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Ondanks alle beperkingen door het corona virus, 
hebben we bij Eindse Boys momenteel de zaken 
goed op de rit. Onder het motto “Waar een wil is, is 
een weg” heeft iedereen zich zich ingezet om er 
samen het beste van te maken, uiteraard binnen 
de verantwoorde mogelijkheden. Daarom zijn we 
met een gerust hart aan het nieuwe seizoen 
begonnen en zijn de vooruitzichten prima.

De vrijwilligers hadden al veel werk verzet voordat de 
eerste trainingen konden starten. In goed overleg werden 
beslissingen genomen en werd van de leden gevraagd zich 
aan de nodige regels te houden. We mogen stellen dat men 
hier prima in geslaagd is en zonder noemenswaardige    
voorvallen kon iedereen zijn ding doen bij Eindse Boys.          
Al vroeg lukte het om alle 21 teams, waaronder de drie 
combiteams met Merefeldia,  te voorzien van de nodige 
leiders en hun assistenten. 

Uiteraard kunnen we nog op alle fronten ondersteuning 
gebruiken, informeer eens bij de twee vrijwilligerscoördina-
toren wat de mogelijkheden zijn (zie infoblok “Vrijwilliger 
bij Eindse Boys” in deze uitgave). 

EINDSE BOYS ENERGIENEUTRAAL

Als eerste voetbalvereniging in Limburg, volgens de KNVB 
zelfs in Nederland, heef Eindse Boys de status van energie-
neutraal. Dat wil zeggen dat we geen gas meer gebruiken 
en alle overige energie genereert uit de 132 zonnepanelen 
op het dak van de accommodatie. 

De stroom voor de accommodatie, de verwarming van 
het gebouw, de verwarming van het water en de verlich- 
ting van de velden, worden op deze manier opgewekt. 

Een grote klus en een fikse investering voor de vereniging, 
nadat we een jaar eerder de kantine en een gedeelte van 
de accommodatie onder handen hadden genomen. 

Dit was alleen mogelijk door goed beleid, de hulp van veel 
vrijwilligers en de steun van de vele trouwe sponsoren. 
Met minimale ondersteuning via subsidies hebben we dit 
gerealiseerd, waardoor de vereniging voor een groot 
gedeelte toekomstbestendig is. 
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TRAININGSWEEK JEUGD PRIMA GESLAAGD

Ondanks het annuleren van de VSN voetbaldagen 
vanwege de grootschaligheid met 250 kinderen, werd er in 
de week van 13 t/m 17 juli vol overgave gevoetbald op 
“Sportpark op de Hooven”. 

Op enkele velden hebben 80 kinderen onder leiding van 20 
leiders een meer dan geslaagde trainingsweek afgewerkt. 
Vol overgave werd er vijf dagen gevoetbald en het plezier 
spatte er vanaf.

Voor de veelal jongere groep meisjes en jongens werd, met 
de opgedane ervaring van de eerdere trainingen, een 
aangepaste veilige versie samengesteld. Eigen leden en 
belangstellende kinderen uit Nederweert-Eind en 
Budschop waren welkom en ze genoten onder een 
stralend zonnetje. 

Geweldig dat er zoveel leiders beschikbaar waren, waar-
door de kinderen een geweldige week hadden. Nogmaals 
dank voor jullie inzet, als vereniging zijn we hier zeer blij 
mee.

MEIDEN EN DAMESVOETBAL BIJ EINDSE BOYS

Het dames en meidenvoetbal bij Eindse Boys blijft goed op 
peil en maakt een prima ontwikkeling door. Opnieuw 
nemen twee seniorenteams deel aan de competitie en 
daarnaast is er een onder 13, onder 17 en onder 19 team is 
samenwerking met Merefeldia. Daarnaast is er een onder 
12 team vanuit onze eigen vereniging, welke voor het eerst 
competitie spelen. Voor de toekomst is het een goede 
ontwikkeling dat er in samenwerking met Merefeldia een 
30+ team bestaat, zodat de wat oudere dames ook 
kunnen blijven voetballen.

Momenteel kunnen meisjes vanaf 5 jaar bij Eindse Boys 
terecht en kan men zijn hobby met plezier uitoefenen. In 
de beginjaren speel je gemixt met de jongens, waarna je, 
zoals de situatie nu is, in een meidenteam kunt spelen.

Je kunt altijd vragen om eens mee te trainen via              
voetbalzakendames@eindseboys.nl
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MINIVOETBAL VOOR JONGENS EN MEISJES BIJ 
EINDSE BOYS

Ben je 5 jaar 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: wedstrijdzakenjeugd@eindseboys.nl

STEM OP EINDSE BOYS BIJ DE RABO CLUB-               
SUPPORT ACTIE

Leden van de Rabobank (die op 1 september 2020 lid zijn) 
kunnen weer stemmen voor de Rabobank ClubSupport 
actie, waarmee ze kunnen zorgen extra financiële steun 
voor verenigingen. De stemperiode start op 5 oktober 
2020 en duurt t/m 25 oktober.

Eindse Boys doet dit jaar ook weer mee en we zouden het 
heel fijn vinden als we dit jaar ook weer op je stem mogen 
rekenen. 

Eindse Boys vindt het belangrijk dat de materialen voor de 
trainingen goed in orde zijn. Denk hierbij aan verplaatsbare 
doelen, ballen, hesjes, pionnen etc. 

Een bijdrage van Rabo Clubsupport willen wij gebruiken 
om onze materialen te vernieuwen en aan te vullen.
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BI-J LE-NIE 39 JAAR SPONSOR EINDSE BOYS

Na 39 jaar ondernemer in de horeca te zijn geweest, zijn 
Twan en Mia gestopt met het runnen van Café zaal Bi-j 
Le-nie. Al die tijd hebben ze Eindse Boys een warm hart 
toegedragen en de vereniging gesteund. 

Naast het feit dat ze decennia lang hoofd- en shirtsponsor 
van de veteranen zijn geweest, hebben ze altijd klaagestaan. 
Tijdens jubilea en evenementen kon Eindse Boys altijd op 
hun rekenen, zowel financieel, in natura als met advies. 
Hiervoor zijn we hen zeer dankbaar en erkentelijk.

We hopen dat ze samen nog vele jaren in goede gezond-
heid mogen genieten op hun nieuwe stekkie. Daarnaast 
hopen we ze nog vaak te treffen op ons sportpark, waar ze 
de laatste weken regelmatig aanwezig zijn. Namens alle 
leden hartelijk bedankt.

WELLCOLL JARENLANG TROUWE HOOFD-      
SPONSOR

Vanaf de serieuze opstart van het damesvoetbal bij Eindse 
Boys, is WellColl (voorheen ABS Midden-Limburg) hoofd 
en shirtsponsor van onze dames senioren geweest. 

Mede door deze inbreng van vestigingsverantwoordelijke 
Edwin Dirks van de vestiging Weert, hebben onze dames er 
altijd perfect opgestaan. We zijn het bedrijf WellColl              
en   met name Edwin dankbaar voor deze jarenlange            
ondersteuning. 

SPORTPUNT SOMEREN SHIRTSPONSOR DAMES- 
TEAMS

Met ingang van het seizoen 2020-2021 worden de twee 
dames seniorenteams van Eindse Boys gekleed door onze 
kledingleverancier Sportpunt Someren. 

Na de jarenlange prettige samenwerking met het bedrijf, 
heeft men een overeenkomst voor 6 jaar afgesloten             
betreffende deze ondersteuning. We bedanken het bedrijf 
uit Someren hiervoor en hopen dat deze overeenkomst 
voor beide positief uit mag pakken.

Het gaat in dit geval om tenues, trainingspakken, tassen en 
warmloopshirts, waarvan Sportpunt Someren de helft van 
de sponsorkosten op zich neemt.                                                           

Om deze combisponsoring af te ronden zoeken we nog 
een partner waarmee we dit project af kunnen ronden. We 
hebben er het volste vertrouwen in dat we daarin gaan 
slagen.
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GEZIN HEIJNEN ZEER ACTIEF BIJ EINDSE BOYS

Het komt vaker voor, zeker bij kleinere dorpsv-
erenigingen, maar de band die het gezin Heijnen 
heeft met Eindse Boys is bovengemiddeld. Dit is 
echte clubliefde en de vereniging is er maar wat blij 
mee. Vader Wil, moeder Angelien, zoon Marcel, 
zijn vrouw Claudia en hun drie dochters, zijn allen 
actief bij Eindse Boys.
 

Vader Wil is al lid vanaf de oprichting in 1959. Speelde tot 
zijn 35e in het eerste en later bij de zaterdagveteranen. Was 
32 jaar bestuurslid, benaderde veel sponsoren en is       
grondlegger van de sponsorcommissie. 

Was clubscheidsrechter en grensrechter bij het eerste team 
in 3e en 2e klasse. De laatste 10 jaar actief bij de                         
vuttersploeg, o.a. bij het sproeien en grasmaaien. Betrokken 
bij de aanbouw van nieuwe kleedlokalen, E.H.B.O ruimte en 
vutters werkplaats. Recent actief bij de verbouwing van de 
kantine en het terras onder de overkapping. 

Hiervoor is hij meermaals in het zonnetje gezet, in 1989 Boy 
van het jaar, in 1999 de Zilveren speld van de K.N.V.B, in 
2006 Uitblinker van het jaar, in 2009 de Gouden speld van 
de K.N.V.B en in 2011 benoemd tot Erelid van Eindse Boys. 

 

 

Moeder Angelien heeft jaren de trainingspakken 
verzorgd en heeft jaren op zondag loten voor de jeugd 
verkocht. Nu beheert ze met anderen de entree en heet ze 
iedereen welkom op de club. 

Was supporter bij man en zoon en bezoekt alle thuis- en 
uitwedstrijden van heren 1 en als het kan de thuis-                 
wedstrijden van haar 3 kleindochters.
 

Zoon Marcel is lid vanaf 1980, speelde in alle jeugdteams 
en 17 jaar in eerste elftal. Hij behaalde enkele kampioen-
schappen/promoties, iets waar hij met plezier aan terug 
denkt. 

Voetbalt af en toe, als de vrouwen niet spelen, bij 35+1. Hij is 
ruim 20 jaar jeugdtrainer/leider geweest, circa 10 jaar bij 
jongensteams en sinds zijn eigen dochters voetballen, als 
jeugdtrainer/leider bij de meidenteams. Was lid van de 
redactie van clubblad, De Groenwitter en de Commissie 
voetbalzaken heren. 

Momenteel al 3 seizoenen actief als assistent trainer bij de 
Vrouwenselectie en al jaren lid van de commissie Voetbal 
Technische Zaken (VTZ) Vrouwen.
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Claudia, de vrouw van Marcel is secretaris van Eindse 
Boys sinds maart 2020, voorheen ook al 5 jaar secretaris 
geweest. Heeft daardoor ook zitting in het dagelijkse   
bestuur, waardoor ze met voorzitter en penningmeester 
veel zaken bespreekt, voordat die uiteindelijk behandeld 
gaan worden. 

Uiteraard eerder supporter van Marcel en momenteel van 
dochters Laura, Elle en Vera. 

Laura, 19 jaar: is lid vanaf haar 7e jaar, heeft altijd in een 
meidenteam gespeeld en vanaf seizoen 2019-2020 lid van 
de vrouwenselectie. Ook is ze actief om mee te denken bij 
activiteiten speciaal voor meiden in de jeugd, dit in het 
kader van het ontspanningsprogramma.
 

Elle, 17 jaar: is lid vanaf haar 5e jaar, heeft de eerste jaren bij 
de jongens gespeeld en later in een meidenteam. Vanaf 
seizoen 2019-2020 lid van de vrouwenselectie. Daarnaast is 
ze ook leidster bij de voetbal trainingsweek geweest, welke 
dit jaar i.p.v. de voetbalweek is gehouden.
 

Vera, 13 jaar: is lid vanaf haar 5e jaar, speelster JO-15-1G.

De betrokkenheid van het gezin Heijnen is geweldig, maar 
gelukkig zijn er meer families en gezinnen die actief zijn in 
de club. Samen met alle andere actieve leden vormen zij de 
basis van Eindse Boys, de basis die nodig is om te kunnen 
bestaan. Laten we er voor zorgen dat we dit in stand 
houden, want ons klupje is het waard.

20E  VSN VOETBALDAGEN NAAR 2021

Zo lang als mogelijk werd het besluit uitgesteld, maar helaas 
was het niet verantwoord om de 20e VSN voetbaldagen 
van 13 t/m 17 juli door te laten gaan. 

Te veel beperkingen als je met 250 kinderen en meer dan 50 
vrijwilligers vijf dagen op een plek bij elkaar moet komen. 
Eindse Boys en VSN wilden geen concessies doen aan het 
mooie programma en dat kon onder deze                                   
omstandigheden niet.     
 

De ontwikkelingen en de landelijke adviezen van het RIVM 
waren zodanig dat is besloten het risico niet te nemen. De 
gezondheid van deelnemers en organisatoren stonden 
voorop en dat is uiteraard het allerbelangrijkste. 

We gaan er vanuit dat we de 20e versie alsnog kunnen 
organiseren..
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PENALTYBOKAAL EN KEEPERSCUP JEUGD

Op zondagmiddag 20 september werd onder 
prima omstandigheden de jaarlijkse penalty-
bokaal finale gehouden en tevens de winnaars van 
de keeperscup bekend gemaakt. 

Beiden van het seizoen 2019-2020. Er was veel 
publiek aanwezig om tevens naar de wedstrijd 
Eindse Boys heren 1 tegen Altweerterheide te 
kijken. 

Uiteraard waren er wat extra ouders en opa’s en oma’s 
aanwezig, wat het voor de jeugdige schutters extra          
spannend maakte. Het gehele afgelopen seizoen (tot de 
coronacrisis) werden penaltys genomen na iedere wedstrijd 
en de winnaars stonden deze middag in de finale. A-jeugd 
keeper Dayo Hermans was de aangewezen doelman om 
zijn doel schoon te houden, maar dat lukte natuurlijk niet 
helemaal.Na enkele ronden was de uitslag bekend en kwam 
Seb Dormael als winnaar uit de bus. 

 

De totale uitslag was: 
1. Seb Dormael,  
2. Tren Rietjens, 
3. Senna v Bogget, 
4. Wessel Steuten,
5. Jort Beris.

Bij de prijsuitreiking werd ook de uitslag van de keeperscup 
bekend gemaakt en hierbij wist Saar Rietjens alle jongens 
achter zich te houden. Speciaal voor de keepers uit de 
onderbouw 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. 

De uitslag was als volgt: 
1. Saar Rietjens, 
2. Dean v Eijk, 
3. Guus Rietjens, 
4. Gijs Teuwen, 
5. Bas Teuwen, 
6. Yason Bastiaanse.

 

20E  VSN VOETBALDAGEN NAAR 2021

Zo lang als mogelijk werd het besluit uitgesteld, maar helaas 
was het niet verantwoord om de 20e VSN voetbaldagen 
van 13 t/m 17 juli door te laten gaan. 

Te veel beperkingen als je met 250 kinderen en meer dan 50 
vrijwilligers vijf dagen op een plek bij elkaar moet komen. 
Eindse Boys en VSN wilden geen concessies doen aan het 
mooie programma en dat kon onder deze                                   
omstandigheden niet.     
 

De ontwikkelingen en de landelijke adviezen van het RIVM 
waren zodanig dat is besloten het risico niet te nemen. De 
gezondheid van deelnemers en organisatoren stonden 
voorop en dat is uiteraard het allerbelangrijkste. 

We gaan er vanuit dat we de 20e versie alsnog kunnen 
organiseren..

Op foto v.l.n.r. Bas, Guus, Gijs, Dayo, Saar, Yason en DeanOp foto v.l.n.r. Seb, Tren, Dayo , Jort, Wessel en Senna
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SNERTAVOND

IS MEER DAN VOETBAL...

EN DAT VOOR AL ONZE LEDEN EN SPONSOREN   –    INFO: WWW.EINDSEBOYS.NL

JAARLIJKSE UITWISSELING

VRIJWILLIGERSAVOND

SEIZOENSAFSLUITING JEUGD

SPONSORAVOND

DIT ALLES IN EN OM ONZE GEZELLIGE KANTINE

DEELNEMER NL DOET

OP DE HOOVEN OPEN

VOETBALQUIZ AVOND

KERSTSTERRENACTIE

KAARTAVONDEN SEIZOENSAFSLUITING SENIOREN

NIEUWJAARSRECEPTIE

HET RAD VAN AVONTUUR VAN EINDSE BOYS 3

Je verslapen of om welke reden ook te laat komen, is geen 
goed idee bij het derde elftal van Eindse Boys. De leiding van 
het team staat met de horloge in de aanslag klaar om je op 
te vangen, wanneer het zo ver is

Door een draai aan het rad van avontuur wordt je straf 
bepaald, wat kan variëren van € 5,- voor de pot, een krat 
bier, 25 keer opdrukken, een extra wisselbeurt of het 
wassen van de tenues. 

Dit kan natuurlijk alle kanten op, dus het is aan te raden om 
op tijd te komen. We hebben begrepen dat ook bij Eindse 
Boys 2 inmiddels een kopie van het rad van avontuur in 
omloop is. 
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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.

 

 


