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Vol goede moed werd na de zomervakantie 
gestart met de voorbereidingen van de competi-
tie, maar na een wedstrijd of vijf lag de competitie 
weer stil. Het coronavirus melde zich sneller en 
heviger dan verwacht terug, met alle gevolgen van 
dien. Tot eind oktober konden de senioren nog wat 
aangepaste trainingen in groepjes van vier 
afwerken, maar vanaf begin november kon dat 
niet meer. 

Na de laatste versoepelingen is dit inmiddels weer 
opgepakt. Alleen de jeugdteams konden twee 
keer per week trainen en op zaterdag onderlinge 
partijtjes spelen. Het wordt afwachten wanneer 
we de draad weer op kunnen pakken, maar de 
realiteit is dat onze gezondheid voorop staat. 

Met deze gedachte staan we aan de vooravond van de 
Kerstdagen en de jaarwisseling, twee belangrijke momen- 
ten op het einde van het jaar. Vooral belangrijk in huiselijke 
kring, maar ook momenten waarop je de balans van het 
jaar opmaakt.

Dit jaar zijn we met de neus op de feiten gedrukt en is 
duidelijk geworden dat er nogal wat zaken zijn die een 
overwinning en hoge klassering te boven gaan. 

Sommigen zijn zelf getroffen door het coronavirus of 
kennen iemand die het heeft gehad. Een enkeling heeft 
zelfs iemand binnen zijn familie verloren of heeft een 
bekende die hem is ontvallen.

Dan maak je graag even pas op de plaats en neem je wat tijd 
voor bezinning. Op zulke momenten blijkt dat je naasten 
en je (sport)vrienden belangrijk voor je zijn, de mensen 
waar je al lang je leven mee deelt. Laten we hopen dat we 
binnen afzienbare tijd weer zoveel mogelijk terug naar 
“normaal” kunnen, en wat positiefs uit het afgelopen jaar 
meenemen naar de toekomst.

CLUB VAN DE WEEK BIJ DE VRIENDENLOTERIJ

Zeer verrast waren ze, penningmeester Lambert 
Rietjens en voormalig secretaris Monique 
Greijmans, toen ze het bericht ontvingen dat hun 
aanvraag voor Eindse Boys werd gehonoreerd. 
Maar liefst € 10.000,- werd toegezegd en men 
kreeg alle lof voor de inspanningen het afgelopen 
jaar. De kantine werd volledig vernieuwd, er werd 
een overkapping gemaakt en het gehele gebouw 
werd energieneutraal gemaakt. Dit met eigen 
middelen, steun van sponsoren en een geweldige 
inzet van de leden, iets om als gehele vereniging 
trots op te zijn.
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Helaas kon men door de corona-beperkingen de prijs niet 
komen overhandigen en werd alles per post geregeld. 
Uiteraard werd er door Eindse Boys zelf aandacht aan 
geschonken middels een presentatie met jeugdleden. Dit 
leverde deze mooie beelden op en uiteindelijk een mooi 
bedrag voor de toekomst.

Ook meespelen met de VriendenLoterij

Wil je meespelen met de VriendenLoterij en tevens Eindse 
Boys steunen, meld je dan aan en geef Eindse Boys op als 
vereniging die je wil steunen.

Ga hiervoor naar onze site bij het blok sponsoren, klik 
VriendenLoterij aan en download het inschrijfformulier. 

Inleveren van dit ingevulde formulier kan in de kantine of bij 
onze penningmeester:

Lambert Rietjens                                                                                                  
Steutenweg 2
6034 SE Nederweert Eind. 

Als je al meespeelt kun je via de link op de site ook je doel 
wijzigen naar Eindse Boys.
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IN 10 STAPPEN EEN GEWELDIGE SPORTOUDER

We prijzen ons gelukkig bij Eindse Boys dat we tot op 
heden nooit grote problemen hebben gehad met 
ouders/verzorgers van onze jeugdspelers. Ook hebben we 
gelukkig nooit echte problemen gehad met ouders/ver-
zorgers van bezoekende verenigingen. 

Dit is ook wat je mag verwachten van hen, maar we willen 
dit natuurlijk graag zo houden. Daarom hebben we op de 
kantinewand een bord opgehangen met de veelzeggende 
tekst “Zo ben je in 10 stappen een geweldige sportouder”. 
Dit als een soort continue herinnering voor iedereen dat 
het gaat om het spelplezier van de kinderen. Volg de 
aanwijzingen op het bord en het blijft plezierig voor 
iedereen.

FANTASTISCH BEDRAG RABO CLUBSUPPORT ACTIE

Op donderdag 26 november werden de bedragen 
van de Rabo ClubSupport actie bekend gemaakt. 
Dit gebeurde deze keer vanwege de coronabeper- 
kingen digitaal. Eindse Boys gaat een bedrag 
ontvangen van maar liefst € 1227,15. Dit is een 
geweldig hoog bedrag voor Eindse Boys en het 
geeft aan dat we op veel steun vanuit de gemeen-
schap mogen rekenen.

ZO  BEN  JE  IN  10  STAPPEN
EEN  GEWELDIGE  SPORTOUDER

SAMEN  ZORGEN  VOOR  EEN  GOEDE  SFEER  -  EINDSE  BOYS  REKENT  OP  JULLIE

1
NIET SCHREEUWEN 

OF KRITIEK LEVEREN

2
 BLIJF ACHTER 

DE AFRASTERING

3 
NIET BEMOEIEN 
MET DE COACH

4 
LAAT DE SCHEIDSRECHTER

ZIJN WERK DOEN

5 
WORD NIET

 EMOTIONEEL

6 
BLIJF ALTIJD 

POSITIEF

7 
ZOEK GEEN RUZIE 

MET ANDERE OUDERS

8 
GEEF GEEN 

AANWIJZINGEN

9
 HOUD JE 

HOOFD KOEL

10 
DAN ZIJN WE 

ALLEMAAL WINNAARS
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Eindse Boys zat bij de verenigingen met de meeste stem-
men en mocht zodoende een hoog bedrag ontvangen. 

Uiteraard zijn we daar ontzettend blij mee, zeker in deze 
door corona beheerste tijd, waarin we net als andere vereni-
gingen minder inkomsten hebben. Eindse Boys bedankt 
allen die gestemd hebben op de vereniging en op deze 
manier dit bedrag mogelijk hebben gemaakt.

NIEUWE SHIRTSPONSOREN ZATERDAGVETERANEN 
EINDSE BOYS

De zaterdag-veteranen van Eindse Boys gaan zo 
snel als de situatie het toelaat, in een prachtig 
nieuw tenue spelen. Nadat café-zaal Bi-j Le-nie, 
tientallen jaren shirtsponsor, ophield te bestaan, 
moest men op zoek naar een vervanger. Dit was 
razendsnel opgelost, want tijdens de eerste 
“derde helft” van het team, besloten drie leden 
dat zelf in te gaan vullen.

Direct daarna ging de sponsorcommisie aan de slag en werd 
de deal gesloten. Dit is weer een fantastisch voorbeeld van 
betrokkenheid bij Eindse Boys, waar we als vereniging zeer 
tevreden mee mogen zijn. Hierbij een korte omschrijving 
van de drie sponsoren.

Janssen Diervoeders BV: Karin Linders-Janssen 

Janssen Diervoeders is een familiebedrijf dat is begonnen in 
1919 met het malen van veevoeders.

Vanaf 1994 heeft de derde generatie de zaak uitgebreid tot 
een winkel waar u voor dier, hobby, huis en tuin  benodigd-
heden terecht kunt. Heeft u geen zin of kunt u geen zware 
zakken tillen, dan bent u bij hen aan het juiste adres. Zij 
zorgen ervoor dat alles netjes bij u in de auto wordt gelegd.

Van Ool Agro BV: Patrick van Ool

Van Ool Agro BV is een varkensbedrijf. Naast het fokken en 
houden van varkens doet Patrick kleinschalig loonwerk en is 
hij inzetbaar als zzp’er voor agrarische bedrijven.
 

Bovers asperges: Eric Bollen  

Bovers Asperges is in 2019 opgericht door twee jonge 
enthousiaste ondernemers, Eric Bollen en Peter Verstap-
pen. Tijdens hun jeugd hebben zij vele seizoenen asperges 
gestoken en na een avond herinneringen ophalen bij een 
biertje begon het weer te kriebelen. Nog voor het laatste 
biertje was de keuze gemaakt, “wij gaan asperges telen 
maar dan alleen de lekkerste”!

Kortom, het adres voor de lekkerste asperges!

De zaterdagveteranen bedanken de drie leden/sponsoren 
voor deze ondersteuning en hopen dat het niet te lang gaat 
duren voordat de eerste wedstrijd in de nieuwe tenues 
gespeeld kan worden. 
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LAATSTE SEIZOEN NAARD VAES BIJ EINDSE BOYS

In goed overleg hebben het bestuur van Eindse 
Boys en hoofdtrainer Naard Vaes besloten om hun 
samenwerking aan het einde van het seizoen te 
beëindigen. De 38-jarige Vaes is momenteel bezig 
aan zijn 4e seizoen bij de groen-witten uit Neder-
weert-Eind. 

Hopelijk kan de stopgezette competitie alsnog worden 
afgerond, dit middels de bekende prettige sportieve 
samenwerking, en wellicht nog met een positief resultaat.

Met het inpassen van jeugdspelers laat Naard na dit seizoen 
een stabiele selectie met perspectief achter. Eindse Boys 
bedankt Naard voor zijn inzet en passie welke hij getoond 
heeft. De club wenst hem veel succes toe bij het verdere 
verloop van zijn carrière. 

 

 

ENRICO VAESSEN TEKENT BIJ EINDSE BOYS

Enrico Vaessen wordt met ingang van voetbal-
seizoen 2021-2022 de nieuwe hoofdtrainer bij 
Eindse Boys. Hij volgt Naard Vaes op, die aan zijn 
vierde seizoen bij de club uit Nederweert-Eind 
bezig is. Op zondag 29 november werd het 
contract in de kantine van Eindse Boys getekend.

De 45-jarige Vaessen was in het verleden als speler 
jarenlang een dragende kracht in het eerste elftal van 
Brevendia. Als trainer was hij verantwoordelijk voor de 
vaandelteams van RKESV, Brevendia en RKSVO. 

Momenteel is hij trainer van het tweede elftal van Breven-
dia. De vereniging sluit samen met trainer Naard Vaes het 
seizoen 2020-2021 met een prettige samenwerking af en 
wenst Enrico in de zomer van 2021 een goede start en 
plezier bij de Boys.
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20E  VSN VOETBALDAGEN NAAR 2021

Na het teleurstellende feit van de annulering van 
dit jaar, richten we ons helemaal op de 20e                      
jubileumeditie van 2021. Deze wordt gehouden 
van 26 t/m 30 juli en uiteraard staan we stil bij het 
jubileum. Laten we hopen dat alle genomen 
maatregelen er voor gaan zorgen dat het deze 
keer wel door kan gaan.

Voorinschrijving

Op dit moment hebben we al 125 inschrijvingen, dit zijn de 
inschrijvingen van 2020 welke zijn doorgezet naar  2021. 

Ondanks dat we allemaal nog in de ban van het corona 
virus zijn, zijn we 1 november traditiegetrouw met de 
inschrijving voor de VSN Voetbaldagen 2021 begonnen.

Eindse Boys gaat nog een voorinschrijvingsdag inplannen, 
dit zal ergens in januari of februari 2021 zijn. Je mag 
natuurlijk nu ook al inschrijven, dit kan via de site van VSN: 
www.voetbalschoolnederland.nl

Nog niet betalen

Daar we niet weten hoe het corona virus zich ontwikkeld, 
verzoeken we u om alleen in te schrijven en nog GEEN 
INSCHRIJFGELD te betalen. 

Zodra er meer duidelijkheid is of we de VSN Voetbaldagen 
2021 binnen de richtlijnen van het RIVM kunnen                       
organiseren, ontvangt u een mail met het verzoek om het 
inschrijfgeld over te maken en zo de inschrijving definitief 
te maken. 
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IEDERE LEEFTIJD WELKOM VANAF 5 JAAR

Wil je graag voetballen bij Eindse Boys, dan ben je natuur- 
lijk op ieder moment en op elke leeftijd welkom. Ook nu 
proberen we, met name voor de jeugd, binnen de corona 
beperkingen een zo volledig mogelijk programma af te 
werken. We trainen twee keer per week en spelen, als het 
weer het toelaat, op zaterdag gezellig onderlinge                
wedstrijdjes.

KERSTSTERRENACTIE 2020 SUCCESVOL 

Ondanks de corona-beperkingen is de Kerstster-
renactie t.b.v. de jeugd van Eindse Boys op 12 
december prima verlopen. De organisatoren 
hadden, na overleg met de gemeente, een veilige 
manier van werken bedacht. Er werd gekozen voor 
een huis aan huis verkoop in Nederweert-Eind en 
Budschop, daarnaast konden nog Kerststerren 
gekocht worden bij de kantine van Eindse Boys.

Ondanks het feit dat er alleen door kinderen t/m 12 jaar 
mee mochten verkopen, had zich een grote groep met hun 
ouders aangemeld om te helpen. Fijn om te zien hoe 
betrokken men was en met welk enthousiasme men op 
pad ging. Mede door deze actie kunnen we allerhande 
zaken voor onze jeugd realiseren en het zodoende 
aantrekkelijk maken om lid van Eindse Boys te zijn. 
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Correspondentieadres:
Claudia Knapen
Meester Petersstraat 11
6034 TC  Nederweert-Eind
Telefoon: 06-23669012
E: secretaris@eindseboys.nl

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

Verdere info via contact op: www.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 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.

 

 

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


