven dat hij wél met zijn man mee moet lopen. Bij de 
veteranen duurt een helft 35 minuten, het spel gaat misschien wat min-
der snel maar, dat is de tegenstander ook en beide teams willen graag 
winnen, meestal fair en af en toe op het randje wordt er gestreden om te 

winnen maar bovenal willen ze allemaal gewoon lekker sporten, onder 
elkaar zijn en onderdeel zijn van een team.

De veteranen laten zien waar het allemaal om draait, plezier hebben én 
ongeacht de uitslag is het na de wedstrijd altijd een goeie 3e helft (die 
overigens wel wat langer duurt dan 35 min). Met zijn allen aan een lange 
tafel wordt het lichaamsvocht weer aangevuld, er komt een schaaltje 
bruin fruit voorbij, er wordt nog wat over de wedstrijd gesproken máár, 
er wordt bovenal slap gezeverd en veel gelachen om uiteindelijk alle-
maal met een goed gevoel naar huis te gaan.

Nu maar hopen dat de huidige maatregelen niet te lang duren en we 
weer op zaterdagmiddag van deze mannen mogen gaan genieten! 
Wanneer ze thuis spelen is een bezoek aan de kantine altijd de moeite 
waard want zoals al eerder beschreven; ‘ge gaot mi een goed gevoel 
naar huis!’.

Ben je zelf 30+ en wil je ook onderdeel zijn van de veteranen, neem 
dan even contact op met iemand van het bestuur of stuur een mailtje 
naar leden@rkvvnederwetten.nl
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Een selectie uit... 
Onze jeugd!

De JO-10 staat onder leiding van Martijn Migchels en Joost Beukers en de hulp van enke-le vaders tijdens de trainingen. De JO-10 is een fanatiek team met aantrekkelijk voetbal. Er staat altijd een zelfverzekerde keeper in het doel, een verdediging waar ze bij PSV jaloers op kunnen zijn, op het middenveld weten ze elkaar goed te vinden en er wordt goed overgespeeld. De spit-sen weten het doel van de tegenstander vaak te vinden. Deze talenten hebben veel plezier in het voetballen, zijn erg fanatiek, niet bang om vies te worden en sportiviteit is belangrijk. De coach weet hen goed te motiveren en komt zijn belof-ten na wanneer hij zegt te trakteren op frikandel-len als ze weten te scoren op de zaterdagochtend rond de klok van 10 uur. Een zakje chips als de wedstrijd in de eerste vrieskou op een lastig veld net in het  voordeel over de streep is getrokken wordt zeker ook erg gewaardeerd.
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JO09 Sport & Spel
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Rabo ClubSupport 2021 
Een groot succes! Door: Sponsorcommissie

Zoals voorgaande jaren deed RKVV Nederwetten ook dit jaar mee met 
Rabo ClubSupport. Met dit initiatief investeert Rabobank in de sa-
menleving door clubs en verenigingen te ondersteunen. Zij geven als 
coöperatieve bank ieder jaar een deel van hun winst aan verenigingen 
door het hele land. Dit jaar stelden de Rabobanken in Oost-Brabant 
€10,- per lidmaatschap beschikbaar voor Rabo ClubSupport, een to-
taalbedrag van bijna 2 miljoen euro. Rabobank-leden bepalen hoe dit 
bedrag onder de deelnemende clubs verdeeld wordt.

Stemperiode Van 4 tot en met 25 oktober konden leden van Rabobank 
Regio Eindhoven stemmen op hun favoriete club of vereniging en 
bepaalden daarmee welke financiële bijdrage de deelnemers zouden 
ontvangen. Elke stem was geld waard en kon zo voor iedere club een 
mooi bedrag opleveren. Hier werd massaal gehoor aan gegeven en 
begin november werd de uitslag bekend gemaakt.
Mooi bedrag Onze vereniging heeft dit jaar een prachtig bedrag op-
gehaald via Rabobank ClubSupport! Penningmeester Toon van Rooij 
zag maar liefst €793,58 bijgeschreven worden op de bankrekening van 
onze club. Dat is in deze moeilijke tijd een enorme opsteker!

Bestedingsdoel Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel rea-
liseren. Met de blik op de toekomst gericht, wil RKVV Nederwetten ons 
sportpark en clubhuis gaan verduurzamen. Denk hierbij onder andere 
aan zonnepanelen op het dak, isolatie en besparing op energieverbruik 
en water. Met de bijdrage van Rabo Clubsupport kan de eerste stap 
naar realisatie gemaakt worden! Via deze weg wil het bestuur en de 
sponsorcommissie iedereen hartelijk bedanken die de moeite heeft 
genomen om op RKVV Nederwetten te stemmen!

De Sponsorcommissie 
zit niet stil! Door: Sponsorcommissie

Ondanks de vervelende tijd waarin we nog steeds zitten, heeft de 
sponsorcommissie het afgelopen jaar niet stil gezeten. Met onze hui-
dige bezetting verzetten we samen veel werk om mooie resultaten te 
bereiken voor RKVVN.

Nieuwe sponsoren  
Zo zijn er verschillende nieuwe sponsoren geworven die onze gemoe-
delijke club willen steunen. In deze bizarre omstandigheden is dit een 
opsteker voor RKVV Nederwetten en zijn we er erg blij mee. Naast 
deze nieuwe sponsoren waarderen we de steun van onze overige 
sponsoren ook zeker. Grote en kleine sponsoren zijn voor ons even 
belangrijk!

Tenues  
Inmiddels schitteren het vaandelteam, het Tweede en de Dames in hun 
nieuwe tenues, trainingspakken en tassen. Doordat de dames nieuwe 
sponsoren hebben, zijn de vorige tenues, trainingspakken en tassen 
naar de Veterinnen gegaan. Zo staan al de teams van RKVV Nederwet-
ten vol trots in het blauwwit te voetballen.

Sponsortoernooi  
Vooruitgeblikt op de toekomst is de datum van het sponsortoernooi ook 
geprikt. Op vrijdag 20 mei 2022 zal het alom bekende, gezellige, spor-
tieve, Nederwettense sponsortoernooi plaatsvinden. Dus zet de datum 
alvast in uw agenda!

Nieuwe leden gezocht  
De sponsorcommissie is nog op zoek naar nieuwe aanwinsten. Ben jij 
degene die onze commissie met een frisse blik nieuw elan biedt? Straal 
jij wanneer jij de handen uit de mouwen steekt voor onze mooie club? 
Kom jij het beste tot je recht bij het werven van nieuwe sponsoren? 
Dan ben jij degene die wij zoeken! Schroom je niet om een van de com-
missieleden aan te spreken voor meer informatie. En een mailtje sturen 
mag ook altijd naar sponsor@rkvvnederwetten.nl.

Via deze weg willen wij al onze sponsoren bedanken voor hun steun 
aan RKVV Nederwetten in het afgelopen jaar en iedereen een heel 
goed nieuwjaar wensen.

José Verhoeven  
Martijn Migchels 
Rens van Herpt
Marlon van de Sande



Zo vader zo zoon 
Piet en Alard Renders Door: Erwin de Meester

Deze keer een speciale zo vader zo zoon. In deze 
editie staan namelijk de welbekende keepende 
vader Piet en zoon Alard centraal. De één, Piet, 
in de nadagen van zijn roemrijke carrière onder 
de lat bij onze vereniging. De ander, Alard, 
staat aan het begin om tenminste deze pres-
tatie te gaan evenaren. Piet heeft zijn sporen 
ruimschoots verdiend in ons vaandelteam, ter-
wijl Alard inmiddels zijn eerste minuten in de 
hoofdmacht heeft gemaakt. Wat deze zo vader 
zo zoon zo speciaal maakt is dat Alard inmid-
dels de derde generatie Renders is die onze 
clubkleuren in het 1e elftal als keeper heeft 
verdedigd. Piet sr. heeft namelijk als voetballer 
en keeper in vervlogen tijden ook in het Eerste 
elftal gestaan. Maak kennis met dit fanatieke 
duo, waarbij de zoon op sommige punten na-
drukkelijk aan de spreekwoordelijke stoelpoten 
van vader zaagt. 

Over Piet
‘Ik ben 48 jaar oud. Na zo’n 24 jaar bij bouw 
gerelateerde bedrijven te hebben gewerkt volg 
ik momenteel de opleiding tot docent wiskunde. 
Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam als reken-
docent op het Summa in Eindhoven. Dat is een 
MBO Verpleegkunde opleiding. Totaal nieuwe 
omgeving dus en erg leuk.’

Hoe trots ben je dat er wellicht een 3e genera-
tie Renders onder de lat komt te staan in het 
vaandelteam van Nederwetten? En wat vind jij 
ervan dat Alard is gaan keepen?
‘Als ie het Eerste haalt, zou ik dat heel leuk vin-
den natuurlijk, maar trots ben ik sowieso. Juist 
omdat ie zo fanatiek is en er vol voor gaat. Zijn 
debuut in het eerste heeft ie al gemaakt, een 
invalbeurt in de bekerwedstrijd - tegen Gerwen 
nota bene - en met pijn in het hart heb ik dat 
gemist omdat ik toen bij PSV was. Er niet van 
uitgaande dat hij daadwerkelijk in zou vallen.’ 

Waarom ben je eigenlijk zelf gaan keepen?
‘Poeh dat is dik 40 jaar geleden dus hoe dat 
precies gegaan is weet ik niet meer. Vaak hoor je 
dan dat ze de minder talentvolle voetballers op 
goal zetten maar dat was het bij mij niet. Ik kon 
het gewoon allebei goed haha. Ik weet nog wel 
dat ik mijn eerste keepershandschoenen kreeg 
van Sinterklaas. Die gele stoffen handschoenen 
met van die zwarte rubberen strips met nop-
jes. Trots belde ik die avond meteen naar mijn 
jeugdleider Wim van Esch, en de magie van die 
keepershandschoenen hebben me waarschijn-
lijk betoverd want ik ben nooit meer het doel uit 
geweest.’

Wie was in jouw jonge jaren jouw idool? En 
welke keeper van nu zie je heel graag keepen?
‘Ja dat was Hans van Breukelen natuurlijk. 
Superfanatiek en ook redelijk allround en had 
weinig zwakke plekken. En in die tijd, zo midja-
ren 80, had je nog van die mooie keeperstenues. 
Jan van Beveren was net voor mijn tijd maar als 
ik de stijlvolle beelden daarvan terug zie had 
ik die denk ik ook bij mijn favorieten geplaatst. 
Later was Gomes bij PSV natuurlijk een held. Een 
dergelijke puntenpakker is er daarna bij PSV niet 
meer geweest vind ik. Nu heb ik weinig voorkeu-
ren, al moet ik daarbij zeggen dat ik ook niet veel 
voetbal zie hoor. PSV en het Nederlands elftal 

kijk ik, maar daarnaast zijn er weinig wedstrijden 
die ik 90 minuten lang kijk. Met keepers die hun 
verdedigers na elke tegengoal uitkafferen kan ik 
niks. Dat vind ik zo’n flop. Doe gewoon je ding en 
hou die ballen tegen, dan krijg je van je medespe-
lers meer respect en vertrouwen dan wanneer je 
je als een malloot staat te gedragen.’

Wat zijn de plus- en minpunten van Piet Sr., 
Piet Jr. en Alard als keeper?
‘Ons pap heb ik nooit echt zien voetballen of 
keepen. Hij was ook geen vaste keeper overi-
gens, maar als het moest kon ie het wel heb ik 
van horen zeggen. Mijn grootste kwaliteit als 
keeper is denk ik het één-tegen-één duel. Als 
een tegenstander op mij af komt wacht ik heel 
lang met naar de grond gaan en blijf naar de bal 
kijken. Zo pluk ik nog regelmatig een bal van de 
voet van de tegenstander. Mijn minder goede 
punten zijn mijn uittrap en hoge ballen van de 
zijkant. Maar daar hebben meer keepers last van 
want daar ben je als keeper ook het meest kwets-
baar. Alard is natuurlijk best laat begonnen met 
keepen, maar die is zo fanatiek dat ie in korte tijd 
al heel veel heeft geleerd. Hij heeft de afgelopen 
jaren al verschillende fanatieke keeperstrainers 
gehad, daar gaat hij altijd heel graag heen en 
daar steekt hij veel van op. In het begin stuiterde 
er nog wel eens een bal terug in het veld maar hij 
is inmiddels echt heel balvast. Ook doet hij heel 
goed mee in het spel. Is altijd een aanspeelpunt 
en daarbij helpt het wel dat ie de eerste jaren ge-
voetbald heeft. Hij coacht ook fanatiek maar een 
verbeterpunt daarin is dat ie meer vooraf moet 
coachen in plaats van achteraf hoe het eigenlijk 
had gemoeten. Bij elke bal die je inspeelt zeggen 
of ze tijd hebben, open moeten draaien of een 
man in de rug hebben. En de verdedigers die je 
coacht met naam noemen, in plaats van zeggen 
dat iedereen een mannetje moet pakken.’

Welke eigenschappen van jouw vader zie je in 
jezelf en wat zie je van jezelf terug bij Alard?
‘In relatie tot de voetbalclub kan ik zeggen dat 
we daar alle drie erg graag komen. Voor ons pap 
was het zijn tweede thuis, ikzelf kom er al langer 
dan 40 jaar wekelijks, en onze Alard is er ook het 
liefst elk uur. Om zelf te voetballen, om voetbal te 
kijken, om bij de jeugd te fluiten, of om een balle-
tje te trappen in de panna-kooi (of op het voetbal-
veld waar hij 30 jaar eerder door een voormalig 
voorzitter hard vanaf geroepen zou zijn…).
Wat Alard en ik wel met elkaar gemeen hebben 
is dat we allebei wel kunnen genieten van een 
lekkere safe. En van de frustratie bij een tegen-
stander als je zojuist een bal onschadelijk hebt 
gemaakt.
En qua eigenschappen tja. Ik denk dat Alard 
meer op ons pap lijkt dan op mij, in de zin dat zij 
meer recht voor z’n raap zijn. Zij zeggen wat ze 
denken en wat ze vinden, ik ben wat terughou-
dender. Maar alle drie begeven we ons graag 
tussen de mensen en vinden het prettig bij de 
voetbalclub.’

Noem enkele hoogtepunten die je hebt meege-
maakt bij RKVV Nederwetten en dan natuurlijk 
ook enkele dieptepunten. Of minder mooie 
dingen.
‘Bij hoogtepunten denk ik toch als eerste aan de 
kampioenschappen. In de jeugd hadden we dit 3 

keer meegemaakt. Mijn debuutjaar in het Eerste 
in 1990, ik was toen 17, werden we geen kam-
pioen maar dwongen we onder trainer Bert de 
Beijer wel promotie af. Maar het hoogtepunt bij 
uitstek was het kampioenschap met het Eerste in 
2000. Daar kwam alles bij elkaar. De twee sei-
zoenen daarvóór hadden we in de nacompetitie 
promotie nipt gemist. En dit jaar had ons pap 
aangegeven dat het zijn 25e en laatste jaar als 
voorzitter van de voetbalclub zou zijn. Daarnaast 
was het al 31 jaar geleden dat Nederwetten 1 
kampioen was geworden. De kampioenswed-
strijd in Westerbeek was memorabel. Het enige 
sportpark in Nederland waar geen kantine staat 
en waar het massaal toegesnelde publiek zich al 
tijdens de wedstrijd laafden aan het meegeno-
men bier, waarna er voor ons strijders na afloop 
van de wedstijd nauwelijks wat te drinken was. 
Oh ja we wonnen wel met 0-8 en het biertekort 
werd in Nederwetten ruimschoots gecompen-
seerd.
Een ander hoogtepunt van onze club vind ik 
dat we zoveel vrijwilligers hebben waar de club 
draait. Dat is waar een klein dorp trots op mag 
zijn en waarin de kiem ligt voor de gezelligheid 
in de club.
En dieptepunten tja. We begeven ons als gezel-
lige maar kleine vereniging in de onderste regi-
onen van het amateurvoetbal, en in die marges 
opereren we. Sportieve dieptepunten vind ik 
dus niet zo relevant maar eerlijk gezegd kan ik 
er ook geen oproepen die ik zo paraat heb. Wat 
wel dieptepunten zijn is het ontvallen van echte 
clubmensen. Ik denk dan aan een groepje vaste 
supporters die jarenlang bekend stonden onder 
de naam ‘’de stamtafel’’. Mensen als Karel Foo-
len, Ad van den Biggelaar, Jan Lammers en de 
dames Gertje de Brouwer en Tonny van Genug-
ten. Zij waren onvoorwaardelijk aanwezig bij de 
wedstrijden van het eerste en naderhand in de 
kantine.
En met name wil ik ook nog Thijs Migchels 
noemen. Het is alweer 25 jaar geleden dat Thijs 
overleed, en hij is daarmee misschien al min-
der bekend bij de jongeren en bij nieuwe leden. 
Maar hij is voor de club zo belangrijk geweest. 
Kijk, ons pap zijn naam staat op de gevel van de 
kantine en daar ben ik enorm trots op, maar net 

als ons pap bepaalde Thijs destijds al de identi-
teit van de vereniging. Een enorm hart voor de 
club, altijd klaar staan voor welk klusje dan ook, 
en gezelligheid viert te allen tijde de boventoon. 
Een prachtige mens die helaas veel te jong is 
overleden.’

Wat drijft jou nog om bijna iedere zondag dat 
keeperstenue aan te trekken?
‘Ik heb er echt nog plezier in om te keepen. Je 
verleert het niet, maar ik merk wel dat ik niet 
meer zo snel ben als in mijn gloriedagen… Snel 
die hoek in duiken, of daarna snel weer opstaan. 
Daar zit tegenwoordig een vertragingsfactor in 
haha.
Maar het is toch vooral de kleedkamer humor. 
Het ouwe-jongens-krentenbrood. Dat All Stars 
gevoel dat je bekruipt als je in het kleedhok 
stapt, het veld op stapt, in de rust je thee met 
suiker drinkt wat je verder nergens doet, het veld 
af stapt, met een pilsje onder de douche staat en 
nadien in de kantine staat met je teamgenoten. 
Dat heerlijke tijdloze. Daar geniet ik echt van.’ 

Wat moet er bij jouw 2e favoriete club, PSV, ver-
anderen om weer succesvol te worden?
‘Tja Ajax heeft de laatste jaren wel een grote 
financiële voorsprong opgebouwd maar verder 
moet PSV vooral rustig blijven en zich niet zo me-
ten met Ajax. Die krijgen het vanzelf weer hoog 
in hun bol, gaan naast hun schoenen lopen en 
gaan op hun bek. En in die tijd dat het in Amster-
dam een mega-crisis is lachen wij ons krom en 
rapen wij enkele titels op. Zo gaat het al decen-
nialang op en neer.
Maar er worden veel mensen goed betaald om 
PSV te leiden. Laat dat hen maar mooi uitzoeken 
en laat mij maar lekker op de tribune mijn pilsje 
drinken met m’n maten en me af en toe heerlijk 
ongenuanceerd afreageren.’ 

Mag Alard niet in de appgroep van het 2e van-
wege alle schunnige teksten? Kan zomaar een 
goede leerschool voor hem zijn.
‘Klopt. Opvoedkundig onverantwoord dus daar 
ga ik voor liggen, om maar in vakjargon te blij-
ven. Misschien zodra Michel Verhoeven een 
keer zijn schoenen aan de wilgen hangt en de 
appgroep wat keuriger wordt, maar eerder niet. 
Alard is pas 16 hè.’

Ben je een voor- of tegenstander van een sa-
menwerkingsverband met een andere vereni-
ging? 
‘Het liefst houd ik het bij de huidige situatie. Niks 
mooier dan je eigen club in je eigen dorp waar je 
naar toe wandelt en waar vandaan je naar huis 
wandelt. Daarnaast vervult de club een voorna-
me sociale rol in het dorp. Vanwege de plek van 
samenkomst voor actieve en passieve leden, en 
vanwege de activiteiten die er georganiseerd 
worden.
Maar je moet je ogen niet sluiten voor de prak-
tijk. Het Eerste elftal zit niet zo dik in zijn man-
schappen en vanuit de jeugd staan er ook geen 
drommen jongeren aan de deur te kloppen. Het 
bestuur bestaat gelukkig uit mensen die enorm 
begaan zijn en erg hun best doen om mensen 
naar de club te halen. Dat lukt regelmatig maar 
het is een smal fundament. En dan denk ik dat je 
met het oog op de toekomst niets moet uitsluiten 
en alle opties moet bekijken.’
 
Over Alard
‘Ik ben Alard, 16 jaar. Ik heb vorig jaar besloten 
om mijn Havo 4 niet af te maken, omdat Havo 

veel en lastig werd en ik graag iets wilde doen 
wat ik leuk vind. Daarom zit ik nu op het Yuver-
ta in Boxtel, ik doe de opleiding Tuin- en land-
schapsinrichting (hovenier) niveau 4. Ik ga daar 4 
dagen in de week met plezier naar school, ik reis 
dan met de bus en de trein richting Boxtel, en op 
vrijdag loop ik stage bij Het Rullen. Ik werk in de 
vakanties bij Nuenhem, wat ik nu al bijna 2 jaar 
doe. Mijn hobby is voetbal waar ik het liefst zo 
veel mogelijk mee bezig ben. Nu keep ik nog in 
mijn eigen team bij Juventud in de Jo18. Ik train 
2 keer met mijn eigen team en 1 keer met het 
Eerste en/of keeperstraining. Op zaterdag heb 
ik wedstrijd met Juventud en soms zondag een 
wedstrijd met het 2e of bij het 1e op de bank.’ 

Wat is de reden dat je bent gaan keepen? 
‘Ik voetbal al vanaf mijn 4e. Ik zag papa altijd al 
keepen, maar dat mij leek het niks. Ik heb 9 jaar 
lang gevoetbald tot ik in de Jo15 zat. Dat jaar 
hadden we geen keeper, dus iedereen uit het 
team moest om de beurt gaan keepen. Ik dacht ik 
doe het gelijk met een bekerwedstrijd ‘daar kan 
je toch niks fout doen’. En toen kwam ik erachter 
dat ik het eigenlijk best leuk vond om te keepen.’ 
 
Wie is jouw favoriete keeper uit deze tijd en 
welke keeper uit het verleden?  
‘Joel Drommel is nu mijn favoriete keeper. Ik vind 
dat hij het goed doet in de goal en hij heeft een 
hele mooie en goede trap waar ik ook heel jaloers 
op ben, want ik ben niet goed in uittrappen. 
Mijn favoriete keeper uit het verleden is Jeroen 
Zoet toen hij nog bij PSV keepte, ik vond hem 
altijd de beste en dat was wel echt een voorbeeld 
voor mij.’

Wat is het sterkste punt van jouw vader als 
keeper en wat kan hij eigenlijk helemaal niet zo 
goed?
‘Ik vind papa sowieso een hele goede keeper. Zijn 
sterke punten zijn veel roepen en praten richting 
de spelers en hij ziet het spel heel goed in waar 
ik allebei nog veel van kan leren. Een minder 
sterk punt is dat papa net zoals ik een niet zo’n 
hele goede trap heeft.’

Wanneer is het zover dat jij de vaste keeper 
wordt van het 2e zodat papa als oproepkracht 
kan fungeren? Mag je tenminste ook in de app-
groep van Nederwetten 2. Kun je misschien nog 
heel veel van leren. Denk je niet?
‘Ik denk dat ik over 2 jaar ons pap er wel uit 
keep. Maar of ik dan ook gelijk vaste keeper word 
van het 2e weet ik nog niet. Ik zie mijzelf over 2 á 
3 liever als vaste keeper van het 1e en als ik dan 
zo’n ouwe lul word als ons pap of als ik voorbij 
gekeept word kom ik wel naar het 2e. En dan kom 
ik wel in de appgroep van het 2e. Ik kan denk ik 
altijd wel wat leren, bedoel je van de voetbaltac-
tieken in de appgroep?’

Hebben jullie het er wel eens over dat jij zo-
maar de 3e generatie Renders in het doel van 
Nederwetten 1 kan worden? En hoe trots zou 
papa zijn als jij daadwerkelijk de onbetwiste 
nummer 1 van het 1e zou zijn?
‘We hebben het er wel eens over gehad dat ik 

de 3e generatie ben in het Eerste. Daar kijk ik 
dan ook al vanaf jongs af aan op uit. Ik denk dat 
papa heel trots zou zijn als ik vast kom te keepen 
in het Eerste, maar ik denk dat opa daar boven 
dat ook zou zijn. Maar zelf ben ik net zo trots dat 
ik een Renders ben en voor Nederwetten mag 
voetballen.’

Keep je liever bij de jeugd of bij de senioren en 
waarom?
‘Ik heb niet echt een voorkeur, ik vind het allebei 
even leuk. Ik vind het leuk om met mijn leeftijds-
genoten te voetballen, maar ook net zo leuk om 
met de senioren mee te doen. Er zit bij mij wel 
meer druk en spanning op bij de senioren, omdat 
ik me dan extra wil bewijzen.’

In welke dingen lijk je sprekend op je vader? 
Niet alleen als keeper maar zeer zeker ook qua 
karakter?
‘Wij zijn allebei heel eigenwijs. Als we een dis-
cussie hebben blijven we allebei bij ons stand-
punt en dat verandert ook niet zomaar. 
We haken niet snel af bij de eerste de beste 
tegenslag, we zetten of werken door. En we zijn 
beiden ook best positief ingesteld. Al heb je een 
keer een tegenslag, ieder nadeel heeft zo z’n 
voordeel. We kunnen er ook allebei van genieten 
als een keeper een mooie redding heeft ook al is 
het voor een club die we niet supporten.’

Wat leer jij van papa als keeper en wat zou hij 
van jou kunnen leren?
‘Ik leer om veel meer te coachen richting de 
verdedigers/spelers, het spel nog beter inzien en 
er soms meer voor te gaan. Ik weet niet echt iets 
wat hij van mij zou kunnen leren, maar hij gaat er 
alleen op achteruit en ik alleen maar op vooruit!’

Wat moet er volgens jou gebeuren bij PSV om 
weer succesvol te worden?
‘Scoren! Als we meer scoren winnen we vaker 
en worden we eerder kampioen. Drommel moet 
de ballen tegenhouden, zolang er niks word 
gescoord tegen PSV verliezen we sowieso niet. 
Minder wisselen, dan moeten ze maar meer trai-
nen op conditie, het zijn immers profvoetballers. 
En daarnaast zou je toch denken dat de beste 
club van Nederland dat zelf wel kan bedenken.’

Wat zijn de mooiste dingen die je bij Nederwet-
ten/Juventud hebt meegemaakt? En wat ver-
geet je liever zo vlug mogelijk?
‘Het eerste jaar dat ik in de F zat bij Nederwet-
ten. Wij wonnen elke wedstrijd dik, wij hadden 
toen ook een heel leuk team en werden kampi-
oen.
Ook mijn debuut in het senioren elftal van Ne-
derwetten en dan gelijk in het Eerste. Het was 
de tweede wedstrijd dat ik op de bank zat, thuis 
tegen Gerwen. Ik mocht er de laatste 8 minuten 
in, dat waren denk ik de mooiste 8 minuten die ik 
heb gekeept.
Ik heb niet echt een moment dat ik snel zou wil-
len vergeten. Maar ik heb soms acties of blunders 
waar ik dan ook nog heel de dag spijt van heb. 
Wat ik op dat moment dan ook liever vergeet.’

Dankjewel Piet en Alard voor dit open en eerlij-
ke gesprek en wij hopen dat wij nog lang van 
jullie aanwezigheid mogen genieten! Of dit nu 
op of langs het veld is.

“Ik denk dat ik 
over 2 jaar ons pap 

er wel uit keep”
 

- Alard
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Piet van den Oever 
De routinier van Wette 4! Door: Ivo van der Heijden

Er zijn van die spelers die al jarenlang bij onze mooie voetbalclub rond-
lopen. Vaste waarde in een elftal, altijd aanwezig maar wellicht niet 
voor iedereen bekend. Tijd voor een nadere kennismaking met de dege-
lijke back van Nederwetten 4, Piet van den Oever!

Voor de mensen die je niet kennen, stel je even voor.
‘Mijn naam is Piet van den Oever, 41 jaar oud en woonachtig in Nijnsel. Al-
hoewel, er zijn mensen binnen de club die denken dat ik in Zijtaart woon. 
Hoewel ik in het buitengebied woon, het is echt Nijnsel. RKVV Nederwet-
ten ligt op 40 minuten fietsafstand, met dank aan de E-bike kan het tegen-
woordig sneller.’ 

Wat doe je in het dagelijkse leven? 
‘Ik run een varkensbedrijf met zo’n 250 zeugen. Iedere week worden er 
ongeveer 150 biggen geboren. Per jaar heb ik meer geboortes thuis dan 
de rest van de club samen denk ik. In principe kan ik elke zondag beschuit 
met muisjes uitdelen in het kleedlokaal.’

Hoe ben je in Nederwetten terecht gekomen?
‘Mijn voetbalcarrière is gestart in de jeugd van Nijnsel. Al snel stond ik 
op de radar bij verschillende clubs en dankzij een goede zaakwaarnemer 
kon ik de transfer maken naar VOW Zijtaart waar ik samen met Erwin van 
de Meerendonk speelde. In de weekenden was ik regelmatig te vinden in 
Cafe het Sonneke in Son waar ik veel jongens kende die inmiddels al in 
Wette speelde. (o.a. Tim Verstraaten, Geert Kruijswijk, Dennis Sprokholt 
en Ted Swinkels). Erwin verliet als eerste VOW. In 2008 heb ik besloten de 
overstap te wagen naar Nederwetten.’ 

En terugkijkend op de afgelopen 
jaren, wat is je zoal bijgebleven?
‘Na 2 seizoenen stopte een flink 
deel van het team waardoor wij 
samengevoegd werden met het 
toenmalige 4de elftal. Dit bleek 
een gouden combinatie want al 
snel volgde het kampioenschap 
met Wette 4. Het kampioensjaar 
was zowel op als naast het veld 
erg bijzonder. Zo hebben we met 
het elftal 2 nummers opgenomen 
in de studio: “Naai die bal in de 
goal“ en “Wette 4”. Geweldig!’  

Er gaat nog een verhaal rond over een zijspan, wat kun je hierover 
vertellen?
‘Haha. Inderdaad. Ik moet even goed graven maar Edward Renders heeft 
speciaal voor mij en Tim een zijspan gebouwd. Als ik me niet vergis kwam 
dit ter sprake tijdens een feest bij Wim Raaijmakers. Tim was met de auto 
maar had achteraf toch zin in een pilsje. Achterop de fiets bij mij was geen 
optie waarop Edward zei dat een zijspan een goede oplossing zou zijn. 
Waarop ik zei; als jij de zijspan maakt fietsen Tim en ik ermee naar huis. 
En zo geschiedde! Bij het sponsortoernooi of de seizoensafsluiting (moet ik 
om liegen) stond er een keurig afgewerkte zijspan klaar! Tim en ik zijn die 
avond veilig thuisgekomen dankzij Edward.’

Wat kunnen we de komende jaren nog van je verwachten?
‘Helaas moet ik bekennen dat mijn lichaam wat vaker moeite heeft met het 
herstel na de wedstrijd. Toch geniet ik nog elke keer van het spelletje. Ik 
heb onlangs mijn zaakwaarnemer ingelicht dat ik open sta voor een even-
tuele transfer naar een veteranen elftal. Of dat komend seizoen al is weet 
ik nog niet, ik zal binnenkort eens gaan kijken hoe de concurrentie op de 
back posities is. De derde helft is belangrijk, dan is de zaterdag een prima 
optie.’ 

Nog wat laatste woorden die je graag kwijt wil Piet?
Jazeker, ik wil echt even benoemen dat het in Nederwetten allemaal erg 
goed geregeld is. Kijk alleen al hoe we er als team bijlopen, tassen, nette 
tenues die altijd schoon gewassen klaarliggen. Complimenten voor de 
mensen die dit verzorgen!

Piet, dank je wel en tot snel op het sportpark!

voor reparatie en verkoop 
van zowel 

vrijstaand als inbouwapparatuur

TEL/FAX 040 - 2541803
WAS- DROOG EN KOELSPECIALIST

“Wij zijn weer veilig thuis 
gekomen na een mooi avondje 

dankzij het zelfgemaakte 
zijspan van Edward!”
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Zondagochtendpijntjes 
Door: Vincent Platjouw

De wekker gaat, het is zondagochtend acht uur. Te vroeg voor een 
zondag. Je sleept je uit bed, beetje stram, het laatste drankje van gis-
teravond was er net een teveel. Maar je herpakt je en eet snel wat. 
Aangekomen op de club ben je al wat meer mens aan het worden. Ie-
dereen graait in de tas met shirtjes, je hebt beet. Nummer 7, net iets te 
strak, net iets te kort. Een broekje dat te wijd is en de sokken… Tsja, 
daar heeft iedereen moeite mee. 

Je weet niet wat de opstelling is, dus iedereen doet mee aan de war-
ming-up. Het is te koud, te nat, maar het veld is top! Het voordeel van 
thuisspelen.
Je merkt dat je enkel al wat zeer doet, je hamstring voelt wat stijf en je 
komt aan op het punt waar je even doorheen moet, die vermoeidheid. 
Je hoort dat je niet in de basis begint en je moet zelfs vlaggen. In de 
regen! 

In de rust drink je thee, je verbrandt je tong, verdomme. Je hoort dat 
je er ongeveer 10 minuten na het begin van de tweede helft in gaat 
komen. Weer een korte warming-up. Weer pijntjes. Vervolgens mag je 
het laten zien. Yes! Foute aanname, goede pass, knietje op je boven-
been. Maar uiteindelijk een redelijk resultaat tegen de nummer zes, 
een gelijkspel. Je gaat douchen, je hebt last van je ribben na die beuk 
van die beer van een laatste man. De douche is overigens veel te heet. 
Even een biertje en een erwtensoep om nog meer mens te worden. De 
kantine stroomt vol en het wordt met de minuut gezelliger. Wat is het 
verenigingsleven toch mooi!

Het was inmiddels al weer even geleden, de lockdowns hebben voor 
twee ‘verloren’ seizoenen gezorgd. Gelukkig is seizoen 2021/2022 
begonnen, want wat hebben we deze zondagen zo ontzettend gemist. 
Het teamgevoel, de kleedkamerhumor, nipte overwinningen, harde 

tackles en de derde helft. Zelfs de ongemakken en pijntjes werden 
bijna gemist. Hopelijk kunnen we dit seizoen nog vele mooie zondagen 
meemaken en nog belangrijker: het seizoen afmaken!

René van de Veerdonk
Wenzel van Luxemburgstraat 23

5341 RJ Oss
0412 - 854233 

info@manymoreentertainment.nl
www.manymoreentertainment.nl
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