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Al geruime tijd staat onze wereld zo goed als       
helemaal stil, het coronavirus beheerst ons leven 
van dag tot dag. Een situatie die voor iedereen 
onbekende gevolgen heeft en waarin men 
probeert zijn weg te vinden. Laten we hopen dat 
als we achteraf de balans op gaan maken, in ieder 
geval de menselijke en maatschappelijke gevolgen 
mee mogen vallen.

Ook als Eindse Boys zitten we in een situatie die we niet 
eerder hebben meegemaakt, maar sport staat nu even 
achteraan in het rijtje. Onze gezondheid en verder welzijn is 
veruit het belangrijkste en uiteraard ook die van al onze 
naasten. Alleen het noodzakelijke onderhoud aan de 
velden is de laatste tijd gedaan, uiteraard binnen de normen 
van het RIVM.

Toch ben je als vereniging bezig met de, momenteel onge-
wisse, toekomst van Eindse Boys. Want er zal een moment 
komen dat de bal weer gaat rollen en voordat het zover is 
moeten zaken geregeld zijn. 

De diverse competities bij de amateurs zijn stopgezet en zo 
snel als mogelijk beginnen we weer van voor af aan. Zoals 
ieder jaar weer moet eerst de balans opgemaakt worden 
om de teams en kaders op orde te hebben. Hoe staan we er 
voor met de leden en verdere vrijwilligers, is iedereen weer 
beschikbaar en zijn er nieuwe leden bijgekomen.                   
Gelukkig hebben we momenteel allerlei communicatie                         
mogelijkheden ter beschikking en kunnen  we op afstand 
en snel met elkaar communiceren.

LID WORDEN VAN EINDSE BOYS

Uiteraard is iedereen welkom bij Eindse Boys, maar er 
vanuit gaande dat we misschien in september weer 
zouden kunnen starten, zou het fijn zijn om te weten hoe 
we er voor staan. Van 1 t/m 17 juni moet Eindse Boys zijn 
teams aanmelden, dus wil je vanaf het begin mee doen, 
meld je dan uiterlijk begin juni aan.  

Informatie vindt je op de laatste pagina van deze Info en 
op de site www.eindseboys.nl Later aanmelden kan 
uiteraard altijd, maar dan kun je waarschijnlijk niet direkt in 
september starten. 
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De diverse competities bij de amateurs zijn stopgezet en zo 
snel als mogelijk beginnen we weer van voor af aan. Zoals 
ieder jaar weer moet eerst de balans opgemaakt worden 
om de teams en kaders op orde te hebben. Hoe staan we er 
voor met de leden en verdere vrijwilligers, is iedereen weer 
beschikbaar en zijn er nieuwe leden bijgekomen.                   
Gelukkig hebben we momenteel allerlei communicatie                         
mogelijkheden ter beschikking en kunnen  we op afstand 
en snel met elkaar communiceren.

LID WORDEN VAN EINDSE BOYS

Uiteraard is iedereen welkom bij Eindse Boys, maar er 
vanuit gaande dat we misschien in september weer 
zouden kunnen starten, zou het fijn zijn om te weten hoe 
we er voor staan. Van 1 t/m 17 juni moet Eindse Boys zijn 
teams aanmelden, dus wil je vanaf het begin mee doen, 
meld je dan uiterlijk begin juni aan.  

Informatie vindt je op de laatste pagina van deze Info en 
op de site www.eindseboys.nl Later aanmelden kan 
uiteraard altijd, maar dan kun je waarschijnlijk niet direkt in 
september starten. 

Beste leden van Eindse Boys en alle belangstellende sportvrienden,

Zoals jullie inmiddels allemaal weten, is sportcomplex “Op de Hooven” vooralsnog gesloten tot 1 juni 2020, voorlopig 
mag alleen de jeugd t/m 18 jaar er vanaf 29 april onder strikte voorwaarden trainen. Pas vanaf 1 september zijn 
contactsporten en sportwedstrijden onder voorwaarden weer toegestaan. Momenteel vindt alleen het hoognodige 
onderhoud plaats op en rond het sportcomplex, waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Alle 
competities zijn stopgezet en zullen niet worden uitgespeeld.
 

Wat er verder allemaal staat te gebeuren, kunnen wij als bestuur momenteel niet overzien, ook wij zitten nog met veel 
vragen. Vergaderen in onze vertrouwde kantine of bij iemand thuis is op dit moment niet mogelijk. Belangrijk is               
momenteel dat we ons allemaal aan de regels houden van zowel de overheid, gemeente en KNVB. Wat de gevolgen zijn 
voor ons als vereniging weten wij op dit moment ook nog niet. De financiële consequenties zijn nog niet bekend; 
duidelijk is dat we inkomsten gaan missen, terwijl de kosten wel door zullen lopen.

 
We zijn er als bestuur van overtuigd dat we ook deze, voor iedereen moeilijke periode, door gaan komen. Dit kunnen 
we alleen als we na afloop van deze crisis samen de schouders er onder zetten en waar nodig onze vele vrijwilligers extra 
ondersteunen.
 

Het belangrijkste is momenteel ieders gezondheid en dat we ons aan de gestelde regels houden en anderen, indien 
nodig, hierop aanspreken. We vragen aan jullie allen dan ook om geduld, begrip en saamhorigheid, want “bij Eindse Boys 
doen we het samen” en blijven we de gezellige Eindse Boys familie. Dat is de kracht die kenmerkend is voor onze club. 
Denk nog eens terug aan ons jubileum, ook toen deden we het samen en behaalden we een fantastisch resultaat.

Uiteraard houden we jullie van de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.
 

Het gaat jullie allen goed, heel veel sterkte en een goede gezondheid en pas op jezelf en jullie naasten. We hopen jullie 
zo snel als mogelijk allemaal weer te mogen begroeten op ons sportcomplex. 
 

Met een sportieve groet,

Namens bestuur RKVV Eindse Boys

Jacques Beerens

Voorzitter
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EINDSE BOYS IS BLIJ MET HAAR VUTTERS

Net als andere verenigingen is Eindse Boys haar 
vrijwilligers dankbaar en erkentelijk voor het vele 
werk dat ze voor de club doen. Een speciale groep 
binnen deze vrijwilligers zijn de “Vutters”, een 
groep van 16 senioren die iedere maandagmorgen 
klaar stonden.

Inderdaad klaar stonden, want vanaf begin maart is “Sport-
park op de Hooven” gesloten voor alle activiteiten. Alleen 
het noodzakelijke onderhoud, gras maaien en sproeien, 
wordt door enkele jongere vutters binnen de RIVM             
verordeningen uitgevoerd. 

Normaal waren er iedere maandagmorgen allerhande 
activiteiten uit te voeren en was het gezellig druk op het 
sportpark. Het maaien van veld 3 en 4 en rondom alle 
velden (veld 1 en 2 worden door de robotmaaier gedaan), 
reclameborden hangen/vervangen, lijnen trekken, het 
sportpark schoonhouden, bomen snoeien, allerhande 
mankementen herstellen enz. Daarnaast waren enkele 
vutters doende met het clubarchief, wat van week tot week 
werd bijgehouden. Alles zeer belangrijk werk waardoor het 
sportpark er altijd netjes bij ligt en het archief altijd op orde 
is.

Als dank hiervoor en om hen een hart onder de 
riem te steken, ontvingen alle vutters op 8 mei een 
attentie van het bestuur. Men spreekt hiermee de 
hoop uit dat allen gezond blijven en dat men elkaar 
over enige tijd weer zal kunnen treffen bij de club.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING PETER WIJEN

Op vrijdag 24 april kreeg Peter Wijen een 
telefoontje van burgemeester Birgit op de Laak 
van Nederweert, met de mededeling dat hem een 
Koninklijke onderscheiding werd toegekend. De 
onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-  
Nassau zal vanwege het corona-virus op een later 
moment worden uitgereikt.

Vanaf 1990 tot en met heden is Peter actief voor 
voetbalvereniging RKVV Eindse Boys als vrijwilliger. Ruim 15 
jaar (1991-2006) was hij voorzitter van het jeugdbestuur en 
in 2000 was hij mede-initiatiefnemer en sindsdien 
mede-organisator van de voetbalweek tijdens de        
zomervakantie. 

In 2019 was Peter voorzitter van de jubileumcommissie 
b.g.v. het 60 jarig jubileum van Eindse Boys. Voor zijn tijd als 
vrijwilliger was Peter vanaf zijn jeugdtijd actief als voetballer 
bij Eindse Boys.

Daarnaast was Peter binnen de Nederweert-Eindse 
gemeenschap ook actief voor JKV de Krielkes, KV de 
Piepkukes, Festeynder en de Stichting Hartslag voor Neder-
weert.

Namens Eindse Boys van harte gefeliciteerd met deze 
welverdiende onderscheiding. 
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KAN DE 20E  VSN VOETBALWEEK DOORGAAN?

Momenteel is nog geen definitief besluit genomen 
kunnen worden over het doorgaan van de 20e VSN 
Voetbalweek bij Eindse Boys van 13 t/m 17 juli a.s. 
Na overleg tussen Eindse Boys en VSN is besloten 
voorlopig nog uit te gaan van de doorgang. 

De ontwikkelingen en de landelijke adviezen van het RIVM 
worden nauwkeurig in de gaten gehouden en gevolgd. 
Alleen als de gezondheid van deelnemers en organisatoren 
geen gevaar loopt, uiteraard op advies van het RIVM, zal 
men kiezen voor het organiseren van de voetbalweek.

Mocht het niet verantwoord zijn de voetbalweek te               
organiseren, dan zal VSN het reeds betaalde deelnamegeld 
terugboeken naar de deelnemers.

Hou de sites van www.voetbalschoolnederland.nl en 
www.eindseboys.nl in de gaten.

 

 

WE MOGEN WEER

In overleg met gemeente Nederweert is bekeken 
hoe we dit op een goede manier zouden kunnen 
organiseren. Vanaf 11 mei is bij Eindse Boys gestart 
met de trainingen voor de jeugd tot en met 12 jaar, 
dit in aangepaste vorm. Tevens is besloten om 
vanaf 18 mei ook te starten met de trainingen voor 
de 13 t/m 18 jarigen, uiteraard ook in aangepaste 
vorm.

Waarom 11 mei:

- Eerder ging niet vanwege onderhoud van de  
 velden, waardoor we nog niet volledig gebruik  
 konden maken van de velden.

- Daarnaast wilden we eerst alle protocollen RIVM  
 proof hebben, om zo veilig mogelijk te kunnen  
 starten.

- Op 4en 5 mei is dodenherdenking en bevrijdings- 
 dag en vonden wij het als bestuur niet gepast om  
 dan activiteiten te organiseren.

- Op 11 mei starten ook de scholen en als bestuur  
 vonden we het beter om gelijktijdig met het open  
 gaan van de scholen ook met trainen te beginnen.
 We houden alle betrokkenen per mail op de  
 hoogte, kijk ook regelmatig op onze site   
 www.eindseboys.nl
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KEEPERSBOKAAL EINDSE BOYS

Al jarenlang kent Eindse Boys een penaltybokaal 
voor haar jeugdvoetballers, maar iets vergelijk-
baars voor haar keepers was er niet. Daarom is 
door de keepertrainers van de onderbouw een 
plan uitgewerkt om hier verandering in te             
brengen. Helaas is dit door de ontwikkelingen van 
de laatste tijd niet genoeg onder de aandacht 
gebracht kunnen worden. Graag willen we dit 
alsnog onder de aandacht brengen, met dank aan 
de organisatoren

De keepers zijn een belangrijke schakel in een team en bij 
veel verenigingen is er vaak een tekort aan degene die er als 
laatste voor kan zorgen, dat er zo weinig mogelijk                     
tegendoelpunten vallen. Daarom wil Eindse Boys via deze 
bokaal hier extra aandacht aan schenken, met name aan de 
keepers van de onderbouw. Vol overgave werd er door de 
keepers deelgenomen en  dit zorgde er mede voor dat ze 

Op de foto v.l.n.r. Riny Kolen (keeperstrainer), Guus Rietjens en Gijs Teuwen.

eens extra in de belangstelling kwamen. Hopenlijk een extra 
stimulans om vol overgave door te gaan met keepen en dat 
ook met plezier te blijven doen. Na afloop van alle onder-
bouw wedstrijden worden traditiegetrouw altijd penalties 
genomen, maar vanaf afgelopen jaar werd alles genoteerd. 
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Speciaal voor de keepers werden het totaal aantal 
strafschoppen, het aantal tegendoelpunten en aantal 
reddingen genoteerd. Het ging erom wie het hoogste 
percentage aan reddingen behaalde en dat was een hele 
administratie. 

Uiteindelijk was de uitslag als volgt: 1e prijs Guus Rietjens 
met 57,5 % en de 2e prijs was voor Gijs Teuwen met 46,6 %. 
Een leuk initiatief van de keeperstrainers en we kijken al uit 
naar het volgende seizoen. 

SPELREGELAVONDEN MET KWIS ZEER LEERZAAM

VTZ jeugd had op 3 en 10 maart j.l. twee avonden 
gepland voor alle jeugdleden van JO13 t/m JO19, 
jeugdleiders en clubscheidsrechters. Dit om 
aandacht te besteden aan de spelregels van het 
voetbal, zeker na enkele regelaanpassingen de 
laatste jaren. Deze avonden werden verzorgd door 
Bert verstappen en Wim Geelen van de scheids-
rechtersvereniging Weert. 

Waarom? Onze eigen clubscheidsrechters krijgen regel-
matig commentaar tijdens het leiden van een wedstrijd, 
wat niet bevorderlijk is voor het plezier om wedstrijden te 
fluiten. Een scheidsrechter is ook een vrijwilliger en zonder 
scheidsrechter kan er geen wedstrijd worden gespeeld! 

Met jeugdleiders zijn er afspraken gemaakt hoe hier mee 
om te gaan en er ook naar handelen. Daarnaast is VTZ 
Jeugd van mening dat goede kennis van de spelregels, 
bijdraagt aan het spelplezier en meer respect voor de 
scheidsrechters.

Bert Verstappen begon zijn verhaal met een boodschap. 
"Complimenten voor Eindse Boys op welke wijze zij voor 
de jeugd aandacht schenken aan de spelregels van het 
voetbal. Hiermee zijn jullie een voorbeeld voor veel vereni-
gingen in de regio".

Er werd gestart met uitleg over de spelregels en met name 
de meest recente wijzigingen. Hierover werden veel goede 
vragen gesteld, waarna men begon met een kwis. De 
jeugdleden werden in 8 groepen ingedeeld om tegen elkaar 
te strijden. De vragen bestonden veelal uit actuele beeld- en 
filmfragmenten over spelregels. Voor de winnaars was er 
een prijsje beschikbaar.

Conclusie; bij het merendeel van de jeugdleden zat het wel 
goed met de spelregelkennis, maar het was wel nodig om 
de recente wijzigingen nog eens goed uit te leggen. Na 
afloop vond men het voor herhaling vatbaar, laat het 
jaarlijks terugkeren, je steekt er altijd iets van op. Bert en 
Wim werden met een applaus bedankt voor hun bijdrage. 
Een mooie afsluiting.
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CLUBINFORMATIE EINDSE BOYS:

Gegevens ledenadministratie: 
Monique Greijmans
Eind 75
6034 SM Nederweert-Eind
T: 06-38289542
E: ledenadministratie@eindseboys.nl 

Informatie jeugdafdeling: 
Jaan van Heugten
T: 06-12667069 
E: ahgvanheugten@kpnmail.nl

Informatie zaterdagveteranen: 
Roland van Eijk 
T: 06-46142343 
E: familievaneijk@chello.nl

Accomodatiegegevens: 
RKVV Eindse Boys Sportpark Op de Hooven
Baldessenweg 1C
6034 RN  Nederweert Eind
T: 0495-632618 

Correspondentieadres: 
Monique Greijmans 
Eind 75 
6034 SM Nederweert-Eind
E: secretaris@eindseboys.nl

EINDSE BOYS HEEFT EEN AANTREKKELIJKE        
CONTRIBUTIE

Dat Eindse Boys een aantrekkelijke contributie heeft is 
inmiddels wel bekend en ook dat dit mede komt door de 
grote zelfwerkzaamheid van de leden. 

Uiteraard heeft Eindse Boys ook te maken met oplopende 
kosten en probeert dit voor een gedeelte op te vangen 
door een jaarlijkse contributieverhoging.

Wil je ook lid worden van Eindse Boys, dan ben je natuurlijk 
van harte welkom. Jeugdleden mogen gratis een maand 
meetrainen en dan beslissen of ze lid willen worden.

Ben je 5 jaar, of ouder en wil je lekker voetballen, dan kun je 
dat bij Eindse Boys. Jongen of meisje, maakt niet uit, als je er 
maar plezier aan beleeft. Je kunt je aanmelden en een 
maand GRATIS meetrainen, bevalt het, dan kun je daarna 
lid worden van Eindse Boys. 

Het mooie Eindse Boys tenue krijg je dan direkt mee om 
het aan opa en oma te laten zien. Uiteraard mag je je   
vriendje of vriendinnetje ook meenemen.

Alle informatie krijg je bij de wedstrijdsecretaris jeugd van Eindse 
Boys; Jaan van Heugten. 
T: 06-12667069.
E: ahgvanheugten@kpnmail.nl 

ONTHULLING WAND IN DE KANTINE

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari, zal 
een mooie decoratieve wand in onze kantine                               
gepresenteerd gaan worden. 

Daardoor zal de kantine er extra gezellig uit gaan zien en 
wordt daarmee de aankleding voor het grootste gedeelte 
afgerond. Het ontwerp is van ons lid Rudi van de Schoor en 
de decoratie wordt aangeboden door spelers en staf van de 
eerste twee dames en herenteams. 

CONTRIBUTIE 2019-2020

Leeftijd Bedrag

00 t/m 04
05 t/m 07
08 t/m 11
12 t/m 15
16 t/m 18
19 t/m 90

niet spelende leden GEEN lid KNVB

niet spelende leden WEL lid KNVB

27,00€
59,00€
80,00€
96,00€

106,00€
143,00€

75,00€

96,00€

EINDSE BOYS HEEFT EEN AANTREKKELIJKE      
CONTRIBUTIE
EINDSE BOYS HEEFT EEN AANTREKKELIJKE    

CONTRIBUTIE

Correspondentieadres:
Claudia Knapen
Meester Petersstraat 11
6034 TC  Nederweert-Eind
Telefoon: 06-23669012
E: secretaris@eindseboys.nl

Gegevens ledenadministratie: 
Monique Greijmans
Eind 75
6034 SM Nederweert-Eind
T: 06-38289542
E: ledenadministratie@eindseboys.nl 

Informatie jeugdafdeling: 
Jaan van Heugten
T: 06-12667069 
E: wedstrijdzakenjeugd@eindseboys.nl

Informatie zaterdagveteranen: 
Roland van Eijk 
T: 06-46142343 
E: familievaneijk@chello.nl

Accomodatiegegevens: 
RKVV Eindse Boys Sportpark Op de Hooven
Baldessenweg 1C
6034 RN  Nederweert Eind

EINDSE BOYS HEEFT EEN AANTREKKELIJKE    
CONTRIBUTIE

Dat Eindse Boys een aantrekkelijke contributie heeft is 
inmiddels wel bekend en ook dat dit mede komt door de 
grote zelfwerkzaamheid van de leden. 

Uiteraard heeft Eindse Boys ook te maken met oplopende 
kosten en probeert dit voor een gedeelte op te vangen 
door een jaarlijkse geïndexeerde contributieverhoging.

Wil je ook lid worden van Eindse Boys, dan ben je natuurlijk 
van harte welkom. Jeugdleden mogen gratis een maand 
meetrainen en dan beslissen of ze lid willen worden.

 

 


