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Woord van de voorzitter 
Willy Raaijmakers

Beste sportvrienden,

Alweer een prachtig clubblad vol mooie fo-
to’s en verhalen. Ik wil deze editie een aantal 
punten aanhalen, zoals wat accomodatie-
nieuws, ledennieuws en geplande activitei-
ten.

Activiteiten
• Zondag 1 januari vanaf 15.30 uur is de 
 jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

• Vrijdagavond 27 januari staat er een 
 quizavond gepland, deze keer is het thema 
 “Rondreis door Europa”.

• Vrijdagavond 12 mei staat het jaarlijkse 
 sponsortoernooi op de agenda

Noteer deze data alvast in je agenda!

Accommodatie 
In verband met de flink stijgende energieprijs 
overwegen wij om zonnepanelen te plaatsen 
op het nieuwe dak en deze aan te sluiten op 
de meterkast van de kantine. We hebben dan 
wel wat overcapaciteit. Hiermee willen we op 
termijn de kantine verwarmen en koelen met 
een airco unit. Daarmee zal ook het gasver-
bruik flink afnemen. Ook hebben wij offertes 
opgevraagd voor spouwmuurisolatie.

We hebben onderzoek gedaan naar de voor-
delen van een robotmaaier die 4 keer per 
week beide velden kan maaien. De robotlader 
zou dan ook op de zonnepanelen worden aan-
gesloten, overdag opladen en in de nachturen 
maaien. Wij hebben nu nog een contract met 
firma Wijlen voor het veldonderhoud en daarom 
heeft de aanschaf geen haast. Over twee jaar, 
voor er een nieuw contract wordt aangeboden, 
zullen wij een robotmaaier zeker weer in over-
weging nemen.

Via de gemeente loopt een aanvraag om de 
oude veldverlichting, waarvan de lichtop-
brengst niet voldoende meer is, te vervangen 
door zuinige led-verlichting.

Trainers
Wij zijn zeer tevreden over onze selectietrainer 
Mario Plugers. Zijn trainingen zijn afwisselend 
en de opkomst is goed, makkelijke wedstrijden 
en afmelden voor de trainingen staan niet in 
Mario’s woordenboek. Elke week zie je weer 
verbeteringen in het spel.

Mario is dit seizoen trainer geworden. Bij het 
evaluatiegesprek op zaterdag 26 november 
heeft Mario aangegeven dat hij, zoals hij er nu 
naar kijkt, ook het volgende seizoen graag wil 
blijven. Zonder dat hij zich daarvan bewust 
was, had hij voor drie seizoenen getekend. In 
praktijk is het echter zo dat zowel de voetbal-
vereniging als de trainer hier onderuit kunnen 
als er geen wederzijdse klik is.

Wij hebben vanuit de club kenbaar gemaakt 
dat wij heel graag verder met hem willen.

Het damesteam had wat opstartproblemen 
met de nieuwe trainer Harrie van Elderen. 
Deze heeft om privéredenen laten weten toch 
geen trainer te kunnen zijn. Dat was een dom-
per voor de dames. Met spoed hebben we ge-
zocht naar iemand die deze taak op zich wilde 
nemen. Gelukkig hebben wij Gertjan Bloemen 
bereid gevonden, om samen met Mark Spaan 
deze groep te gaan trainen en coachen. Giel 
van Korven neemt waar wanneer een van bei-
den niet kan. Op dit moment draait het team 
leuk mee in de competitie. Inmiddels hebben 
ze de belangrijkste wedstrijd - de derby tegen 
Gerwen - gewonnen met 1-0!

Het spelersaantal is minimaal, wij hopen door 
werving en een vriendinnendag dit team weer 
op peil te krijgen voor het volgende seizoen.

Expats
Een hele mooie ontwikkeling is dat er inmid-
dels tientallen expats lid geworden zijn. Een 
goede aanvulling op de bestaande teams. 
Veelal wordt er Engels gesproken: dat is voor 
de jongere spelers geen probleem. De ‘oude-
ren’ halen hun vakantie-Engels wat op.

Als club zijn wij blij met deze aanvulling, het 
zijn gemotiveerde sportieve jongens die graag 
in Nederland ook willen voetballen. Met de 
leiders van dit expatteam gaan we in februari 
flink werven om weer een nieuw tweede elftal 
op te tuigen voor het seizoen 2023-2024.

Prijsverhogingen
Helaas zijn wij, mede door de stijgende ener-
gieprijzen en door de verhogingen die de leve-
ranciers doorvoeren, genoodzaakt geweest de 
kantineprijzen met 10% te verhogen.

In de ledenvergadering is kenbaar gemaakt 
dat wij de contributie voor het seizoen 2023-
2024 verhogen met € 15,-. Mochten de energie-

prijzen weer naar het oude niveau dalen, dan 
kunnen wij die verhoging altijd nog herzien.

Veteranen
De veteranen hebben afscheid moeten nemen 
van hun spelbepaler Toon de Brouwer.

Toon is sinds de oprichting in 1965 actief 
speler en een trouwe sponsor. Conditioneel en 
fysiek kon Toon nog best mee. Omdat hij het 
voetbal niet meer kon rijmen met zijn werk op 
de zaterdagen heeft hij besloten te stoppen 
met actief voetbal. We hebben er een mooie 
afscheidswedstrijd van gemaakt.

Tot slot
Je ziet, vanuit de club werken we er hard aan 
om de vereniging financieel gezond te houden. 
Ook op sportief gebied proberen wij alles te 
faciliteren zodat de leden prettig kunnen voet-
ballen. Voetbal is en blijft een teamsport. Wij 
hopen dat de spelers dit iets meer beseffen en 
wat meer hun verantwoordelijkheid nemen 
qua opkomst op speeldagen.

Ik wens iedereen alvast een gezond en spor-
tief 2023 toe.

Met vriendelijke sportgroet, 
 
Willy Raaijmakers

Afscheidswedstrijd
Toon de Brouwer

Evalueren na de 
eerste maanden: 

Mario Plugers 
aan het woord

RaboClubsupport:
Een mooie opsteker!  

De man onder de lat:
Jordy van den Boogaard

koppeltje@rkvvnederwetten.nl

Leuke foto gemaakt met je 
smartphone die kan schitteren

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

Jubilarissen in 
het zonnetje gezet 

tijdens de altijd gezellige 
vrijwilligersavond
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Even evalueren... 
De eerste maanden van hoofdtrainer Mario Plugers Door: Ivo van der Heijden

In de zomereditie van het Koppeltje heeft Mario zich al voorgesteld 
aan ons. Een van de belangrijkste conclusies was dat Mario weke-
lijks veel tijd op het voetbalveld doorbrengt, niet alleen bij onze club 
maar ook bij Stiphout Vooruit. Een ambitieuze trainer die Nederwet-
ten graag een stapje omhoog wil helpen. Laten we eens kijken hoe 
de eerste maanden bevallen zijn!

Inmiddels ben je een half jaar actief binnen onze vereniging, wat is 
je het meest opgevallen? In zowel positieve zin maar wellicht ook 
dingen die we anders/beter kunnen doen als club zijnde?
‘RKVV Nederwetten is een gezellige dorpsclub. Het zou jammer zijn 
als deze club wordt “opgeslokt” door Gerwen. Ik denk dat je er dan 
ook alles aan moet doen om de club ook op het veld gezond te houden. 
Leden werven is daar één onderdeel van, en een langere termijnvisie is 
ook een belangrijke. Ik ben te kort bij de club om te beoordelen of hier 
voldoende aandacht voor is. Als “buitenstaander” merk ik hier helaas 
wat te weinig van. Wel zijn we al enkele keren bij elkaar geweest met 
de leiders van de andere teams om te kijken of we volgend seizoen 
weer een heuse selectie met 2 teams op de been kunnen brengen. Iets 
wat in mijn ogen een must is om prestatief te kunnen presteren met 
het vaandelteam.’ 

Je bent 6 dagen in de week op het voetbalveld te vinden hebben we 
gelezen in het vorige interview. Weet je ook dat we op vrijdagavond 
30+ competitie voor zowel mannen als vrouwen hebben? Heb je je 
oog al laten vallen op andere talenten binnen de club dan alleen in je 
eigen elftal?
‘De 35+ competitie is mij wel bekend ja. Ik heb een paar knieën die 
piepen en kraken waardoor ik het niet aandurf om te gaan voetballen. 
Ze schieten regelmatig op slot, dus hardlopen is voor mij geen
optie. Wel fluit ik de 35+ competitie in Stiphout als ze thuis spelen. En 
ja, binnen Nederwetten lopen diverse spelers die makkelijk een trede 
hoger kunnen spelen. Zonde dat ze in een lager team spelen.
Ook hebben er in het begin van de voorbereiding enkele spelers mee-
getraind die vanuit Juventud/Gerwen waren gekomen. Jammer dat ze 
de stap naar Nederwetten niet gemaakt hebben.’

De doelstelling is om te promoveren, hoe vind je het gaan tot nu toe?  
‘Om te kunnen promoveren moet het toch echt wel anders. Het valt op 
dat spelers heel makkelijk afmelden. Niet alleen voor het trainen maar 
ook voor de wedstrijden. Je moet dan te veel aanpassingen doen in je 
opstelling. Het is er bij Nederwetten ingeslopen dat we dit allemaal 
maar gewoon vinden, dan wordt het natuurlijk moeilijk om optimaal te 
kunnen presteren. Al wil ik wel nadrukkelijk aangeven dat de spelers, 
als ze aanwezig zijn, zich voor 200% inzetten om te winnen. Ik heb nog 
niet tijdens een training of wedstrijd hoeven mopperen dat er geen 
inzet is. Dat zit wel goed. We hebben wat dat betreft een geweldige 
groep.’

Ben je druk bezig met het inslijpen van de speelstijl die je voorzien 
hebt?  
‘Aanvallend en bij balverlies snel druk zetten om bal te veroveren. 
Of vragen de kwaliteiten van de spelers een andere speelstijl? Zoals 
zojuist aangegeven moeten we wekelijks kijken wie er beschibaar is en 
daar hanteer je de speelstijl naar.’ 

Je hebt aangegeven dat plezier maken een must is maar als er ge-
voetbald moet worden je er moet staan. Uit ervaring kan ik zeggen 
dat gezelligheid in Nederwetten altijd heel erg hoog in het vaandel 
staat en dit soms wel eens impact op de kwaliteit kan hebben. Heb 
je hier al ervaring mee? Hoe bevalt de kantine? 
‘Ja, het een geweldige club met een perfecte sfeer. In de kantine heb 
ik mijn draai als snel gevonden en is het een uitje als we donderdags 
en zondags in de kantine zitten. Dus de sfeer zit goed, pop prestatiege-
bied mogen we als club nog wel wat stappen maken.’

Op het moment van schrijven moet het WK nog beginnen, laten we 
eens kijken hoe het met je voetbalkennis is. Wie gaat er wereldkam-
pioen worden?  
‘Ik zou het niet weten. Ik neem er ook geen vrijaf voor. Het boeit me 
eerlijk gezegd ook nog niet zoveel. Op het moment van schrijven speelt 
vanavond Nederland tegen Senegal. Ik ga er niet eerder voor naar huis, 
en heb vanavond een trainingsavond met demo voor de jeugdtrainers 
van Stiphout Vooruit. Daar kijk ik meer naar uit. Laten we natuurlijk 
hopen dat het voor Nederland een keer gaat gebeuren.’

Nog andere zaken die je wil delen? 
‘Nee niet echt, laten we hopen dat we nog enkele keren kunnen stun-
ten tegen onze tegenstanders zondags. We zijn tegen Olland weg-
gespeeld, maar hadden van de overige tegenstanders niet hoeven te 
verliezen. Wellicht dat we gaandeweg het seizoen nog meer groeien en 
kunnen klimmen op de standenlijst. Verder de complimenten voor de 
redactie van ‘t Koppeltje. Ik heb al bij veel verenigingen mogen wer-
ken, maar zo’n prachtig clubblad ben ik nog nergens tegengekomen. 

Dankjewel voor je tijd en het compliment over het clubblad! 
We blijven de prestaties van Nederwetten 1 nauwgezet volgen, 
the only way is up! 



Carnavalsprins Lassie
Stelt zich voor Door: Dennis Lassouw

Eén van de aanwijzingen voor het raden van 
de nieuwe prins(es) bestond uit allerlei bal-
len van verschillende sporten. Hoewel ik veel 
sporten volg, ben ik het meest geboeid als er 
een bal in het spel is, met voetbal bovenaan 
het lijstje. Zo waren in mijn ouderlijk huis o.a. 
Studio Sport, Sportschau en grote sportevene-
menten vaste prik bij ons op tv.

Ik ben geboren in Maastricht, vanaf mijn 3e jaar 
woonachtig in Bunde en vervolgens in Meers-
sen, allebei dorpen grenzend aan Maastricht. 
Mijn vader was sinds zijn 18e werkzaam bij de 
Postbank. Destijds werd hij gevraagd om als 
nevenactiviteit te helpen bij de kaartverkoop 
van de lokale profvoetbalclub MVV Maastricht. 
Toen ik een jaar of 5 was nam hij me mee naar 
stadion ‘De Geusselt’. Ik hielp hem mee met de 
kaartverkoop en als het even rustig was, ging 
ik kijken aan het hek naar de warming-up van 
‘De Sterrendragers’. Het stadion, de hoeveel-
heid mensen en het gezang van supporters 
maakte de nodige indruk op me en zo ben 
ik supporter geworden van ‘Us-MVVke.’ Als 
tiener hielp ik mijn vader ook regelmatig mee, 
maar had ik inmiddels ook een seizoenkaart en 
ging ik met vrienden kijken op de staantribune. 
Op zondag 7 maart 1993 beleefde ik mijn eerste 
uitwedstrijd: PSV-MVV (2-1). De twee PSV 
doelpunten kwamen van Romario; één van Erik 
Meijer namens MVV. Wat een belevenis was 
dat en ook deze ervaring maakte enorme indruk 
waardoor PSV mijn ‘2e cluppie’ werd.

Terug naar Zuid-Limburg, de basisschooltijd. 
Na school gingen we vaak voetballen en werd 
ik zowaar gescout door de lokale voetbalclub 
v.v. Bunde. Samen met mijn moeder ging ik 
naar de eerste training. Helaas werd de trai-
ning afgelast vanwege zware regenval. En mijn 
moeder had intussen angst gekregen om haar 
kleine ‘menneke’ deze contactsport te laten be-
oefenen. ‘Tennis, dat is een mooiere en vooral 
veiligere sport’. En zo geschiedde het dat ik 
op 7-jarige leeftijd ben gaan tennissen i.p.v. 
voetballen. Talent had ik en ik heb er zeker van 
genoten; de trainingen en competitie tennis 
spelen. Toch ben ik alsnog op 15-jarige leeftijd 
gaan voetballen bij V.V. Bunde; waar ik 4 jaar 
later als carnavalsprins ben uitgeroepen.

Na de degradatie van MVV uit de Eredivisie 
in 2000 heb ik enkele jaren geen seizoenkaart 
gehad. Mijn studie Internationale Bedrijfskunde 
aan de Universiteit Maastricht en het bruisende 
studentenleven zorgde ervoor ik mijn guldens/
euro’s zorgvuldig moest spenderen. Wel ging 
ik af en toe nog kijken bij MVV en ging dan ook 
altijd bij mijn vader even langs gedag zeggen. 
Helaas kwam hier een einde aan in 2005; in 
dat jaar overleed hij. In datzelfde jaar ben ik 
ook afgestudeerd en ging ik werken in Utrecht. 
Hierdoor stopte ik ook als actieve voetballer. 
Inmiddels heb ik alweer een aantal jaren een 
seizoenkaart bij MVV Maastricht en pik ik af en 
toe een wedstrijd mee.

In 2017 ben ik samen met Laura en onze kin-
deren Kyara en Dante vanuit Eindhoven naar 
Nederwetten verhuisd, waar ik in 2018 Dante 
aangemeld heb voor Sport & Spel bij Juventud. 
Heel leuk om te zien hoe de kleinste pupillen 
zich vermaakten. Een jaar later stond ik zelf als 
trainer voor de groep. Da’s effe uit je comfort-
zone komen als je geconfronteerd wordt met 
15 spelertjes die allemaal een andere kant op 
rennen! Vervolgens ben ik met Dante meege-
groeid naar JO7 en nu voor het tweede seizoen 
JO9. Ik vind het mooi om samen met de andere 
Juventud trainers onze spelers te helpen bij 

hun voetbalontwikkeling. Zo kan ik genieten 
van de vooruitgang in het samenspel van ons 
JO9 team!

Door regelmatig op de voetbalclub te komen 
ging het bij mij zelf ook weer kriebelen om te 
gaan voetballen. Daarop heb ik enkele wed-
strijden meegedaan bij de veteranen van RKVV 
Nederwetten. Hartstikke leuk en gezellig alleen 
lompe tegenstanders zijn soms wat minder. 
Door ook actief te zijn bij de tennisclub in 
Nederwetten heb ik het voetballen weer even 
moeten parkeren. Voor nu dus steunend lid 
en de voetbalfocus op Juventud JO9. Tot op 
de sportvelden of in residentie ‘Lokaal Royaal’ 
tijdens carnaval 2023!

Rabo ClubSupport 2022 
Een mooie opsteker! Door: de Sponsorcommissie

Zoals voorgaande jaren deed RKVV Nederwetten ook dit jaar weer mee 
met Rabo ClubSupport. Met dit initiatief investeert Rabobank in de samen-
leving door clubs en verenigingen te ondersteunen. Zij geven als coöpe-
ratieve bank ieder jaar een deel van hun winst aan verenigingen door het 
hele land. Dit jaar stelden de Rabobanken in Oost-Brabant wederom geld 
per lidmaatschap beschikbaar voor Rabo ClubSupport. Door middel van 
stemmen bepaalden Rabobank-leden hoe dit bedrag onder de deelnemen-
de clubs verdeeld wordt.

Stemperiode 
Van 5 tot en met 27 september 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 mas-
saal gehoor aan gegeven en begin oktober werd de uitslag bekend gemaakt.

Mooi bedrag 
Onze vereniging heeft dit jaar een prachtig bedrag opgehaald via Rabobank 
ClubSupport! Penningmeester Toon van Rooij zag maar liefst €908,93 bijge-
schreven worden op de bankrekening van onze club. Dat is in deze moeilijke 
tijd een enorme opsteker!

Bestedingsdoel 
Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren. 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!



Huldiging jubilarissen 2022 
Trots op onze verenigingsmensen Door: Willy Raaijmakers

Tijdens de vrijwilligersavond op vrijdag 28 Oktober zijn er 8 jubila-
rissen gehuldigd in het Piet Renders paviljoen. 
De jubilarissen dit jaar zijn: John, Stefan en Erwin van der Velden, 
Pieter Donkers, Stef en Roeland Bocken, Jan van Rooij en Frank 
Ploegmakers.
De club is trots op het feit dat deze mensen al zoveel jaren aan onze 
vereniging verbonden zijn. Allen van harte gefeliciteerd! 

Iedere jubilaris heeft z’n eigen verhaal maar laten we starten met 
onze 50-jarige jubilaris.
 
Frank(ie) Ploegmakers
Frenkie zoals ze hem ook wel noemde, Een stille en gewaardeerde 
kracht, rechts in de verdediging. Frank moest het niet hebben van zijn 
loopvermogen maar meer van zijn spelinzicht. Een gestolen quote van 
Willem van Hanegem past wel bij hem: “Ik was niet de snelste maar 
ik was nooit te laat”. Door zijn voetbalkwaliteiten werd Nederwetten 
al snel te klein. We hebben ons laten vertellen dat hij in België is gaan 
spelen, we weten niet precies welke club hem aangetrokken heeft 
maar hij is er in ieder geval ook gaan wonen. 
Wij kunnen ons niet herinneren dat hij ooit gescoord heeft, dus de 
mooiste goal die nooit gemaakt is komt in ieder geval op zijn naam. 
Frank had conditie genoeg, tenminste zo leek dat, hij kon dus gewoon 
roken tijdens het warmlopen en bij het eerste fluitsignaal maakte hij de 
peuk pas uit. De derde helft was ook heel belangrijk voor hem. Het is 
dit jaar wel het jaar van de jubilea voor Frank. 50 jaar Wette en 25 jaar 
bij zijn werkgever Rols machineonderdelen. Loyaal en trouw aan zijn 
club, zijn werkgever en natuurlijk aan zijn vrouw Lucinda. 

Jan van Rooij
Jan is 25 jaar lid van onze vereniging maar heeft zelf nog nooit ge-
voetbald. Hij is wel een trouw bezoeker van de nieuwjaarsreceptie. 
Jan heeft Nederwetten in zijn hart gesloten, dat is wel te zien aan zijn 
lidmaatschappen van vele verenigingen, en maatschappelijke organi-
saties. Zoals het Sint Anna Gilde, CV de Wetters en de Heilige Lamber-
tus parochie en de KPJ wat later DOEN is geworden. Hij heeft bij deze 
verenigingen en instanties diverse bestuursfuncties bekleed en is nog 
steeds actief. Jan staat middenin de maatschappij en daarom wordt 
Jan gehuldigd om zijn 25-jarig lidmaatschap van RKVV Nederwetten.

Pieter Donkers
Na een korte periode in het Gerwens groen kreeg Pieter al gauw in 
de gaten dat het Nederwettense blauw beter bij zijn lange manen zou 
passen. Al vroeg in de jeugd maakte Pieter de overstap naar Nederwet-
ten, waar hij de doelpunten aaneenreeg. 
In de senioren was er destijds een grote selectie en toen de A-jeugd 
overkwam was er ook een super gezellig 2e elftal waarin Pieter we-
kelijks zijn opwachting maakte. Het voetballen was vaak vroeg in de 
ochtend en het uitgaansleven moest nog volop ontdekt worden. Geen 
goede combinatie voor Pieter. Ouders Ad en Ans moesten dan ook re-
gelmatig eens bijspringen om nog wat spullen na te brengen als Pieter 
het niet haalde om rechtstreeks van een avondje uit op tijd te zijn. Ook 
Jan & Maria van de kantine participeerden hierin. Pieter belde onder-
weg naar de kantine gewoon even op hoe laat de tosti klaar moest 
liggen. Jan en Maria deden dat gewoon en dat werd zeer gewaardeerd.
Na de gezellige tijd bij het tweede kwam er een periode in Nederwet-
ten 1, Pieter nam in de kleedkamer de plek van Pietje Renders over. 
Rechts achter de deur was de plek waar Pieter al jaren op aasde en je 
hoefde niet te proberen om daar je spullen neer te zetten. Pieter maak-
te zich bij trainers en teamgenoten erg geliefd door zijn aanstekelijke 
fanatisme. Twee promoties en een paar schitterende derby’s tegen 
Gerwen, waarin Pieter vaak wist te scoren, waren hoogtepunten.
Er zou nu ook nog een heel verhaal kunnen volgen over heel veel bier, 
rode port, afmelden op zondagochtend na een nachtelijke valpartij met 
de fiets en de vele gekkigheden op teamweekenden op onder andere 
Texel, maar wij willen hier niet het risico lopen een trouwe sponsor te 
verliezen.
Sinds de oprichting van zijn bedrijf Nuenhem Tuinen is Pieter vrijwel 
direct sponsor geworden van onze vereniging, wat zijn blauw-witte 
clubhart maar weer eens benadrukt. Na eerst een aantal jaren bord-
sponsor te zijn geweest, is Pieter nu zelfs tenuesponsor.
Zelf heeft Pieter ook jarenlang deelgenomen aan de sponsorcommissie 
en nog steeds is hij bij alle activiteiten van de vereniging aanwezig. Al 
met al een zeer gewaardeerd lid die zich op meerdere vlakken bewe-
zen heeft voor onze vereniging.
 
Stef Bocken
Stef is een van de vele stille krachten van onze vereniging. In de jeugd 
heeft Stef als keeper een goede naam gemaakt en daarna zelf ook weer 
afgebroken toen ook hij het uitgaansleven ontdekte. Stef hield wel van 
een borreltje en liet zich daarbij ook nog wel eens opnaaien. Toen Stef 
een keer meer dood dan levend in zijn bed werd aangetroffen na een 
avondje doorhalen, kreeg het hele elftal van Stef een toespraak over het 
omgaan met drank. Vader Jan was zich rot geschrokken en deelde dit 
met het team en de andere ouders. “Hij zag zo grauw als een krant”.
Stef was aanvankelijk een erg goede keeper die op techniek aardig wat 
mooie reddingen op zijn conto schreef. Toen Stef in de Esrand ging 
wonen heeft hij, na een sabbatical van enkele jaren, zijn keepershand-
schoenen weer opgepakt. In de selectie was Stef een betrouwbare 
speler die altijd positief was en zijn afspraken nakwam.
Later in het vierde was Stef ook helemaal op zijn plek en werd erg 

gewaardeerd door zijn teamgenoten. Stef verzaakte nooit, totdat zijn 
rug tegen begon te stribbelen. Ondanks een mooie samenwerking met 
Peter Thoonen en Piet Renders was het op den duur onmogelijk om 
door te gaan met keepen en werden de handschoenen uiteindelijk de-
finitief aan de wilgen gehangen. Ondanks dat zien we Stef nog steeds 
regelmatig bij de voetbalclub. Rondom het vierde, de veteranen of bij 
clubactiviteiten.
 
Roeland Bocken
Roeland is eigenlijk helemaal geen voetballer, noch keeper. Toch heeft 
hij dit jarenlang gedaan, want Roeland houdt wel erg van de dynamiek 
rondom het team. De gezelligheid en natuurlijk de vele vriendschappen 
van vriendengroep Rotzooi. Een sigaretje of 10 en een pilske hoort er 
natuurlijk ook bij.
Eenmaal bij de senioren werd Roeland al gauw leider. Niet meer op het 
veld, maar toch erbij, ter ondersteuning en voor de sfeer.
Echter; na een aantal jaren werd zijn andere passie; het vissen, steeds 
tijdrovender en moesten er keuzes gemaakt worden. Inmiddels is Roe-
land een gepassioneerd visser en daar gaat veel van zijn vrije tijd in 
zitten. Desondanks zien we Roeland gelukkig ook nog af en toe bij de 
vereniging en dan is het direct weer als vanouds.
Roeland is woonachtig in Geldrop en is al sinds jaar en dag schilder. 
Door zijn grote netwerk en goede naam in Nederwetten is hij nog 
steeds veel actief in ons dorp.
Toen Roeland een decennium geleden stopte met alléén zwart wer-
ken, moest er vanzelfsprekend ook een logo op de bedrijfsbus komen. 
Daarmee trek je in Nederwetten natuurlijk de aandacht van onze spon-
sorcommissie, die er dan als de kippen bij zijn.
Zelden werd een bedrijf zo snel en gemakkelijk tenuesponsor. Roe-
land vond het een vanzelfsprekendheid om sponsor te worden en is 
inmiddels zelfs al zo’n 8 jaar tenue-sponsor van de veteranen. Tijdens 
ons jaarlijkse sponsortoernooi speelt het team van Danny Koevermans 
steevast in de shirts van Bocken Schilderwerken.
 
John van der Velden
Altijd een betrouwbare rechtsback en zoals zijn vader Hans. John 
is de beste voetballer van het gezin aan de hoekstraat (op Hans na 
dan). John heeft snelheid, is fysiek sterk, heeft een goeie pass en 
heeft spelinzicht. John speelde nog jaren verdienstelijk in het eerste 
elftal, maar na al die selectiejaren is hij toch aan het afbouwen in 
lagere elftallen of bij het veteranen elftal. John is niet echt technisch, 
maar heeft een goede inzet en is daarmee een dienende speler voor 
het team. John ging vaak bij de dames kijken en daar viel zijn oog 
op Anniek. Ik zag het want ik was toen leider bij dames 2, ze zijn nu 
al jaren samen en hebben twee kinderen. John staat altijd klaar om 
andere teams uit de brand te helpen bij spelerstekorten.
 

Erwin van der Velden
Eveneens van origine rechtsback. Hij moest het niet van zijn snelheid 
hebben, maar meer van zijn inzicht. Simpel afspelen naar een teamge-
noot die dichtbij staat, Erwin blinkt niet uit in een splijtende steekbal 
of een pass over 40 meter! Voetbal had vroeger niet altijd de hoogste 
prioriteit bij Erwin, rondjes rijden door Nederwetten met zijn skelter 
was minstens zo belangrijk. Een prettige teamgenoot die nooit lastig in 
de groep is. Erwin is een eigen bedrijf begonnen waar hij mooie din-
gen maakt van ijzer. Ook Erwin ging vaak bij de dames kijken en daar 
viel zijn oog op Carolien. Ze wonen nu in een prachthuis in stad van 
Gerwen en hebben eveneens twee kinderen. Erwin is nog een trouwe 
speler en rechtsback bij onze veteranen.
 
Stefan van der Velden
De jongste heeft het minst lang actief gevoetbald. In de jeugd was het 
best een snel en fel menneke. Enkele jaren geleden heef Stefan nog 
eens de keepershandschoenen aangetrokken, maar dit was geen lang 
leven beschoren. Hij verhuisde naar Mierlo en is sindsdien toch steu-
nend lid gebleven van zijn oude club en zo draagt hij zijn steentje bij. 
Ik hoop dat hij dat niet gedaan heeft om alleen zijn 25-jarig jubileum te 
halen en dan te stoppen, maar ook doorgaat naar een 40-jarig jubileum.



Door: Marieke Rovers

Voetbalfamilie Vanhees 
In gesprek met Sander Vanhees en voetbalzonen Dean en Owen 

Een tijdje geleden sprak ik Sander 
aan op het voetbalveld bij de jeugd en 
vroeg hem - eigenlijk was het meer 
een mededeling - ik wil graag binnen-

kort iets afspreken om je te interviewen voor ’t Koppeltje. Wat ik 
toen zag bij Sander maakte dat ik er naar uitkeek om bij familie 
Vanhees een interview te doen met het hele gezin: namelijk een 
glimlach van oor tot oor, Sander voelde zich vereerd.

Ten tijde van het interview was Oranje al afgereisd naar Qatar. Ze 
bevonden zich in de groepsfase en in een gedeelte van de garage 
was een echte fan-zone ingericht met mooie oranje versieringen, 
een groot scherm en een “goeie kachel” waar de wedstrijden van 
ons Oranje op de voet werden gevolgd. De JO11-2, waarin zoon 
Dean (10 jaar) voetbalt en waarvan Sander leider is, hebben ge-
zamenlijk een wedstrijd van Oranje bekeken in de fan-zone, met 
broodjes frikandel en knakworst! Alles kan in huize Vanhees, dat 
werd me al snel duidelijk, één en al gezelligheid.

Nadat ik een rondleiding heb gehad en kennis heb gemaakt met 
de huisgoudhamster - die een complete gym in zijn kooi heeft waar 
menig professioneel voetballer jaloers op zou zijn - en de vissen me 
een tevreden blik hadden toegeworpen, kon het interview van start 
gaan.

Voetbalcarrière 
Sander is 45 jaar en al ruim 27 jaar lid van RKVV Nederwetten. Hij 
heeft tot zijn 18e gevoetbald in Nuenen. Het gezin Vanhees verhuis-
de naar Nederwetten toen Sander 15 jaar was. Echter was er op dat 
moment geen elftal bij de jeugd van RKVV Nederwetten waar hij 
kon gaan voetballen. Op zijn 18e maakte hij de overstap naar Neder-
wetten en ging hij voetballen bij de selectie. Sander speelde in de 
spits. Een kroon op zijn carrière bij de selectie was het kampioenschap 
in seizoen 2000-2001. Voordat het kampioenschap werd behaald, 
wat uiterst serieus werd genomen, werd er een teambuildings 
weekend georganiseerd. Dit bleek een groot succes. Het Eerste 
werd kampioen met Sander als topscorer. De weekendjes weg 
werden voortgezet onder de noemer teambuilding. ‘De naam werd 
al snel vervangen door WWW: Wettens Weergaloos Weekend! En 
daar kwam ieder jaar een W bij’, aldus Sander. De term www past 
trouwens ook goed bij Sander, want hij verzorgt al jaren de website 
van RKVV Nederwetten.

‘Nadat ik de selectie vaarwel had gezegd, ging ik met vrienden 
voetballen bij het 4e. Met dit elftal is er eveneens een kampioen-
schap gevierd in 2012 met gedeeld nummer 1 topscorer Ivo van der 
Heijden. Er werden vele activiteiten geregeld zoals eigen liedjes in-

zingen op een CD en met een platte kar door het dorp rijden. Ieder-
een kan zich het door het open slaapkamerraam schieten nog goed 
herinneren!’, vertelt Sander enthousiast.
In de jaren dat Sander in Nederwetten actief was als spits in de 
selectie, was hij samen met Theo den Ouden en Mark de Koning 
leider bij de jeugd. Het hoogtepunt was altijd het jeugdkamp, wat 
zelfs wel eens in Duitsland en België werd gehouden.  

‘In 2013 heb ik mijn voetballoopbaan beëindigd. Mijn knie vertoon-
de tekenen van slijtage na intensieve jaren van zaalvoetbal en veld-
voetbal. Tijd om ermee te stoppen,’ vertelt Sander. ‘Samen met Wim 
Raaijmakers ben ik nog een tijdje leider geweest van het 4e en rond 
die tijd vond ik ook een nieuwe passie in... Fietsen!’ Samen met de 
Wettense kleppers, de Bosduvels en de Gerwense Bikers, trapt hij 
stevig op de pedalen.

Voetbalgezin
Nadat Sander geopereerd was aan zijn knie en hij samen met zijn 
vrouw Sabrina in Gerwen een huis had gekocht, kwam er al snel 
gezinsuitbreiding. In 2012 werd Dean geboren en in 2014 kwam 
broertje Owen. Beide kinderen werden direct na hun geboorte lid 
gemaakt van RKVV Nederwetten! Dat zegt veel over het blauw-wit-
te hart van Sander, wonend in het dorp van de groen-witte.  
‘Maar waarom zo overtuigend RKVV Nederwetten als je in Ger-
wen woont?,’ vraag ik hem. ‘Nou, voetbal in Wette is gewoon erg 
leuk, vooral qua sfeer. Ik heb er zo’n warme herinneringen aan. 
Vroeger na het trainen of na de wedstrijden met z’n allen in de kan-
tine blijven hangen, op stap gaan met het hele team, buitenlandse 
uitstapjes, diverse kampioenschappen... Ik heb zoveel bijzondere 
momenten en herinneringen gemaakt. Het is gewoon een hele fijne 
club!’

Ongeveer 7 jaar geleden, toen Dean 3 jaar was, werd Sander leider 
van Sport & Spel bij Juventud, samen met zijn maat Martijn Mig-
chels. Van 2015 tot 2017 is hij leider van deze jonge talentjes ge-
weest. Vanaf 2017 tot op heden is Sander leider van zoon Dean, die 
begon bij de JO-8 en nu inmiddels de sterren van de hemel speelt 
in JO11-2. ‘Ik was destijds erg blij met de fusie van de jeugd van 
Gerwen en Nederwetten in 2014. Anders hadden wij de onmoge-
lijke keuze moeten maken tussen Gerwen en Nederwetten voor de 
kinderen!’

Ik mag Dean en Owen ook nog wat vragen stellen. De foto’s die in 
het clubblad komen, hadden we een paar dagen voor dit interview 
al gemaakt op het trainingsveld van – uiteraard – Nederwetten.

Dean: Rechtsbenige middenvelder bij JO11-2
‘Ik ga vaak met pap en mam naar PSV, omdat zij allebei een sei-
zoenkaart hebben. Xavi Simons vind ik het beste!’
 
Wat vind je het leukste aan voetbal? 
‘Het voetbalkamp vind ik echt het leukste wat er is, en het spelen 
met mijn eigen vrienden in een team. Ik hoop dan ook dat mijn 
elftal bij elkaar blijft. Papa is leider en trainer, samen met Casper 
Mol en Niels de Groot. Ik heb ook al veel gescoord, en daar kun je 
ook kampioen mee worden. Dat zijn we met de JO-8 geworden, 
en toen gingen we met de platte kar door het dorp. Met de JO11 
waren we ook al kampioen geworden en toen gingen we met zijn 
allen friet eten. Ook het WK vind ik leuk om te kijken. We hebben 
samen met mijn team bij ons thuis in de Oranje-bioscoop Neder-
land - Qatar gekeken.’ 
 
Waar voetbal je het liefste, in Nederwetten of Gerwen? 
‘Dat maakt me niets uit. In Gerwen voetballen is natuurlijk fijn om-
dat het lekker dichtbij huis is, en in Nederwetten traint papa mij, 
dus dat vind ik ook heel leuk.’ 
 
Dean wil graag profvoetballer worden bij PSV.

Owen: Rechtsbenige rechtshalf of middenvelder bij JO9
‘Mijn voetbalheld is Kylian Mbappé. Voorheen was dat Owen 
Wijndal,’ zegt Owen. Sabrina vult aan: ‘Owen wilde graag we-
ten welke voetballer net als hij zelf Owen heette. Dit bleek Owen 
Wijndal te zijn, daarom werd Owen fan van AZ en is hij die club 
ook gaan volgen. Hij heeft Wijndal ontmoet tijdens de wedstrijd 
PSV - AZ en staat ermee op de foto. Hij heeft ook de trainer van 
AZ ontmoet – Pascal Jansen. De club uit Alkmaar heeft de laatste 
wedstrijd in het Philipsstadion gewonnen: Owen was blij, maar 
de rest van het gezin niet zo! Owen Wijndal voetbalt nu bij Ajax, 
en dat vindt onze Owen niet leuk dus hij is nu niet meer zoveel fan 
van hem als eerst.’

Waar ben je goed in bij het voetballen? 
‘Ik kan goed een bal aannemen en weer door passen. Ik scoor zelf 
best vaak, en ik geef ook assists aan de spits. Ook oefen ik veel in 
het nemen van corners.’

Hoe gaat het met jullie team?  
‘Heel goed! We verliezen eigenlijk nooit. Na de herfstvakantie zijn 
we zelfs een klasse hoger gaan voetballen, en nog steeds winnen 
we alles!’, zegt Owen. ‘Mijn leiders en trainers zijn Dennis (Prins 
Lassie van Nederwetten), Erik en Ronnie.’ 
 
Voetbal je liever in Nederwetten of Gerwen? 
‘Het trainen in Gerwen en Nederwetten vind ik allebei even leuk. 
De JO-9 is een echte mix met spelers uit Gerwen en Nederwetten, 
het is altijd fijn spelen in dit team. Het leukste van Juventud vind 
ik de wedstrijden, het Jeugdkamp en de Sinterklaasavond.’

Wil je later ook iets met voetballen gaan doen? 
‘Ik wil een eigen winkel beginnen in houtbouw, en dan noem ik het 
“Owen Bouwt”! Maar eerst wil ik dan profvoetballer worden bij AZ 
of PSV.’

Tot slot heeft Owen nog wat te wensen: ‘Ik wil graag een wedstrijd 
van AZ in het AFAS-stadion (Alkmaar) kijken samen met mama. 
Ook hoop ik dat papa nog een keer leider wordt van mijn team!’

Familie Vanhees, bedankt voor jullie gastvrijheid en het gezellige 
interview!
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Onze dames 
Stand van zaken

De babycorner 
Onze voetbaltalentjes in spé

Door: Veerle Bloemen

Voorbereiding
De eerste seizoenshelft verliep niet zonder slag 
of stoot. De voorbereiding op het seizoen liep 
voorspoedig, maar het onverwachtse vertrek 
van Harrie van Elderen heeft een dreun ach-
tergelaten. Gelukkig hebben de dames Mark 
Spaan: ‘onze’ rots in de branding, die al jaren 
lang elke training en wedstrijd aanwezig is. 
Met Mark aan het roer zijn de dames met goede 
moed aan de eerste wedstrijd begonnen.

Nieuwe Trainer
Halverwege het seizoen heeft Gertjan Bloe-
men zich bij het bestuur gemeld (na licht aan-
dringen van zijn dochter). Gertjan gaf aan de 
dames dit seizoen vooruit te willen helpen. Nu 
fungeert hij als coach op zondag en trainer op 
de donderdagavond. Gertjan is positief en heeft 
er vertrouwen in dat de dames het ver gaan 
schoppen dit seizoen.

Mooie overwinningen
De eerste paar wedstrijden waren ze zoeken-
de, maar ondertussen hebben de dames de 
smaak te pakken. Na een moeizame start van 
het seizoen en 2 verloren wedstrijden begon-
nen ze punten te pakken. 1-0 winst tegen RKSV 
Nuenen, 1-4 winst tegen FC Eindhoven AV. Met 
natuurlijk als hoogtepunt de winst op RKGSV. 
Op deze koude zondagochtend in november 
stonden er veel supporters langs de lijn. Het 
spel was niet denderend, hoogstwaarschijnlijk 
door de spanning. Na een aantal grote kansen 
schoot Aukje onze dames in de tweede helft op 
voorsprong, 0-1. Daarna nog een schot op de 
paal van één van onze jeugdspeelsters Pleun 
Migchels.

In het spel van de dames zit een stijgende lijn. 
Nog 2 wedstrijden te gaan (op het moment van 
dit schrijven) tot de winterstop dus nog 6 punten 
te pakken.

Via deze weg willen de dames Mark bedan-
ken voor zijn jarenlange inzet en het in-
springen als hoofdtrainer. Wij waarderen het 
enorm Mark!

Pim van Nistelrooij 
18 augustus 2022 

Dochter van Jonna Merks
en Frank van Nistelrooij

Ole Huijbers 
23 september 2022

Zoon van Mart Huijbers  
en Remy Raaijmakers

Pleun van Diessen 
27 mei 2022 

 
Dochter van Jessica Bloks

Luus Janssen
26 oktober 2022 

Dochter van Robin Raaijmakers
en Kasper Janssen

Dames 1 begon het seizoen met een krappe selectie. Gelukkig hebben we onze veterinnen, 
Myrna de Win en Aukje van der Vorst. Zij kunnen het zondagvoetbal nog niet helemaal achter 
zich laten en zijn er wekelijks bij om het team te versterken. Sinds dit seizoen zijn er ook mei-
den van de jeugd die regelmatig aansluiten bij de selectie. Pleun Migchels heeft al paar keer 
haar kwaliteiten op het veld laten zien, en binnenkort is het ook de beurt aan Fenne Rovers 
om zich te melden bij de dames.



De man onder de lat  
Doelman Jordy van den Boogaard Door: Ivo van der Heijden

Voor velen inmiddels al een bekend gezicht 
in het doel van Nederwetten 1. Tijd voor een 
nadere kennismaking met de keeper van ons 
eerste elftal; Jordy van den Boogaard!

Jordy, vertel eens iets over jezelf! Wie ben je 
en wat doe je in het dagelijkse leven? 
‘Mijn naam is Jordy van den Boogaard en ben 25 
jaar oud. Doordeweeks werk ik als schoonmaker 
tot 15.00u en ga ik vanuit mijn werk direct door 
naar FC Eindhoven om daar keeperstraining te 
geven. Daarna ga ik verder met het geven van 
keeperstraining aangezien ik ook een eigen 
keepersschool heb. In mijn vrije tijd ga ik graag 
leuke dingen doen met vrienden zoals op stap 
gaan of andere gezellige activiteiten.’

Een eigen keepersschool? Vertel daar eens 
iets meer over!
‘Al jaren verzorg ik de keeperstrainingen voor 
de jeugd van RKVV Brabantia en inmiddels ook 
voor FC Eindhoven. Op een bepaald moment 
dacht ik, waarom ga ik niet proberen om van 
mijn hobby mijn werk te maken? Toen heb ik de 
keuze gemaakt om Keepersschool Brabant-Zuid 
op te richten om kinderen van allerlei niveaus 
en leeftijden extra keeperstrainingen aan te 
bieden. Ik geef nu iedere woensdagmiddag en 
vrijdagavond keeperstraining op het sportpark 
van RKVV Brabantia aan meerdere keepers.’

Hoe ben je eigenlijk bij onze mooie 
voetbalclub terecht gekomen?
‘Alvorens ik naar Nederwetten kwam, speelde 
ik vier seizoenen bij VV Acht. Nadat ik op 
de reservebank terecht kwam voor langere 
tijd verloor ik mijn plezier. In de kantine van 
Brabantie raakte ik aan de praat met Remco 
van Houts (vroeger leider van Nederwetten 3). 
Ik vertelde hem dat ik een nieuwe club wilde 
gaan zoeken om het plezier in het spelletje 
terug te vinden. Hij vertelde over een gezellige 
club genaamd RKVV Nederwetten. Na een 
training bij Nederwetten 1 - die me erg goed 
beviel - was mijn keuze duidelijk, ik werd lid van 
Nederwetten!’
 
Op welke manier en waar is je voetbalcarriere 
begonnen?
‘Als 6-jarig jongetje ben ik gestart bij SV LEW 

in Strijp. Ik heb daar tot mijn 14e gevoetbald/
gekeept tot het moment dat de club failliet 
ging. Aangezien we met z’n allen op zoek 
moesten naar een nieuwe club, ben ik 
vertrokken naar de andere club op de hoek: 
RKVV Brabantia. Hier heb ik gespeeld tot de 
eerstejaars A Junioren. Vervolgens ben ik naar 
VV Acht vertrokken en speel ik nu lekker bij 
Nederwetten.’

Je bent nu de keeper van ons vaandelteam, 
ben je altijd keeper geweest of heb je ook nog 
voetbaltalenten? 
‘Van mijn 6e tot 9e jaar heb ik gevoetbald. Onze 
keeper raakte geblesseerd dus offerde ik mezelf  
maar op om in de goal te gaan staan. Dat bleek 
voor mij toch wat leuker dan voetballen. Ik ben 
niet meer gestopt met keepen!’

Als actief keeper en keeperstrainer heb je vast 
een zeker een favoriete keeper, wie is dit voor 
jou en waarom?
‘Buffon! Voor mij een van de grootst getalenteer-
de keeper die er rondliep toen ik nog jong was. 
Niet alleen om zijn talent vind ik hem een gewel-
dige keeper maar hij heeft ook nog eens ouder-
wetse clubliefde zoals het hoort.’

Op welke resultaten ben je het meest trots, 
waren dit kampioenschappen in de jeugd of 

andere successen?
‘Het meest trots ben ik op het feit dat ik mijn trai-
ningen mag verzorgen op topniveau bij BVO FC 
Eindhoven. Daarnaast ben ik ook trots dat ik mijn 
eigen keeperschool heb opgericht!’

Wat is je gevoel bij onze voetbalclub, wat 
vind je van de sfeer op de club en in het team?
‘Bij Nederwetten heb ik een heel goed gevoel. De 
mensen zijn altijd erg gezellig en vriendelijk, of 
we nu winnen of verliezen. De sfeer is eigenlijk 
gewoon atijd prima, zowel in het team als buiten 
het team. Er is eigenlijk heel weinig op te noe-
men wat beter zou moeten bij onze club.’

Inmiddels ben je al enkele jaren lid, kun je 
benoemen wat onze club uniek maakt?
‘De sfeer is altijd top. Mensen van buiten Neder-
wetten blijven langer hangen bij de club en zijn 
niet na 1 seizoen alweer vertrokken. Uit ervaring 
kan ik vertellen dat dit bij clubs in de stad veel 
vaker het geval is.’

Jordy, dank je wel voor je tijd. Leuk om meer 
te weten over je achtergrond. We hopen je 
nog lang onder de lat van Nederwetten 1 
te zien. En wellicht kun je met je kennis en 
ervaring bij FC Eindhoven onze club nog een 
stapje hoger brengen! 
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Afscheidswedstrijd Toon de Brouwer 
Van 1e Elftalspeler, naar fanatiek supporter, naar Veteranen, naar afscheid

25 jaren verdedigde Toon de Brouwer het 
blauw en wit van RKVVNederwetten. Vanaf 
het begin en daarvoor nog bij O.D.V is hij 
al lid van onze club. Ruim vijf jaren had hij 
naast het actieve voetbal ook nog een be-
stuursfunctie. Bovendien was hij ook nog 
een van de eerste sponsors op de reclame 
borden rond het veld. Hij weet nog te ver-
tellen dat ze bij Dijkse Boys met een riek 
langs de lijn stonden en dat het in plaats 
van douchen, koud water uit een ton ge-
schept moest worden om jezelf te wassen 
en uuuuhh ok in de winter hè! Hij heeft veel 
trainers gehad en kan ze nog feilloos opnoe-
men. Hij heeft een fotolijst gemaakt van alle 
trainers waaronder hij heeft gespeeld en 
vooral met Cees Winters heeft hij een spe-
ciale band. Hij was erg gedreven en van die 
periode kan hij zich nog alles herinneren.

Als supporter in hart en nieren gaat hij altijd 
uit en thuis kijken naar de prestaties van het 
vaandel team. Zijn conclusie is dat er een 
groot verschil is tussen nu en 30 jaar geleden. 
De werklust, het karakter en de mentaliteit 
zie ik niet meer bij iedereen terug. Maar, hij 
kan er nog steeds van genieten. Hij nodigt 
die mannen uit om eens een keer met hem 
aan tafel te gaan zitten. Ge moet er gewoon 

bij willen horen zowel op het veld als in de 
kantine. “Oh Oh!” (en dan in de handen 
wrijvend). Wij hadden vroeger het schuim op 
onze mond staan en knalden er flink onder!

Buiten zijn drukke werkzaamheden wist hij 
toch vele jaren elke zaterdagmiddag vrij te 
houden om ondanks zijn leeftijd zijn kunsten 
te vertonen bij de veteranen. Zijn shirt zat 
wel iets strakker maar dat kon de pret niet 
drukken. Hij strooide met passes en dirigeer-
de iedereen naar zijn plaats. Daar was hij 
dan weer zo druk mee bezig dat hijzelf soms 
vergat dat hij ook mee moest voetballen.

Vooral in de derde helft was Toon altijd een 
van de uitblinkers. En omdat er een tijd van 
komen en een tijd van gaan is, besloot Toon 
om enkele weken voor zijn 75e verjaardag 
zijn voetbalschoenen definitief aan de wil-
gen te hangen. Onder grote belangstelling 
van o.a zijn familie, teamgenoten van toen 
en nu, klonk in de 2e helft van de wedstrijd 
tegen veteranen van Gerwen, nog één keer 
het laatste fluitsignaal voor Toon de Brouwer. 
Een roemruchte carrière van een bijzonder 
lid van onze club. Met bloemen voor zijn 
vriendin Atjie kon Toon nog één keer lekker 
warm douchen en hebben we met velen in de 
kantine dit afscheid gevierd. Onder het genot 
van een goed verzorgde Chinese rijsttafel en 
de nodige biertjes werd dit een mooi afscheid 
van een mooie man: “Oh Oh!”

Toontje namens alle veteranen: Super be-
dankt voor alle wijsheid, fijne pasjes in het 
veld en enthousiasme! Blauw-witter in hart 
en nieren!

René van de Veerdonk
Wenzel van Luxemburgstraat 23

5341 RJ Oss
0412 - 854233 

info@manymoreentertainment.nl
www.manymoreentertainment.nl
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“Oh Oh!”
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Mannen 35+   
7 tegen 7 op vrijdagavond Door: Erwin de Meester

Aan het einde van het vorige seizoen hadden 
diverse spelers aangegeven om definitief 
hun schoenen aan de wilgen te gaan hangen. 
Hiervoor lagen verschillende redenen aan 
ten grondslag, maar het kwam er op neer 
dat op zondag voetballen tegen veelal jonge 
gasten niet meer zo heel uitnodigend was. In 
het verleden is er al eens geopperd om terug 
te gaan naar de basis van het voetballen 
in teamverband. Namelijk in een 7 tegen 7 
competitie.
Om in deze tijd je actieve leden te behouden is 
het idee ontstaan om hier gehoor aan te geven. 

Onder impuls van Dennis werden spelers 
gevraagd om gedurende de zomervakantie na te 
denken of je op deze manier je voetbalcarriere 
voort wilde gaan zetten. Uiteindelijk kwam er 
een team van 14 man uit de koker rollen die 
aangaven hieraan mee te willen doen. Dus in 
navolging van de
veterinnen hebben we nu een team bij de heren 
wat één keer in de twee à drie weken de kicksen 
aan willen trekken om op vrijdagavond de 
clubkleuren te verdedigen.
 
De start van het seizoen verliep nogal stroef; 
voor de eerste serie van vier wedstrijden bij onze 
buren uit Son en Breugel waren er nog te veel 
spelers die op deze vrijdagavond wat anders te 
doen hadden? Wij waren echter niet het enige 
team met opstartproblemen. Valkenswaard had 
helemaal geen afvaardiging gestuurd en verloren 
zodoende alle wedstrijden op regelementaire 
wijze met 4-0. Aangezien wij van de resterende 
drie wedstrijden nog maar één wisten te winnen 

gingen we met zes punten toch maar lekker aan 
het bier. Sommige weten alleen nog van horen 
zeggen hoe ze die nacht thuis zijn gekomen.  
 
De volgende wedstrijden werden gespeeld bij 
DOSL. Nu togen we met een 10-koppige selectie 
richting de Hans van Breukelenweg in Leende. 
Deze avond lieten wij zien dat er wel degelijk 
rekening gehouden diende te worden met ons 
sterrenensemble. Vier wedstrijden werden met 
goed
spel winnend afgesloten waarbij vooral de 
overwinning tegen SBC onze toenmalige 
doelman erg goed viel. Drie weken daarvoor 
moest hij tegen onze buurvereniging nog drie 
maal vissen door doelpunten van nota bene zijn 
broertje. Iets ingetogener dan de vorige keer 
vertrokken wij met 12
punten in de tas richting huis.
 
De derde halte was bij De Valk in Valkenswaard. 
Met vier gewonnen wedstrijden met slechte 
verlichting en geen scheidsrechters ging 
het vanaf 21.30 uur compleet los tijdens het 
Oktoberfest in de kantine van de Valk. Gelukkig 
zijn er nog foto’s van. Helaas bleek achteraf dat 
onze laatste wedstrijd in een gelijkspel was 
geeindigd en werden ons zodoende twee punten 
door de neus geboord.
 
De vierde avond was Valkenswaard het decor 
van een voetbalavond. Zonder enkele van onze 
sterkhouders wisten wij deze avond toch af te 
sluiten zonder verliespartij. Drie gelijke spelen en 
een overwinning was goed genoeg om bovenaan 
te blijven staan om zo in eigen huis de titel veilig 

te stellen. Dit was echter buiten de leider van 
Valkenswaard gerekend. Hoewel zij met 2-0 
hadden gewonnen werd de uitslag in het nadeel 
van Valkenswaard ingevuld. Hierdoor hadden wij 
onze ‘gestolen’ punten weer terug.
Om het verhaal levendig te houden zal ik maar 
niet vermelden dat we door deze menselijk fout 
niet meer in te halen waren door de concurrentie.
 
Op vrijdag 2 december was ons eigen sportpark 
gastheer van de laatste ronde voor de winterstop. 
Het sportpark stroomde op deze bitterkoude 
avond redelijk vol om de vedettes van Wette aan 
het werk te zien en ze naar het kampioenschap 
te juichen. De eerste wedstrijd werden ze echter
teleurgesteld door een nederlaag en werd 
de sterkte van het team in twijfel getrokken. 
Sommigen vroegen zich al af hoe het mogelijk 
was dat je dan toch kampioen kunt worden. Nou, 
dat lieten de matadoren in de volgende wedstrijd 
zien. Vol passie en inzet werd tegen SBC het 
kampioenschap
van de nodige glans voorzien. De laatste twee 
wedstrijden werden met wisselend succes 
afgewerkt. vervolgens de kantine in om het 
titelfeest te gaan vieren en vooral voor de 
supporters een gelegenheid om op te warmen.
 
Al met al een zeer geslaagd initiatief en zelfs 
nieuwe leden hebben zich al aangemeld om 
na de winterstop het toch al zo sterke team te 
komen versterken.
 
Om te eindigen met de legendarische woorden 
van Theo Reitsema uit 1988: ‘DIT IS EEN GOED 
STEL HOOR!’
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Door: Marieke Rovers

Rens Stabel Tuinen 
De goedlachse shirtsponsor 

Om met Rens een afspraak te maken voor een 
interview, moet er goed gekeken worden naar 
tijd in zijn volle agenda. Maar uiteindelijk lukt 
het ons om tijdens een avondje kantine dat mo-
mentje te pakken in de bestuurskamer. Lekker 
rustig en ietwat meer gestructureerd dan aan 
de bar. Voordat we aan het interview begin-
nen, roept Giel van Korven nog even iets over 
de invoering van de shiny schoenen door Rens. 
Dat moet wel vermeld worden. Mijn interesse 
is gewekt...

Rens Stabel is 35 jaar en het jongste lid van het 
gezin Stabel, met twee oudere zussen. Hij heeft 
vijf jaar in Nederwetten gewoond in de Nieuw 
Ervensestraat. Op zijn 21e is hij verhuisd naar 
een appartement in Eindhoven. Sinds 2 jaar 
woont hij samen met zijn vriendin Mieke Peters 
in Nijnsel. Het toeval wil dat ook Mieke vroeger 
gevoetbald heeft bij de jeugd van Nederwetten, 
maar dat was nog voor de tijd dat Rens in Neder-
wetten woonde en voetbalde.

Rens weet nog dat Antoinette van Esch bij hem 
aan de deur stond om te vragen of hij lid wilde 
worden van RKVV Nederwetten. Op mijn vraag 
of dit de doorslag heeft gegeven om lid te wor-
den, liet hij het antwoord in het midden.

Hoe lang ben je al shirtsponsor?  
‘Uhm, vier jaar. Oh nee, vijf jaar. Ik weet het niet 
precies. In ieder geval ongeveer drie jaar van het 
2e team en nu sinds dit jaar van het 4e. Denk ik, 
komt er dan weer voorzichtig achteraan. Ik ben 
in ieder geval in 2017 begonnen als shirtspon-
sor.’

In 2016 is Rens voor zichzelf begonnen met zijn 
bedrijf Rens Stabel Tuinen, realisatie en verzor-
ging van tuinen. Hij heeft 2 mensen in dienst en 
werkt veel in de omgeving van Sint-Oedenrode. 
Sinds juli van dit jaar is de naam van zijn bedrijf 
veranderd in de naam Stabel Tuinen, dat was 
met name vanwege het personeel wat hij voort-
aan in dienst had. Daar werd vaak aan gevraagd 
of Rens er was en wie Rens was. Maar Rens is er 
niet altijd bij, wat natuurlijk logisch is. Sinds dit 
jaar is zijn bedrijf gevestigd op het industrieter-
rein in Nijnsel.

Voetbal je zelf ook nog?  
‘Ik voetbal nu vijf jaar bij de veteranen. Op mijn 
16e ben ik begonnen bij de A-jeugd. Daar train-
de ik alleen mee want op de zaterdagen moest 
ik altijd werken en kon ik niet meedoen met de 
wedstrijden. Op mijn 18e ben ik begonnen bij het 
2e van Nederwetten. De trainer van toentertijd 
heeft me wel eens benaderd om bij het Eerste 
elftal te komen voetballen. Dat heb ik toen een 
tijdje gedaan, totdat ik geopereerd moest wor-
den daarna ben ik naar het 4e gegaan.’

Waarom wilde je shirtsponsor worden?  
‘Dat doe je voor de club! Er kwam een team bij 
en daar werd ik toen shirtsponsor van.’

Wat vind je van RKVV Nederwetten als club?  
‘Het is een gezellige club, je kan altijd makkelijk 
aansluiten, een praatje maken, het is er voor 
iedereen toegankelijk. Er zijn mensen van allerlei 
leeftijden, dat maakt het aantrekkelijk om bij de 
club te komen. 
Ik ben er vooral op zaterdag, tijdens de wedstrij-
den van de veteranen. Soms ook op zondag als 
de selectie thuisspeelt, en regelmatig op donder-
dagavond in de kantine. We hebben een gezelli-
ge kantine vind ik.’

Hoe zie jij de toekomst van RKVV Nederwet-
ten?  
‘Ik denk dat we in de toekomst wel fuseren met 
Gerwen. Te weinig mensen voor de elftallen en 
de teamsport neemt in zijn algemeenheid wat af. 
Daardoor ben ik bang dat het wel de realiteit is.’

Wat voor een ‘clubtype’ ben jij?  
‘Een kantineman! Bij goed weer langs de lijn, en 
op zaterdag binnen de lijnen met de veteranen.’

Wat is dan je positie bij de veteranen?  
‘Ik ben al heel mijn leven linksback.’

En vertel eens iets over die shiny schoenen 
waar Giel op doelde?  
‘Oh ja, haha!’ Rens’ ogen beginnen te glinsteren. 
‘Fel gekleurde voetbalschoenen met patronen, 
motiefjes en zo, dat vind ik wel leuk. Zwarte 
schoenen zijn ook zo saai!’

Wat blijft je voor altijd bij als je aan RKVV Ne-
derwetten denkt?  
‘Dat we met het 4e naar Finland geweest zijn, 
een zeer geslaagd teamuitje. Ik ben daar zelfs 
voor de eerste keer in een voetbalstadion ge-
weest, nog nooit eerder had ik een stadion 
bezocht. Ik vind voetbal kijken gewoon niks aan, 
haha! Afgelopen jaar ben ik voor het eerst mee 
naar Texel geweest, dat was echt super gezellig. 
Voor herhaling vatbaar!’

Wil je nog wat kwijt?  
‘Ik vind het jammer dat ik ex-veteraan Toon de 
Brouwer nu hij gestopt is niks meer kan leren!’ 
Dit laatste uiteraard gevolgd door die herken-
bare grijns op Rens’ gezicht.




