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Herenvoetbal
Het vaandelteam heeft de doelstelling van 30 punten gehaald, daar hadden 
we vooraf voor getekend. Deze jonge groep begint echt samen te voetballen 
en staat fysiek hun mannetje. Dat is mede bereikt door de technische staf die 
ook de sfeer er goed in heeft weten te houden. Wij moeten afscheid nemen 
van Dennis Wouterse als trainer, omdat hij zelf heeft besloten om een nieuwe 
uitdaging aan te gaan als hoofdtrainer bij Milheezer Boys. Wij als bestuur, zijn 
heel tevreden over de capaciteiten en de aanpak van Dennis en danken hem 
heel hartelijk voor de afgelopen seizoenen. Wij wensen hem veel succes bij zijn 
nieuwe club.

Wij hebben voor de functie van hoofdtrainer vele sollicitanten op gesprek 
gehad. Onze keuze is gevallen op het trainersduo Toon van der Loo en Rutger 
Maters. Beide heren zijn alom bekend in de regio. Ze hebben een tijdje kunnen 
oefenen bij onze buurverenigingen Gerwen en EMK, maar nu komt het echte 
werk. Ze hebben er allebei ontzettend veel zin in, en mijn verwachtingen zijn 
dan ook hoog voor het komende seizoen. Mede door hun bekendheid trekt dat 
ook nieuwe leden aan. Wij willen het komende seizoen dan ook starten met 
twee selectieteams. Dit is ook een uitkomst voor de lagere elftallen die aan 
verjonging toe zijn. Sommige spelers stoppen na een lange carrière en anderen 
zullen het veteranenteam versterken.

Damesvoetbal
Deze groep blijft groeien. Het komende seizoen komt er een compleet 
A-jeugdteam over naar de zondagcompetitie. Bij deze meiden zitten zeker 
enkele talenten voor het eerste team. Dit is een gunstige ontwikkeling 
binnen onze vereniging, hierdoor worden de beide damesteams beter. Wij 
starten daarnaast met een Veterinnenteam. Zij spelen als zeventallen een 
vrijdagavondcompetitie. Wij hebben hiervoor al 15 aanmeldingen.

Kees Verkuijlen neemt na twee jaar afscheid als hoofdtrainer van de dames. 
Ondanks de inzet van Kees werden er in de seizoensstart weinig punten 
gehaald. De laatste wedstrijden worden er weer wat punten bij elkaar 
gesprokkeld. Ik wil Kees hartelijk bedanken voor zijn inzet en wens hem veel 
succes bij zijn volgende uitdaging.

Wij hebben voor de dames een nieuwe hoofdtrainer gevonden, namelijk Erik 
Foolen. Hij gaat samen met Maikel van Kemenade, Mark Spaan en Bart Sengers 
de dameselftallen proberen naar een hoger niveau te tillen. Veel succes heren, 
want dames hebben een andere aanpak nodig dan mannen!

Jeugd (Juventud)  
Het jeugdbestuur, de leiders en trainers hebben prima werk geleverd het 
afgelopen seizoen. We zien alleen maar tevreden ouders en spelertjes. De 
sport- en spelgroep is flink gegroeid in aantal. Deze jeugd sluit het seizoen 
leuk af met het Thijs Migchels toernooi en het jaarlijks terugkomend 
jeugdweekeind, dit keer te Nederwetten. Het komende seizoen vieren zij 
ook hun eerste lustrum. Daar wordt natuurlijk extra aandacht aan besteed, 
internationaal zelfs, heb ik begrepen.

Gemeentelijk accommodatiebeleid
Zoals verwacht worden we aan het lijntje gehouden en zijn er geen 
vorderingen geboekt. Een conceptbeleid vol tegenstijdigheden wordt telkens 
aangedragen. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Gelukkig houden Bert 
de vries en de BOSN een oogje in het zeil voor onze vereniging.

Commissies
Ik wil alle vrijwilligers en commissies eens extra in het zonnetjes zetten en 
bedanken. Ik zie natuurlijk wel wat voor geweldige inzet ze hebben, maar zeg 
dit te weinig. We hebben pas nog in de krant kunnen lezen dat de redelijke 
grote voetbalclub Tongelre bijna het loodje legde omdat er te weinig mensen 
zich inzetten als vrijwilliger. Gelukkig hebben wij dat probleem niet. We 
hebben een groot aantal personen die zich inzetten om alles op rolletjes 
te laten verlopen. Zeker in deze tijd is dat nodig omdat leden steeds meer 
verwachten van hun vereniging.

Bestuur
Inmiddels zijn er twee personen aangeschoven om het bestuur te versterken 
na het stoppen van Martijn Migchels en Edward Renders. Marlon van de 
Sande voor Dameszaken en Han Huijbers voor de sponsor en PR zaken. Ze zijn 
al aangeschoven bij de vergaderingen, maar ze moeten nog officieel worden 
gekozen bij de eerstvolgende ledenvergadering.

Let op je bezittingen  
Wij zijn binnen de vereniging te goeder trouw en laten onze telefoons en 
portemonnee gewoon onbeheerd achter op de bar liggen. Dit moeten wij 
niet meer doen. Er zijn alle enkele keren personen gesignaleerd op onze 
accommodatie, die daar niets te zoeken hebben. Wij denken dat ze uit zijn op 
jullie bezittingen, want als we ze aanspreken als ze een kleedlokaal binnen 
willen lopen, dan worden er allerlei smoezen gebruikt zoals “Ik ben het toilet 
aan het zoeken”, of “Ik kom mijn zoontje ophalen”! Ze reageren ook nog 
dreigend als ze worden aangesproken. Tijdens het trainen en gedurende 
wedstrijden moeten we voortaan zorgen dat de kleedlokalen zijn afgesloten of 
de kostbare bezittingen in een verzameltas afgeven worden bij een bekende 
toeschouwer.

Ik kijk met een tevreden gevoel terug op het afgelopen seizoen en vol 
verwachting kijk ik uit naar het nieuwe seizoen. Ik wens jullie allemaal een 
hele prettige vakantie toe. 
 

Met vriendelijke sportgroet,

Willy Raaijmakers

‘t Koppeltje ook digitaal! 

Zul je altijd zien: heb je ontzettend veel zin om lekker ‘t Koppeltje te 
lezen, is net je vader of zusje begonnen met het doorspitten van ons 
mooie clubblad. Geen nood! ‘t Koppeltje is tegenwoordig ook digitaal 
te bewonderen.  
Op www.rkvvnederwetten.nl onder het kopje ‘informatie’ vind je
zowel de nieuwe als de oude uitgaves van ‘t Koppeltje.

Woord van de voorzitter 
Willy Raaijmakers

Beste sportvrienden,

Het seizoen zit er weer op. Er staan nog een paar activiteiten op 
het programma, zoals het jaarlijks terugkomend sponsortoernooi 
en de vrijwilligersavond. Sommige elftallen hebben ook nog 
een eigen afsluiting. Het sponsortoernooi van Nederwetten 
wordt door de gezellige sfeer steeds bekender in de regio. 
De vrijwilligersavond en de seizoensopening worden dit jaar 
verzorgd door de activiteitencommissie die een leuk programma 
hebben neergezet.
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Zonder de steun van sponsoren kan onze 
voetbalvereniging niet bestaan. Gelukkig 
beschikt RKVVN over een groot aantal 
sponsoren die de club een warm hart 
toedragen. In deze rubriek lichten we zo’n 
sponsor uit.

Het is gelukt: een interview op een doordeweekse 
avond bij Tijs en Joyce van den Berk (-van Esch) 
aan de keukentafel in Sint-Oedenrode. En dat 
plannen was toch wel een klus. Beiden komen net 
thuis van een paar dagen weg. Tijs werd samen 
met collega-garagehouders door een leverancier 
uitgenodigd om bij de remmenfabriek van Brembo 
in Italië te komen kijken. Tegelijkertijd genoot Joyce 
samen met haar moeder Antonette van de start 
van haar zwangerschapsverlof aan de Nederlandse 
kust. Boven ligt kleine Guus (bijna twee jaar) al te 
slapen en viervoeter Duka komt regelmatig even 
langs voor een aai over z’n bol. Een gezellige boel 
in huize van den Berk! Als de tassen aan de kant 
staan en de koffie gezet, is het tijd voor de vragen.

Wie is Tijs van den Berk?
“Zou je denken dat er mensen zijn die mij niet 
kennen?!”
 
Nederwetten is groter dan je denkt Tijs, en 
minimaal zo nieuwsgierig, dus kom maar op!
“Mijn naam is Tijs van den Berk, man van Joyce 
van den Berk - van Esch uit Nederwetten. Zo’n 10 
jaar geleden heb ik haar in Eindhoven in de kroeg 
leren kennen. Joyce vertelde dat ze ging voetballen. 
Dat wilde ik wel eens zien. Eén van de eerste 
oefenwedstrijden van het kersverse damesteam 
van Nederwetten was in Rooi. Alhoewel ik voor het 
resultaat niet hoefde te komen kijken... Ze verloren 
de wedstrijd met 13-0! Joyce was de keepster, 

dus ik kon haar goed in de gaten houden. Iemand 
vertelde dat ze een broertje had die best goed kon 
keepen dus ik dacht, dat komt wel goed. En als al 
die dames voor een wedstrijd naar Rooi komen, kan 
ik ook wel een keer in Nederwetten komen kijken. 
Zo ben ik in Nederwetten terecht gekomen. Heel 
wat jaartjes later (januari 2014) zijn we in de kerk 
in Nederwetten door pastoor Groot getrouwd. We 
reden toen samen in een oud Volkswagen busje 
(zonder kachel, het regende binnen en we konden 
wolkjes blazen) naar Nederwetten toe. ‘s Avonds 
was er groot feest in de tent bij ons thuis in Rooi 
en natuurlijk waren alle dames van RKVVN daarbij 
aanwezig.”

Voetballen is mooi, maar jij kijkt liever naar 
auto’s! Vertel eens... 
“Vroeger vond ik het al leuk om aan brommers te 
sleutelen en met techniek bezig te zijn. Thuis een 
beetje hobbyen in de schuur vond ik mooi, ik was 
daar altijd bezig. Na mijn middelbare school ben 
ik de opleiding Autotechniek gaan volgen en ging 
ik één dag naar school en vier dagen in de week 
werken bij Bongers Auto’s in Sint-Oedenrode. Toen 
ik alle monteursopleidingen gehaald had, heb ik 
nog een management opleiding gevolgd omdat 
ik in de toekomst graag mijn eigen garage wilde 
hebben.”

Dat is gelukt!
Klopt! Ik ben thuis begonnen in de schuur 
met het maken van auto’s voor vrienden en 
kennissen. Maar toen ons mam wethouder werd, 
kon dit niet langer onder de radar en ben ik op 
mijn 22e, sneller dan verwacht, nog tijdens mijn 
managementopleiding, voor mezelf begonnen in 
een klein pand in Schijndel. Na drie jaar ben ik een 
groter pand gaan huren, wat ik een paar maanden 
geleden heb kunnen kopen!”

Mooie opstart, en hoe zien de 
toekomstplannen eruit?
“Het gaat nu goed, ik werk met drie monteurs 
en naast de garage hebben we ook een mooie 
showroom met diverse occasions. We hebben 
veel vaste klanten, die komen vooral via-via maar 
natuurlijk ook vanwege dat mooie bord langs de lijn 
in Nederwetten, haha!” 
En heb je nog groeiplannen?  
“Dat niet, groter groeien is niet mijn bedoeling, 
ik wil mijn klanten kennen en daarmee een 
persoonlijke garage zijn en blijven.”

Op het reclamebord staat Volkswagen 
en Audi specialist, maar wat is jouw 
lievelingsauto?  
Naast Audi en Volkswagen werken we ook veel met 
Seat en Skoda. Eigenlijk zijn we een vier merken 
specialist, deze auto’s hebben dezelfde techniek, 
ook wel de VAG-groep auto’s genoemd. Voor deze 
merken kunnen we onderhoud, reparatie, APK, 
in- en verkoop, aircoservice, auto- en ruitschade 
verzorgen. Maar mijn lievelingsauto, dat is niet 
moeilijk: eentje waar veel aan kapot is, dan kan ik 
het weer maken!”

Een echt ondernemertje zo te horen. Sinds 
wanneer ben je sponsor van onze club?
“Ons reclamebord is onthuld tijdens het eerste 

sponsortoernooi, dat was de eerste keer dat ik mijn 
bord zag hangen. Het voelt goed om betrokken 
te zijn bij de club en te kunnen helpen. Het 
sponsortoernooi is altijd gezellig, de gezelligheid, 
gemoedelijkheid en de strijd vind ik prachtig. We 
begonnen met een FC Knudde team maar we 
worden ieder jaar beter op het veld. Voor de derde 
helft hoeven wij niet te trainen en er moet toch 
iemand zijn die de tent sluit hè! Dit jaar moeten we 
helaas verstek laten gaan, dus een ander team mag 
de deur dicht doen, maar volgend jaar zijn we er 
zeker weer bij!”

Hou je zelf van voetballen?
Ik kijk veel voetbal met vrienden, vooral PSV. En 
ik voetbal veel met onze Guus. Ooit waren we lid 
van OnsOranje. We wilden toen naar het EK 2012 
in Polen. Toen hebben we een camper gekocht en 
helemaal opgeknapt. We hoefden hem alleen nog 
maar oranje te maken. Toen we hoorden dat we 
naar Oekraïne moesten rijden i.p.v. Polen hebben 
we ons toch bedacht.”

Twee voetbalfans bij elkaar dus! Hoe zit het 
met jouw voetbalcarrière Joyce?
“Die staat momenteel op een laag pitje. Ik ben 
nu met zwangerschapsverlof en mama zijn met 
een baan als kapster is lastig te combineren 
met een voetbalcarrière. Er zit misschien wel 
wat aan te komen... Na de zomer start er een 
Veterinnenteam bij RKVVN. Dan voetballen we één 
keer in de drie of vier weken op vrijdagavond een 
wedstrijd in 7x7 vorm. Er zijn al 16 enthousiaste 
speelsters waarvan er zeven dames nog niet eerder 
gevoetbald hebben, dus daar zie ik kansen als 
ervaren allround speelster, haha! En anders over 
een tijdje als ouders langs de lijn, want onze Guus 
is een profvoetballertje in de dop! En als Guus geen 
profvoetballer wordt, dan wordt hij misschien wel 
opvolger van Autobedrijf van den Berk!”

Sponsor uitgelicht 
Autobedrijf van den Berk - Schijndel

‘Altijd leuk het 
sponsortoernooi; 
de gezelligheid, 
gemoedelijkheid 

en de strijd!’

‘Mijn lievelingsauto? 
eentje die kapot is, zodat 

ik hem kan maken!’
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Hoe de voetbalzondag van André er uit ziet, daar komen we later nog 
even op terug. We hebben eerst hele belangrijke tips en trucs die we 
niemand willen onthouden. Wanneer je deze tips opvolgt, word je óf 
profvoetballer, óf topscorer. Succes gegarandeerd dus…

De tips zijn afkomstig van de volgende generatie Renders, broertjes Rowan 
en Vince. En aangezien Vince – Romario – Renders topscorer is, kunnen we 
ook nog eens zeggen dat de volgende punten wetenschappelijk onderbouwd 
zijn én succesvol in de praktijk zijn toegepast. Voor wie de droom van een 
glansrijke voetbalcarrière invulling wil gaan geven: doe er je voordeel mee!

• Veel dribbelen
• Hard rennen
• Veel rennen
• Altijd pasen
• Hard schieten
• Ook heel ver schieten
• Keigoed verdedigen
• En het allerbelangrijkste: Je moet altijd douchen! 

We kunnen concluderen dat André veel aan deze tips heeft gehad. Het had 
niet veel gescheeld of hij was prof geworden. Hij is alleen tien jaar te laat 
begonnen met voetbal omdat hij eerst op judo zat. Topscorer (van team én 
club) is wel gelukt, en op zijn ondertussen toch al wel wat oudere dag komt 
hij nog goed genoeg mee met de jonkies van het vierde. De bijnaam Bonpa 
zouden ze dus wel achterwege mogen laten, ware het niet dat de knieën niet 
altijd meer meewerken. Vanwege die knieën is de donderdagavondtraining 
al komen te vervallen, en zijn de wedstrijden op kunstgras niet altijd te doen. 
Tenzij het op het veld van Acht is, dat is zo’n lekker zacht tapijtje.

Maar goed, even terug naar die zondagen. Een ideale zondag na een 
week hard werken, daar hoort zeker een aantal uurtjes op en rondom 
het voetbalveld bij. Eerst een potje voetballen met het vierde. Fanatiek 
en fel er tegenaan. Als er goed gefloten wordt vergroot dat zeker het 
wedstrijdplezier, niks zo frustrerend als onterechte beslissingen. De taak van 
de scheidsrechter is geen gemakkelijke, maar het is echt irritant als je de 
sjaak bent terwijl er eigenlijk niet zo veel aan de hand was. Nadat de meters 
weer gemaakt zijn op het veld kijkt André graag naar de wedstrijden van het 
eerste. Gezellig in de kantine of langs de lijn met een potje bier erbij, dat is 
altijd leuk. Er blijven vaak veel mannen van het vierde nog even hangen (dat 
“even” is een ruim begrip, dat zal je begrijpen...).

Thuis aangekomen wordt er nog even gekeken naar de samenvattingen 
van de wedstrijden, maar geen uitgebreid voetbalprogramma meer op 
tv. Belangrijker is het zondagavond menu. Ondertussen ook iets waar de 
kinderen naar uitkijken, en er wordt altijd een fotootje gedeeld met de 
jongens uit het team: Het is weer zover, tijd voor shoarma! Voor de vorm na 
het eten een filmpje aanzetten, maar na 10 minuten zijn de luikjes vaak al 
gesloten en hoeft Wendy de afstandsbediening met niemand meer te delen.

Toch mooi zo’n zondag?

De voetbalzondag van 
André Renders Door: Hilde Thoonen
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Op een donderdagavond terwijl Ajax de halve 
finale speelt tegen Olympique Lyon voor een 
plaats in de finale van de UEFA cup, spreek ik 
met de aanvoerder en “reserve” aanvoerder 
van respectievelijk Dames 1 en Heren 1, ofwel 
broer en zus, Annet en Koen van Gorp.

Hoe kan ik jullie het beste voorstellen?  
Annet: “Ik ben Annet van Gorp, met mijn 29 jaar 
de middelste van 3 kinderen. Koen is de oudste 
thuis met zijn 31 jaar en we hebben, voor velen 
misschien onbekend, ook nog een zusje. Ingrid 
is 28 jaar en woont in Nuenen. Ze voetbalt niet 
maar komt wel eens kijken naar onze wedstrijden. 
Dan staat ze meestal veilig achter de goal bij ons 
Ien. Zelf woon ik al lang niet meer in het dorp, 
maar in Woensel. Sinds vijf jaar werk ik als diëtist, 
momenteel bij St-Anna zorggroep in en rondom 
Geldrop. Naast het voetballen kun je mij ook nog 
regelmatig vinden op het tennisveld en loop ik hard 
met als doel de halve marathon van Eindhoven 
weer te lopen in november. In mijn vrije tijd heb ik 
een fijn sociaal leventje: samen met vrienden een 
terrasje, etentje, op vakantie en gezellig op stap.” 
Koen: “Mijn naam is Koen van Gorp en als eerste 
telg van de familie werd ik 31 jaar geleden geboren 
in Eindhoven. Mijn ouderlijk huis staat aan Ten 
Hout achter de goal, maar sinds een tijdje woon 
ik in Nuenen met Mieke. In het dagelijks leven 
werk ik als alround medewerker/monteur/grafisch 
vormgever bij Gardenworld in Nuenen. Zij leveren 
en plaatsen allerlei aluminium tuinproducten 
zoals luxe schuttingen, poorten, veranda en 
lamellendaken. Verder ben ik altijd in voor 
gezelligheid. Dat kan zijn van een avondje darten 
op de maandag, tot een terrasje of een avondje naar 
de kroeg.”

Hoelang voetballen jullie al bij RKVV 
Nederwetten?  
Annet: “Op mijn 6e ben ik begonnen bij de 
E pupillen. Maar doordat er destijds geen 
meidenvoetbal was binnen de club, moest ik een 
keuze maken om bij een andere club te gaan 
spelen. Ik heb een uitstapje gemaakt naar de 
concurrent in het groen-wit, RKGSV (Gerwen). 
Toen ik ging studeren heb ik nog gespeeld bij de 
studentenvoetbalvereniging FC Kunde in Nijmegen. 
Teruggekomen in het Brabantse, ben ik sinds 5 jaar 
weer in de achtertuin op het vertrouwde sportpark 
in Nederwetten te vinden.” 
Koen: “Ik ben begonnen met sport en spel. Daarna 
heb ik alle jeugdteams doorlopen, en na een stugge 
start bij de senioren, ben ik inmiddels alweer jaren 
een vaste kracht in het 1e. Gezien mijn leeftijd ben 

ik al ruim over de 25 jaar lid, al denkt de club daar, 
qua jubilarissen, anders over, haha!”

Wat is jullie planning voor volgend jaar?  
Annet: “Volgend jaar plak ik er sowieso nog een 
jaar Dames (1?) aan, wel even afwachten hoe die 
nieuwe trainer is. Van horen zeggen moeten we 
aan de bak! Voetbal is gewoon een mooi spelletje 
wat ik voorlopig nog niet kan missen. Daarnaast 
vind ik het ook gewoon gezellig met die groep 
meiden. In merk dat ik het mis wanneer het zomer- 
of winterstop is, en we de weken én de gezellige 
gebeurtenissen in het weekend niet tot in detail 
door kunnen spreken. Ook samen in de kantine 
een biertje en een spelletje blijft leuk. En laten 
we voorop stellen dat winnen daar ook zeker bij 
hoort. Ik verlies niet graag, en zoals ik afgelopen 
jaar gemerkt heb, komt het de sfeer binnen de 
groep niet ten goede wanneer we niet af en toe een 
wedstrijd winnend afsluiten.” 
Koen: “Volgend jaar doe ik een stapje terug, en 
ga ik waarschijnlijk in het 2e voetballen. Zoals ik 
het afgelopen jaar gemerkt heb, is het vaak lastig 
te plannen door mijn wisselende werktijden om 
altijd te komen trainen. Dan is het misschien een 
verstandig plan om niet meer voor het eerste uit te 
komen. Maar ach, we gaan het zien, het seizoen is 
nog niet begonnen.”

Wat is je mooiste voetbalherinnering?  
Annet: “Dan kies ik toch voor het zeer verdiende 
kampioenschap met Dames 1 en natuurlijk het 
feestje daarna! Het hele jaar heb ik hiervoor mijn 
favoriete positie op het middenveld opgegeven. 
Invallend op de positie van laatste vrouw (Linda 
Wouterse was toen zwanger), heb ik mezelf 
regelmatig afgevraagd of ik het allemaal nog wel 
zo leuk vond. Maar toen we eenmaal de wedstrijd 
uit tegen Taxandria met 1-2 wonnen en hiermee 
ongeslagen het kampioenschap binnenhaalden, 
kon het feest beginnen. Wat hebben we een mooie 
dag gehad. Dat zou ik zeker nog wel een keer mee 
willen maken!” 
Koen: “Toen Erik Foolen in het 1e de rode kaart 
kreeg tegen DVS, waarbij zijn vader Karel langs de 
kant zat. Dat knikje naar elkaar zei meer dan 1000 
woorden. Dat vergeet ik nooit meer, zo bijzonder!”

Een goal of een assist?  
Annet: “Zelf een goal maken, en dan het liefst een 
afstandschot. Al kan ik ook wel genieten van een 
mooie assist of een goal van een teamgenootje. 
Koen: “De assist, ik ben een teamplayer.”

Waar heb je binnen de club het meeste van 
genoten?  
Annet: “Ook al zit ik er zelf nog geen tien jaar 
bij, het 10-jarig jubileum van de Dames dat 
we afgelopen januari hebben gevierd. Dit was 
echt een gave dag. Met enkele meiden van de 
selectie hebben we een dagprogramma in elkaar 
gezet. De meeste meiden, leiders en begeleiders 
waren aanwezig. Het was een goede locatie, 
leuke spelletjes, drankjes, hapjes en uiteindelijk 
een supercoole stapavond met overal blauwe 
Nederwetten mutsjes. We praten er nog regelmatig 
over op trainingen en zondagen.” 
Koen: “Voor mij zeker de jubileumweek afgelopen 
oktober. Alles was top geregeld en heel divers. 
Iedereen was aanwezig en het was een mooi feest. 
Volgend jaar weer?!”

 
Wat wil je nog meemaken?  
Annet: “Afgelopen twee jaar ben ik coach geweest 
van de MO-19. In het begin een beetje wennen, 
maar wat hebben we veel plezier gehad en veel 
bereikt, met als kers op de taart het kampioenschap 
vorig jaar. Nu gaan deze meiden doorstromen en 
daarbij krijgen we een nieuw selectiebeleid. Ik 
denk een supergoede toevoeging is voor de huidige 
selectie. Stiekem denk ik dat we met deze groep 
wel bovenin mee kunnen draaien. Heel misschien 
kunnen we zelfs nog een keer kampioen worden 
voordat ik naar de veterinnen moet...!” 
Koen: “Lekker nog vele jaren met veel plezier 
blijven voetballen. Uiteraard het liefst zonder 
blessures en in goede gezondheid. Verder zie ik wel 
waar ik ga spelen of hoe het loopt.”

 
Wat is voor jullie een favoriete zondag?  
Koen: “De hele dag pizza eten en biertjes drinken.” 
Annet: “Goed geantwoord Koen! Ik voeg daar een 
eigen potje voetbal aan toe. Of even kijken naar een 
ander team. En zondagavond lui op de bank liggen 
en bijkomen van de rest van het weekend.”

Met welke speler zouden jullie elkaar 
vergelijken?  
Koen: “Ons Annet? Dat is echt een ‘van Bommel’, 
heel de wedstrijd uitdelen en af en toe van afstand 
op die hut janken!” 
Annet: “Dan denk ik toch wel Wesley Sneijder. 
Lichtvoetig, snel, overal irritant aanwezig en toch 
wel de opzwepende rol van teamplayer pakken. 
Koen speelt wel altijd in het belang van het team 
en dan vind ik wel een goede eigenschap. En tja, 
Mieke kan ook wel voor de rode versie van Yolanthe 
door!”

Wat hebben jullie van jullie ouders?  
Annet: “Koen heeft de lolligheid van ‘ons Ien’, 
tenminste dat denkt hij... Altijd grapjes proberen te 
maken en zeker niet te beroerd zijn iets voor een 
ander te doen. Oh, en als hij een drankje op heeft, 
dan heeft hij de dronk van Riny. Dan is hij nogal 
aanwezig en probeert hij andere mensen voor de 
gek te houden.” 
Koen: “Ons Annet heeft de stugheid van haar 
vader, die zal een discussie nooit zomaar afgeven. 
Verder heeft Annet de “van Gorp” looks, ik heb 
meer de Sleegers kant. Mam, Ingrid en ik lijken op 
elkaar. Verder hebben we natuurlijk oneindig veel 
goede eigenschappen van onze ouders: zorgzaam, 
vriendelijk, behulpzaam en sociaal.”
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Wat weten de lezers niet over jouw denk je?  
Annet: “Wij zijn niet op ons mondje gevallen en 
beiden wel erg aanwezig. Daarmee denk ik dat de 
lezers al heel veel van ons weten. Misschien niet 
dat ik samenwoon met een zwart hangoor konijn 
genaamd Mus. En dat ik 80 paar schoenen heb. En 
dat mijn ossenfeestje helaas niet meer door kan 
gaan...” 
Koen: “Misschien weten mensen niet waarom ik 
soms zo druk ben. Misschien omdat ik ongeveer 
20 bakken koffie op een dag drink? Verder ben ik 
verslaafd aan pizza en carpaccio, daar kan je mij 
rustig ‘s nachts voor wakker maken, al weet ik niet 
of dat lukt, haha!”

Wat is jullie favoriete activiteit?  
Annet: “Naast voetbal, bedoel je? Ik denk toch 
wel de euforie van de halve marathon, maar dat is 
natuurlijk pas leuk als je over de finish bent. Verder 
hou ik van koken en ben ik vooral voor het maken 
en meemaken van mooie en bijzondere momenten. 
Waarmee kan dat beter dan met leuke (stap)avonden, 
met festivals en vakanties?”

Koen: “Sinds kort heb ik een nieuwe favoriete 
activiteit: de zitmaaier die ik samen met Mieke 
heb aangeschaft. Hij deed het niet, maar inmiddels 
heb ik hem (met wat hulp van Erwin Renders) aan 
de praat. Fijne ontspanning, biertjes, toeren op die 
maaier en die rare kippen die door de tuin lopen. 
Misschien moeten we er nog eentje bij kopen, dan 
kunnen we parcourtjes maken of races houden 
op de zaterdagmiddag. Ik kan daar wel blij van 
worden. Een hengeltje uitwerpen vind ik ook altijd 
nog altijd een puike activiteit.”

 
 

Wat vind je de positieve punten aan onze 
club?  
Annet: “De gemoedelijkheid, het ons kent ons 
en op zondagmiddag gezelschapsspelletjes in de 
kantine. Verder vind ik dat we met de dames en 
meiden een leuke groep hebben. Iedereen heeft een 
hoge gunfactor naar elkaar toe en we hebben veel 
lol samen. Je mag zelfs ongestoord kotsen achter 
de dug out na een wilde zaterdagavond, want 
daarmee word je nog niet uit de selectie gezet (ik 
noem geen namen). 
Koen: Eigenlijk vind ik alle clichés kloppen, van de 
vrijwilligers tot de vriendelijkheid. 

Wat zouden jullie anders willen binnen de 
club?  
Annet: “Ik zou vaker feestjes willen in de 
kantine. Op zondag vind ik het vaak te tam, 
gewoon de muziek op standje 100 en iedereen 
verplicht op de fiets. Uiteraard wil ik hiermee de 
activiteitencommisie niet afvallen maar ik denk 
dat we er met zijn allen op zondag vaker wat van 
kunnen maken als we gewoon de tafels aan de kant 
zetten en de dansvloer openen!” 
Koen: Het negatieve afgeven op jongens in het 
veld vind ik een beetje laf. Je mag er van alles van 
vinden, maar je hoeft niet iemand met naam en al 
van alles toe te schreeuwen om diegene voor lul te 
zetten en anderen te laten lachen. Daardoor wordt 
er niet beter gevoetbald, ik denk zelfs dat het de 
wedstrijd negatief kan beïnvloeden.”

 

Wie vinden jullie de meest irritante 
tegenstander?  
Annet: “Dit seizoen vond ik Pusphaira denk ik de 
moeilijkste. Omdat het een studentenvereniging is 
verschilt het per week wie ze meenemen. Telkens 
andere speelsters is ook verandering van niveau. 
Dat is lastig inschatten. Voor volgend jaar denk 
ik EMK, omdat die gruwelijk competitief zijn. 
Uiteraard wil je graag winnen, maar laat dat op het 
veld zien in plaats van de tactieken en de praatjes 
vooraf. Resultaten uit het verleden zijn geen 
garantie voor de toekomst en Nancy is eigenlijk nog 
steeds van ons al denkt ze zelf dat geel een mooie 
kleur is!” 
Koen: “Gerwen. Die denken het met provocatie, 
schwalbes en een gruwelijk valse grensrechter te 
kunnen winnen, en ze komen er nog vaak mee weg 
ook. Jammer, maar gelukkig is er altijd wel veel 
gezelligheid voor, tijdens en na dit soort derby’s.”

 
Hebben jullie nog tips?  
Annet: “Laat teams zondag themafeesten 
organiseren zodat we wat meer gezelligheid 
krijgen, dit hoeft niet wekelijks maar ieder team 1 
feestje per jaar. Ik denk ook dat het goed is voor de 
omzet van de kantine en dus de kas van de club. 
Ook zou ik graag met de damesselectie - net als 
wat de herenselectie jaarlijks doet - ook wel een 
weekendje weg willen. Gewoon voor de lol, niet 
voor het voetballen.” 
Koen: “Speciaalbiertjes in de kantine! En ik zou 
graag goede velden willen, maar dat zal wel een 
illusie blijven. Er wordt alles aan gedaan om het 
goed te maken en onderhouden, maar dat is wel 
een wens voor onze club.”

‘Mijn favoriete 
activiteit? Onze 

nieuwe zitmaaier!’
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In 2012 startte er negen meiden in een D-7tal 
aan hun eerste competitie als meidenteam. Nu 
staan er negen meiden aan de vooravond van 
de overstap naar de damesselectie van RKVV 
Nederwetten. Spannend! De hoogste tijd of 
met tegenzin? We spreken enkele meiden uit 
het team over hoe ze komend seizoen zien.

Hoe zijn jullie gestart met meidenvoetbal?  
“Voordat we begonnen met het meiden D-7tal 
trainden en speelden we gemengd met de jongens 
in een team. Trainen zijn we nog een tijdje met de 
jongens blijven doen, dat ging goed want we werden 
met het meidenteam meteen kampioen. Kampioen 
worden is leuk, en mede dankzij ons kampioenschap 
trokken we nieuwe meiden aan en konden we het 
volgende seizoen met een elftal starten. Nog een 
seizoen later werden dit zelfs twee meidenteams.” 
 
Wat was het mooiste van meidenvoetbal de 
afgelopen jaren?  
“Dat is niet moeilijk: het moment dat we vorig jaar 
kampioen werden! Dat was echt kei-gaaf, één groot 

feest! Een mooi seizoen was dat, en het is natuurlijk 
leuk om te winnen en samen als team iets te 
bereiken. Je merkt dat we nu meer prestatiegericht 
spelen. In het begin maakte het niet zoveel uit of we 
verloren of wonnen, nu gaan we meer voor de winst.”

Het afgelopen seizoen hebben jullie al 
regelmatig meegespeeld met VR1 en VR2, 
wat is het grootste verschil tussen meiden en 
vrouwenvoetbal?  
“De tegenstandsters zijn een maatje meer, dat is 
fysiek heel anders spelen. De damesselectie zien we 
als een uitdaging, maar we denken prima met de 
selectie mee te kunnen draaien.”

Hoe zien jullie volgend seizoen?  
“We zijn in de selectie de jonkies. We zijn benieuwd 
of we in de basis spelen en of het nieuwe 
selectiebeleid ons bevalt. We weten nu nog niet hoe 
het seizoen gaat lopen. Sommige meiden vinden 
het wel jammer dat ons vaste clubje uit elkaar zal 
vallen, maar we willen allemaal voor de selectie gaan. 
Het is ook wel gek dat onze coach dadelijk onze 

teamgenoot is. En we zullen onze ‘jonge’ humor gaan 
missen. Maar we maken ons op voor baby-praat en 
ossenfeesten, haha!”

En qua voetbalprestaties?  
“Kampioen worden zal lastig zijn, maar we willen op 
z’n minst in de middenmoot meedraaien in plaats 
van onderaan bungelen zoals nu. Als één team ervoor 
gaan en de gezelligheid behouden. Dat vinden we 
het belangrijkste.”

Wat kunnen de dames van de meisjes leren?  
“Wij zijn wat sneller en fitter op het moment.”

Hebben jullie nog tips voor het 
vrouwenvoetbal binnen de club?  
“Het zou leuk zijn als wij net als Heren 1 ook zo’n 
mooi scorebord in de kantine hebben hangen, daar 
zijn we wel een beetje jaloers op. Ook zouden we 
graag net als de heren een weekendje weg gaan met 
de selectie. Verder willen we Erik natuurlijk succes 
wensen, we vertrouwen hem wel maar hij moet zich 
natuurlijk nog wel bewijzen!”

Kleine meisjes worden groot! 
Meiden A1 voegen zich bij de Dames Door: Riene Huijbers en Annet van Gorp
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Al op zijn veertiende werd hij jeugdtrainer 
bij RKVVO. Als dertiger bood Nederwetten 
hem de kans op zijn eerste klus als 
hoofdtrainer van een seniorenteam. Na drie 
seizoenen als hoofdverantwoordelijke van 
het vaandelteam, gaat Dennis Wouterse 
(33) zijn geluk elders beproeven. Tijd voor 
een evaluatie, dus schuiven we aan bij de 
ambitieuze en zelfbewuste trainer voor 
een gesprek over de leerzame seizoenen en 
nieuwe uitdagingen. ‘Het is nog steeds mijn 
doel ooit een tweedeklasser te trainen,’ aldus 
Dennis. 

Jeugdtrainer, assistent-trainer, technisch 
jeugdcoördinator en hoofdtrainer. In diverse rollen 
deed hij ervaring op. Enkele jaren beoefende hij 
meerdere functies zelfs gelijktijdig, en dat ook nog 
eens bij twee verschillende verenigingen. RKVVO en 
RKVV Nederwetten lopen als een rode draad door 
zijn trainerscarrière. Komende zomer komt daar met 
Milheezer Boys een nieuwe club bij. Met zijn 33 jaar 
is Dennis een jonkie in het trainersgilde, maar aan 
ervaring schort het niet.  
 
Hoe zou je het trainerschap voor jezelf 
omschrijven? Is de uitdrukking ‘een uit de 
hand gelopen hobby’ van toepassing? 
‘Een paar jaar geleden was het echt een uit de 
hand gelopen hobby. Toen stond ik zes dagen per 
week op het voetbalveld. Nu is het gewoon een 
hobby. Met drie dagen in de week is het veel meer 
in balans, hoewel het hoofdtrainerschap zich niet 
beperkt tot die trainingsavonden en wedstrijddag. 
Daarbuiten ben je bezig met telefoontjes plegen met 

spelers of assistenten, en aan het nadenken over 
trainingsvormen en speelwijzen.’   
 
Kijk je voetbalwedstrijden op tv door een 
speciale trainersbril? 
‘Soms wel. Als mijn team een probleem heeft op 
een bepaald tactisch vlak, dan kijk ik met speciale 
aandacht naar hoe bijvoorbeeld Eredivisie- of 
Champions League-teams dat oplossen. Maar, over 
het algemeen kijk ik gewoon als liefhebber naar 
voetbal.’ 
 
Wat zijn je ambities als trainer? 
‘Ik heb ooit gezegd dat ik richting de Tweede Klasse 
wil en die ambitie is er nog steeds. Het gaat allemaal 
wel wat sneller dan gedacht. De komende jaren wil 
ik vooral een naam opbouwen als trainer en dan zien 
we wel waar het schip strandt. Uiteindelijk zal ik dan 
wel nog de TCII Trainersopleiding gaan doen, maar 
daar zijn voorlopig nog geen concrete plannen voor.’ 
 
Onlangs lazen we in een interview met Toon 
van Rooij het volgende: “Ik vind het knap van 
Dennis dat hij in onze jonge groep toch veel 
meer voetbal heeft gekregen ten opzichte van 
vorig jaar. De trainingsvormen zijn goed, daar 
zit altijd een idee achter richting de zondagen. 
Hij staat midden in de groep, zorgt voor een 
goede sfeer en weet wat er leeft binnen de 
selectie.” Wat doet dit met je als een van je 
spelers dit uitspreekt? 
‘Ik vind het een hele fijne reactie en een mooi 
compliment. Het is niet altijd makkelijk om voor een 
kleine groep de trainingen uitdagend te houden en 
er voldoende tactische elementen in te stoppen. 

Het kan namelijk met zo’n kleine groep ogen als 
bezigheidstherapie, dus het is mooi om te horen dat 
mijn creativiteit in trainingsvormen gewaardeerd 
wordt. Dat ik midden in de groep sta, klopt. Als het 
nodig is kan ik er boven staan en je ontkomt er soms 
niet aan om moeilijke beslissingen te nemen. Maar, 
ik ben geen autoritaire trainer die vooral loopt te 
schreeuwen. Dat past ook niet bij mij als persoon. 
Kortom, een mooi compliment. Zeker van een speler 
die niet schroomt kritisch te zijn, haha...’ 
 

Wat zijn je sterke en ontwikkelpunten als 
trainer denk je? 
‘Ik denk dat mijn kracht toch vooral zit in het 
tactische gedeelte. Dus, het voorbereiden van het 
team op de eerstvolgende wedstrijd. Dat kan zijn 
door ons aan te passen aan de tegenstander, of toe 
te werken naar een eigen strijdplan. En dat probeer 
ik te bereiken door specifieke trainingsvormen. Mijn 
mindere punt is waarschijnlijk het motiverende 
deel. Daarmee bedoel ik het klaarstomen van een 
groep op emotioneel vlak. Gelukkig heb ik in Yuri 
en Ad assistenten gehad die mij daarin heel goed 
aanvulden. Zo is Ad erg goed in het benadrukken 
van de positieve aspecten van mensen die daardoor 
harder voor hem gaan lopen.’ 
 
Zijn er voetbaltrainers waar je jezelf aan zou 
willen spiegelen? 
‘In ieder geval niet aan types als Diego Simeone, 

Na drie seizoenen Nederwetten: tijd voor volgende stap 
Dennis Wouterse verlaat RKVVN

Antonio Conte of Jorge Jesus. Die gaan 90 minuten 
lang als een gek tekeer langs de zijlijn. Dat past 
totaal niet bij mij als persoon en ik geloof ook niet 
dat spelers daar op zitten te wachten. Ron Jans vind 
ik wel een prima trainer qua uitstraling, maar ik heb 
verder natuurlijk geen idee hoe hij dagelijks met 
spelers werkt.’ 
 
Hoe kijk je terug op je drie seizoenen als 
hoofdtrainer van onze vereniging? 
‘Ik kijk er met een heel goed gevoel op terug. Het 
eerste seizoen stond er een vrij gearriveerd team 
waarmee we hoopten om de prijzen mee te kunnen 
spelen. Dat lukte ook vrij lang. Tot maart streden 
we nog volop mee voor plek 1. We verloren van 
ZSC en kregen enkele blessures. Het seizoen ging 
toen helaas uit als een nachtkaars. We eindigden 
als achtste, maar dat had absoluut hoger kunnen en 
moeten zijn. Na dat seizoen stopten enkele ervaren 
spelers en moesten we bouwen aan een nieuw team. 
Mede door die opbouw en de krappe selectie was 
het een moeilijk seizoen waarin we maar 17 punten 
haalden. Het derde seizoen is de doelstelling van 30 
punten gehaald en hielden we ons prima staande. 
Zelfs nacompetitie had er met wat meer geluk in 
gezeten.’ 
 
Voldoen de sportieve prestaties daarmee aan 
je verwachtingen vooraf? 
‘Het is vooral heel wisselvallig geweest. Door de over 
het algemeen krappe selectie is het gewoon lastig 
een heel seizoen lang constant te zijn. Maar, de lijn 
die we het afgelopen seizoen hebben ingezet, kan dit 
team de komende jaren absoluut doortrekken.’ 
 
Maar dat moet het dan doen zonder jou. Wilde 
je niet nog een vierde seizoen eraan plakken? 
‘Nee, drie seizoenen is echt voldoende. Ten eerste 
omdat ik zelf vind dat ik na drie jaar voor een groep 
mijn verhaal wel verteld heb. Toen ik begon heb 
ik ook aangegeven dat ik van mening ben dat de 
houdbaarheid van een trainer zo’n twee tot drie jaar 
is. En ook qua ambitieniveau is Nederwetten wat 
beperkter dan de club waar ik nu naartoe ga. Dus ik 
ben blij dat ik de volgende stap kan maken.’

 
Blijf je wel voetballen bij Nederwetten? 
‘Nee, ik ga helemaal stoppen. Omdat ik komend 
seizoen ook veelvuldig bij het tweede elftal van 

Milheezer Boys wil gaan kijken, wordt het een te 
grote puzzel om nog zelf te voetballen.’ 
 
Hoe reageerde de club op de mededeling dat 
je Nederwetten ging verlaten? 
‘Na de uitwedstrijd tegen Elsendorp heb ik de 
groep in het kleedlokaal medegedeeld dat ik na het 
seizoen zou stoppen. Vervolgens trof ik de voorzitter 
in de kantine en heb ik het ook hem verteld. Willy 
reageerde teleurgesteld omdat er vanuit het bestuur 
wel een wens was nog een vierde seizoen met elkaar 
door te gaan.’ 
 
Dit was allemaal al in november. De 
periode waarin de trainerscarrousel in het 
amateurvoetbal doorgaans al op volle toeren 
draait. Hoe gaat zoiets in z’n werk? Krijg 
je nadat je vertrek bekend was gemaakt 
aanbiedingen van andere clubs, of heb je 
vooral zelf je cv naar clubs gestuurd? 
‘Met een schuin oog kijk je in die periode wel welke 
clubs allemaal vrij komen. Maar, voordat ik echt 
moest gaan zoeken werd ik al benaderd. Direct de 
dag na de uitwedstrijd tegen Elsendorp werd ik al 
gebeld door Milheezer Boys met de vraag eens om 
de tafel te gaan zitten. Binnen anderhalve week was 
alles rond.’ 
 
Zijn er geen andere clubs in beeld geweest? 
‘Nee, voor mij niet. Op het moment dat ik het idee 
heb dat iets past, ga ik ervoor. Ik ben niet iemand die 
nog andere lijntjes gaat uitgooien om te kijken of er 
andere opties zijn. Bijvoorbeeld om meer te verdienen 
of iets dergelijks. De club moet bij mij passen. 
Milheezer Boys is iets groter dan Nederwetten, maar 
is qua sfeer erg vergelijkbaar.’ 
 
Wat voor selectie tref je daar aan? 
‘Een jonge selectie. Iets jonger dan bij Nederwetten. 
Wel een grote selectie die bestaat uit zo’n 34 
man, dat is natuurlijk een groot verschil met de 16 
selectiespelers hier.’ 
 
Is die kleine selectie het moeilijkste geweest 
voor jou als hoofdtrainer? 
‘Het heeft wel voor de meeste frustratie gezorgd. 
Bij tijd en wijle was het echt zeuren om spelers. Zo 
voelde het in ieder geval. Ik ben Pieter Donkers en 
Niek Evers dankbaar dat ze regelmatig beschikbaar 
waren. Maar het moeten ‘zeuren’ om spelers is niet 
iets wat je als hoofdtrainer van een eerste elftal 
eigenlijk zou moeten hoeven doen.’  
 
Milheezer Boys kende een prima seizoen 
en krijgt via de nacompetitie de kans te 

promoveren. Wat hoop je? Met de club de 4e 
Klasse in of in 5e Klasse meestrijden om de 
bovenste plekken?  
‘Voor beide scenario’s valt wel wat te zeggen. Als 
trainer wil ik het hoogste nastreven, en dat is dus de 
4e Klasse. Maar, aan de andere kant is het ook leuk 
om bovenin mee te draaien en misschien een prijs te 
pakken. Toch zeg ik vanuit eigen optiek: de 4e Klasse. 
Al zullen we het daar dan zwaar gaan krijgen omdat 
we waarschijnlijk in de regio Eindhoven ingedeeld 
gaan worden. Uit eigen ervaring met Nederwetten 
weten we dat dit een zwaardere klasse is.’ 
 
Als Milheezer Boys niet promoveert, bestaat 
de kans om weer in de competitie te komen 
bij Nederwetten... 
‘Dat hoop ik niet. Het zal waarschijnlijk tot een 
hoop extra motivatie leiden bij de spelers van 
Nederwetten. Alhoewel ik denk dat Milheezer Boys 
- en dat blijkt ook uit de eindstand van dit seizoen 
- wat meer kwaliteit bezit, kan dat zomaar teniet 
worden gedaan door de extra prestatiedrang aan 
blauw-witte zijde.’ 
 
Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat 
jij als geen ander de kwaliteiten en zwakke 
kanten van Nederwetten kent, en daarop in 
kunt spelen. 
‘Dat klopt, maar ik vraag me dus af in hoeverre dat 
opweegt tegen die extra motivatie. In augustus 
spelen we alvast een oefenwedstrijd tegen elkaar, dus 
een onderling treffen komt er sowieso.’ 
 
Zien we je bij Nederwetten nog ooit terug als 
trainer? 
‘Dat weet je nooit. Je zult me sowieso vaak genoeg 
zien bij de club. Ik sluit helemaal niet uit hier ooit 
terug te keren als trainer. Ik ben de club in ieder geval 
erg dankbaar dat ze mij de kans hebben gegeven 
om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Daarbij wil 
ik van de gelegenheid gebruik maken een aantal 
mensen te bedanken. Zonder anderen te kort te doen, 
wil ik vooral Ad ontzettend bedanken. In de laatste 
twee seizoenen heeft hij veel meer opgepakt en er 
veel meer tijd ingestoken dan hij thuis met Maria 
had afgesproken. Iedereen rondom het eerste elftal 
wil ik bedanken voor de samenwerking. Mensen als 
Henny, Arne, alle vlaggers, Leo en Han hebben op 
de achtergrond veel zaken geregeld. Ook de vaste 
supporters, met speciale dank aan de meiden van het 
dameselftal die iedere zondag kwamen kijken, wil ik 
bedanken voor de support.’

Door: René Foolen

‘De komende jaren 
wil ik naam opbouwen 

als trainer’
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Van Gerwen naar Nederwetten 
Column van Marlon van de Sande

Mijn voetbalcarrière begon – of herpakte zich, 
na een kortstondig avontuurtje bij de F-jes van 
RKGSV – in 2012. Het damesvoetbal in Nederwet-
ten groeide op dat moment zeer gestaag en een 
tweede team stond in de kinderschoenen. Ik werd 
op een feestje aangesproken met de vraag of ik niet 
een keer mee wilde trainen. Dat leek me wel wat en 
uiteindelijk was ik er niet meer weg te slaan. Met 
geleende voetbalschoenen onder de snelbinders, 
fietste ik wekelijks over de Nieuwe Dijk naar Ne-
derwetten. ‘Maar hebben ze dan geen damesteam 
in Gerwen?’ werd me vaak gevraagd. Toevallig 
werd ik net na mijn inschrijving bij RKVV Neder-
wetten benaderd door wat dames van RKGSV om 
daar een damesteam te beginnen. Ik koos voor 
mijn onderbuikgevoel en wilde eerst kijken hoe het 
zou bevallen bij Nederwetten. ‘Ik zie wel’, waren 
mijn woorden, ‘en als het niks is, ben ik zo weer in 
Gerwen’. Op dat moment wist ik totaal niet hoe ik 
er vijf seizoenen later in zou staan.

Nu zul je denken,’Nou... van Gerwen naar Neder-
wetten... zo’n overgang is dat toch niet?’ Klopt. 
Maar het was voor mijn vader (Chris van de Sande) 
toch wel even slikken. Als echte RKGSV-suppor-
ter snapte hij niet waarom ik in godsnaam bij de 
dames van Wette ging voetballen. Wáárom moest 
ik toch als Gerwense volbloed gaan dartelen in de 
Wettense wei? En als enige telg van het gezin die 
een beetje voetballend inzicht heeft, viel het toch 
wel rouw op zijn dak dat ik niet naar zíjn RKGSV 
ging. Het trotste gevoel dat ik had toen ik thuis-
kwam met mijn eerste blauwwitte-RKVV Neder-
wetten-retro-voetbaltas werd met één opmerking 
vakkundig weggevaagd: ‘Die tas woar skônner 
gewist als ie gruun woar!’ Dan zei ik altijd maar dat 
de kleur blauw beter bij mijn ogen paste en ging ik 
met tas en al het dorp rond.

Het is toch wel een dingetje voor velen, die over-
gang naar de voetbalvereniging van het naast-
gelegen dorp. Ik kreeg er veel reacties op, maar 
gelukkig allemaal met een knipoog. Zo zou ik geen 
verstand hebben, kon ik de kleuren groen en blauw 
niet uit elkaar houden, en vroeg men zich af wat ik 
toch bij die boeren ging doen. Want ja, het is toch 

een verandering van cultuur!

Een echte cultuurschok heb ik gelukkig nooit 
gehad. Het is nou ook niet dat je van Amsterdam of 
Westland naar Nederwetten verkast. Gerwen ligt 
om de hoek, maar toch zijn er wel degelijk cultuur-
verschillen tussen beide kerkdorpen.

Nederwetten is een hecht dorp met een bruisend 
verenigingsleven. De meeste inwoners die er wor-
den geboren, gaan er nooit meer weg. Er heerst een 
sterk eenheidsgevoel en dat resulteert in de vele 
vrijwilligers die zich inzetten voor de verschillende 
verenigingen.

Nederwetten voelt aan als één grote familie. Nu 
heet ook wel bijna iedereen Renders of Migchels, 
maar dat ben ik gewend aan Gerwen waar veel Van 
de Sande’s, Sanders’ en Jansen’s rondlopen. Maar 
het is dat warme gevoel dat je krijgt wanneer je 
er binnenkomt. Het ons-kent-ons-gevoel. En juist 
omdat iedereen elkaar kent, is de gemoedelijkheid 
in het dorp groot. Als ik met mijn fietsje vanuit 
Gerwen richting het voetbalveld fiets, heb ik mijn 
warming-up al deels gehad omdat ik zoveel moet 
zwaaien om iedereen te begroeten. Die gemoede-
lijkheid zorgt ervoor dat het altijd gezellig is in de
kantine van RKVVN. Zelfs bij verlies van welk team 
dan ook, blijft iedereen nog even hangen om de 
wedstrijd te analyseren onder het genot van een 
biertje.

En dat heeft mijn vader inmiddels ook door. Ons 
pap stond na mijn eerste minuten in het blauw-
witte tenue al gauw bijna iedere thuiswedstrijd 
van Dames 2 langs de lijn in zijn blauwe jasje en 
“Voetbalouder”-sjaal om de nek. Hij geeft inmiddels 
volmondig toe dat Nederwetten toch wel een ‘skôn 
clubke’ is. En over de enthousiaste reacties van alle 
dames wanneer hij komt kijken raakt-ie maar niet 
uitgepraat.

Dat RKVV Nederwetten een ‘skôn clubke’ is, hoeft 
hij mij niet te vertellen. Ik draag Wette een warm 
hart toe en wilde me graag inzetten voor onze club. 
Zo ben ik inmiddels anderhalf jaar lid van de Spon-
sorcommissie. Maandelijks vergaderen we over 
onze huidige sponsoren en het werven van nieuwe 
sponsoren. Met als hoogtepunt het jaarlijkse Spon-
sortoernooi zijn we iedere maand druk in de weer. 
Uiteraard met een hoop gezelligheid.

Sindskort neem ik ook deel aan het bestuur van 
RKVVN. Als enige vrouw tussen al die mannen 
ben ik het klankbord van de Damesselectie. Ik vind 
het ontzettend sterk van Nederwetten dat ze zich 
zo inzetten voor het vrouwen- en meisjesvoetbal. 
De goede gang van zaken bewijst zich doordat 
de dames afgelopen januari hun 10-jarig jubileum 
vierden. Een prestatie om als kleine club trots op te 
zijn!

Ik ben overigens niet de enige Gerwense speelster 
bij Nederwetten. Dit seizoen kreeg Dames 2 de 
vrouwen van RKGSV op bezoek. Nog voordat de 
wedstrijd begon, viel me al op dat Nederwetten 
maarliefst vijf Gerwense dames op de spelers-
lijst had staan! En dat terwijl er bij Gerwen maar 
slechts twee in de selectie zaten. Uiteraard kon ik 
het niet laten om dit bij de enige twee Gerwense 
speelsters meerdere keren onder de neus te wrij-
ven.

Dus dit ben ik: een Gerwense in hart en nieren, die 
zich inmiddels meer en meer een echte Wettense 
voelt. Maar voor de meeste Wettenaren blijf ik toch 
nog altijd het zusje van Rick.

the taste of good food
Vinnie s,,Vinnie s

Hoge Brake 16a
5672 GL Nuenen

Dagelijks geopend van:
10.30 uur tot 21.00 uur

Winkelcentrum
Kernkwartier

Dagelijks overheerlijke
vers gebakken friet!

Tel.: 040 283 69 71

VerhoevenVerhoeven
auto-service

• Onderhoud • Schadereparatie

• APK • Inbouw carkit, navigatiesystemen

• Reparatie • Accessoires (centrale deur-

   vergrendeling, cruise control, regensensor)

Hoekstraat 2; 5674 NP Nederwetten
Tel: 040 - 2835163 Mobiel 06 - 11320959

“Hé, jij bent toch het zusje van Rick?!” Met deze woorden werd ik 5 jaar geleden welkom 
geheten bij mijn eerste training bij de dames van Nederwetten. En hoewel ik dacht toch al 
best veel Nederwettenaren te kennen uit mijn Bar Fiësta-verleden, bleek ik toch vooral bekend 
te zijn door mijn grote broer. Het kost me inmiddels al ruim vijf jaar om mijn eigen naam en 
identiteit te creëren in het hechte Nederwetten en het is nog steeds niet helemaal gelukt!

‘Die tas woar 
skônner gewist als 

ie gruun woar!’

‘Als ik met mijn fietsje van 
Gerwen naar Wette fiets, 

heb ik mijn warming-up al 
gehad met al het gezwaai 

naar bekenden!’
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Op zaterdag 14 januari vierde de damesafdeling van RKVV Nederwet-
ten haar 10-jarige jubileum. De middag startte met een toast op dit 
heuglijke feit met (oud-)speelsters, coaches, verzorgers en begeleiders. 
Daarna werden er verschillende spellen gespeeld onder het genot van 
een hapje en een drankje. Nadat de winnaars er met een fles champag-
ne vandoor waren gegaan, vervolgde het programma met een heerlijk 
verzorgd diner. In de avond werd er een ludieke quiz gespeeld met 
allerlei feiten en weetjes over de damesselectie van de Nederwettense 
voetbalclub. Tot in de late uurtjes werd deze avond feestelijk voortgezet 
op de dansvloer. 

Wij willen RKVV Nederwetten en alle betrokkenen bedanken voor hun 
inzet. Op naar de volgende mijlpaal!

Dames 1 & 2

10-jarig jubileum vrouwenvoetbal 
Vrouwenvoetbal



Tijdens het afgelopen seizoen zag ik in en om 
de velden wekelijks terugkerende taferelen. 
Zowel op zaterdagavond in de voorbereiding, 
als op zondagochtend in de kantine of 
kruipend achter de dug-out. Deze keer ga 
ik wat dieper op de (vloei)stof in: Wat kun 
je het beste voor, tijdens en na de wedstrijd 
wél of juist níet drinken? 
 
Voor de wedstrijd 
Worden sportprestaties verhoogd met het 
drinken van koffie? Door koffie te drinken krijg 
je cafeïne binnen. Cafeïne zou de aanmaak van 
adrenaline kunnen stimuleren. Hierdoor wordt 
de energieaanmaak verhoogd en het verbetert 
de bloedstroom van het hart en naar de 
spieren. Dit kan ervoor zorgen dat je minder 
vermoeid bent. Cafeïne heeft invloed op de 
mate van inspanning, maar ook op de pijn en 
de energie die je hebt. Hierdoor zou je beter 
kunnen presteren tijdens het sporten. 
Het effect is pas merkbaar na ongeveer 20 
minuten. Daarna gaat het lichaam de cafeïne 
afbreken en hierdoor neemt ook de werking 
geleidelijk af. Als je jouw sportprestatie 
wil verbeteren,  is het belangrijk dat je 
minimaal een uur van tevoren koffie drinkt. De 
hoeveelheid is per persoon verschillend: als je 
bijvoorbeeld 60kg weegt, dan betekent dit dat 
je twee kopjes koffie moet drinken. 
 
Weetjes over cafeïne 
• Er zijn aanwijzingen dat mensen die koffie  
 drinken voor het sporten minder last hebben  
 van spierpijn, zeer waarschijnlijk door de  
 cafeïne-inname. 
• Bij de kortdurende intensieve    
 lichaamsbeweging kan cafeïne de prestaties  
 verbeteren van bijvoorbeeld korte sprints. 
• Uit onderzoek blijkt dat andere    
 cafeïnehoudende dranken een vergelijkbaar  
 effect kunnen hebben op de sportprestaties. 
• Voor jongeren en ongetrainde sporters   
 is het extra gebruik van cafeïne niet aan te  
 raden. Het effect van cafeïne is per persoon  
 verschillend, je zou zelf eens kunnen testen  
 of je de gunstige effecten ervan ervaart. 
 
Tijdens en na de wedstrijd…  
Is het gebruiken van sportdranken nu wel 
of niet nuttig? Eerst een beknopt lesje over 
vocht. Tijdens het sporten verlies je vocht. 

Door transpiratie maar ook door uitademing 
en verlies via de huid. Voldoende vocht is 
belangrijk om goed te kunnen presteren. Als 
je onvoldoende vocht inneemt en uitgedroogd 
raakt, kan de lichaamstemperatuur niet meer 
goed geregeld worden. Dit leidt tot een daling 
van de fysieke maar ook mentale prestatie. 
 
Het vochtverlies is per individu verschillend. 
Als een sporter meer dan 3% van zijn 
lichaamsgewicht aan vocht verliest, leidt dat 
tot prestatieverlies. Daarentegen kunnen 
sporters die het gevoel hebben voldoende te 
drinken hun prestatievermogen behouden, 
zelfs als er sprake is van milde uitdroging. 
 
Een goede vochtbalans is belangrijk tijdens 
het sporten. De kleur van de urine is een 
redelijk goede indicator: hoe lichter, hoe beter 
gehydrateerd en hoe donkerder hoe slechter 
de vochtbalans is van het lichaam. Heeft je 
urine de kleur van whisky, dan kun je beter de 
strijd vast staken!  
 
Tijdens het sporten is aanvulling van vocht 
niet nodig als de inspanning een uur of 
korter is. Echter, wordt er bij ons in het team 
tijdens blessurebehandelingen geregeld 
naar de bidons gegrepen. Wellicht heeft dit 
te maken met de voorbereiding die heeft 
plaatsgevonden in de kroeg op zaterdagavond.  
 
Na het sporten is het belangrijk om het 
vochtverlies weer aan te vullen. Door 1,5 keer 
zoveel vocht te drinken als dat er verloren 
is gegaan, wordt het lichaam weer in een 
optimale vochtbalans gebracht. Dit hoeft 
uiteraard niet allemaal direct na het sporten, 
dit kan gewoon gedurende de dag.  
 
(Sport)dranken 
Even een stukje taaie stof voor de echte 
bollebozen. Nu is het nog zaak om de juiste 
drank te kiezen. Dranken vallen in te delen 
in drie verschillende soorten: hypotone, 
hypertone en isotone dranken. 
Die indeling is gemaakt op basis van de 
osmolariteit: het aantal deeltjes in de drank, 
ofwel hoe geconcentreerd de drank is.  
 
Hypotone dranken hebben een lage 
concentatie. Water is hier een voorbeeld van. 

Dit drink je dus voor en tijdens de wedstrijd 
om je vochtbalans op peil te houden.  
 
Hypertone dranken hebben een hoge 
concentratie. Deze wordt bepaald door de 
hoge hoeveelheid suiker. Denk hierbij aan 
de oranje AA high energy. Ook frisdranken 
en vruchtensappen zijn hypertone dranken. 
De keuze voor de drank is afhankelijk van 
persoonlijke voorkeur. Het kan namelijk zo 
zijn dat vruchtensap te zuur is en frisdrank 
niet prettig drinkt vanwege koolzuur/bubbels. 
Wanneer je niet langer dan anderhalf uur 
sport, is aanvulling van dit soort drank niet 
noodzakelijk. 
 
Isotone dranken hebben een concentratie 
vergelijkbaar met die van het bloed, waardoor 
het lichaam goed in staat is dit op te 
nemen. Deze drank bevordert het herstel na 
inspanning. Een voorbeeld hiervan is AA iso 
lemon, deze is ook verkrijgbaar in onze kantine 
(alles voor de omzet!). 
 
Na de inspanning is belangrijk je verloren 
vocht aan te vullen. Nee… daar bedoel ik geen 
alcohol mee. Alcohol heeft een vochtafdrijvend 
effect, waardoor het de uitdroging zal 
verergeren. Het biertje in de kantine is dus 
eigenlijk niet echt een goede dorstlesser, al 
smaakt-ie wel het lekkerst na een overwinning 
(lees: winst, verlies, gelijkspel, afgelasting). 
 
Conclusie 
Het drinken van sportdranken heeft alleen zin 
voor, tijdens en na intensieve en langdurige 
inspanning en bij flinke inspanning in extreme 
hitte. In alle andere gevallen is het drinken 
van deze drankjes niet nodig en is het drinken 
van water voldoende. Om die droge mond 
van de zaterdagavond weg te spoelen, is een 
drankje echter wel een aanrader!

Voeding en sport 
Annet van Gorp
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