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SEIZOEN MET PIEKEN EN DALEN
Ook het seizoen 2021-2022 was er tot heden een met pieken en dalen, maar uiteindelijk kon vanaf half februari weer
gevoetbald worden. Vanaf dat moment wilde het weer niet echt optimaal meewerken, waarna het laatste weekend van
februari “vastelaovendj” voor een prettige onderbreking zorgde. Helaas kwam niet iedereen coronavrij uit het feest,
maar intussen staat alles weer redelijk op de rit.

In bovenstaande afbeelding wordt ongeveer weergegeven in welke achtbaan we hebben gezeten de afgelopen periode en hoe
we daar langzaam uit zijn gekomen. Gelukkig mogen we constateren dat ook de “Vastelaovendj” door velen werd benut om
met teamgenoten erop uit te trekken en er samen een gezellig feest van te maken. Laat ook het voetballen weer een gezellig
feest worden voor alle Boys en Girls van onze club, met hopelijk voor en na wat mooie resultaten.
Aan onze vele vrijwilligers zijn we een beetje verplicht om onze groen-witte huid zo duur mogelijk te verkopen, want hun inzet
voor onze club is geweldig. Het minste wat gedaan kan worden is binnen de lijnen samen de schouders eronder zetten, dan
krijgen de vrijwilligers als supporter wat terug voor hun inzet. Op die manier krijg je de wisselwerking en het respect voor
elkaars werk, iets wat nodig is om een vereniging te laten draaien. We hopen dat de coronaperiode een positieve uitwerking
mag hebben op alle leden en sympathisanten van Eindse Boys, zodat we optimistisch de toekomst in kunnen.
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40 JAAR VRIENDSCHAP EINDSE BOYS-TUS AHRBACH
Wat in 1982 begon met een eerste bezoek van de A-jeugd van TuS Ahrbach, is uitgegroeid tot een zeer hartelijke band
met Eindse Boys. Er is een zeer sterke vriendschapsband ontstaan, wat zich in 2022 uit in maar liefst 3 ontmoetingen. Bij
beide verenigingen wordt stilgestaan bij de 40 jarige vriendschap en in juli staat het (een jaar uitgestelde) 100 jarig jubileum van TuS Ahrbach op het programma.

Bezoek A-Jeugd TuS Ahrbach bij Eindse Boys op 4 en 5 juni
In het Pinksterweekend krijgen we bezoek van de A-Jeugd van TUS Ahrbach, zij zijn met een afvaardiging van de vereniging
enkele dagen te gast. Tijdens dit verblijf wordt op zaterdagmiddag 4 juni een A-jeugdtoernooi georganiseerd met verenigingen
uit de gemeente Nederweert, de regio, Eindse Boys en TUS Ahrbach.
Onthulling jubileumbord door burgemeester Op de Laak en vriendschapsfeest op 4 juni
De middag wordt gestart met ”De Alleskunner van Eindse Boys” waarbij de deelnemers opdrachten uit moeten voeren, totdat
er een winnaar overblijft. Deze dag is er een officieel gedeelte met de onthulling van een “40 jaar vriendschapsbord” door
burgemeester Op de Laak. Hierna zal de dag verder gaan met een “Vriendschapsfeest” waarbij iedereen welkom is. Vanaf 21.00
uur is er een themafeest voor de jeugd, momenteel wordt een gezellig programma samengesteld voor deze avond. We
houden jullie op de hoogte.
Dames senioren en A-jeugd bezoekt Sportwoche TuS Ahrbach op 11 en 12 juni
In dit weekend bezoekt een delegatie van maar liefst 60 personen de jaarlijkse Sportwoche van TuS Ahrbach. Een hele
organisatie om accommodatie en vervoer te regelen, maar na zoveel jaren ervaring is dat uiteraard allemaal prima geregeld. Het
beloofd een super gezellig weekend te worden met het spelen van wedstrijden, gezellig samen feesten en waarschijnlijk veel
lekkers van de grill.
Bezoek 100 jarig jubileum TuS Ahrbach op 23 en 24 juli
Na 1 jaar uitstel kan TuS Ahrbach in 2022 haar 100 jarig jubileum vieren. Het bestuur en de zaterdagveteranen, in totaal 50
personen, zijn hartelijk “Eingeladen” door de vereniging. Het zullen twee zeer gezellige dagen worden met een officieel
gedeelte, de traditionele interland tussen de veteranen en de Alte Herren.
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EINDSE BOYS EERT 16 JUBILARISSEN
Maar liefst 16 jubilarissen van Eindse Boys werden afgelopen vrijdagavond gehuldigd. Tijdens een goed bezochte
bijeenkomst in de kantine van de vereniging werden ze door voorzitter Jac Beerens toegesproken en ontvingen ze als
blijk van waardering de gebruikelijke attentie. Twee van deze jubilarissen mochten tevens een KNVB onderscheiding
ontvangen, Geer Beris een gouden en Marcel Heijnen een zilveren onderscheiding.

In de bovenste rij v.l.n.r.: Piet van Eijk, Cor Strijbos, Thieu Loijen, Geer Beris, Cor van Goor, Jan Bongers. In de middenste rij v.l.n.r.: Twan Minten, Marcel
Heijnen, Jac van Nieuwenhoven, Bert van Nieuwenhoven, Ruud Janssen, Mark Beerens. Onderste rij v.l.n.r.: Tim van de Voort, Maurice Vossen, Frank
Remij, Ton Remij.

Een speciaal woord van de voorzitter was er voor Piet van Eijk, Thieu Loijen en Cor Strijbos die in 2021 al 60 jaar lid van Eindse
Boys waren. Zij ontvingen naast de gebruikelijke attentie een certificaat waarmee ze de rest van hun lidmaatschap vrijgesteld
zijn van contributie. Helaas was het voor enkele van de jubilarissen door omstandigheden niet mogelijk om op deze avond
aanwezig te zijn. DE JUBILARISSEN VAN 2020 ZIJN: Geer Beris en Cor van Goor – 50 jaar lid, Marcel Heijnen - 40 jaar lid, Ton
Remij, Frank Remij, Tim van de Voort en Maurice Vossen – 25 jaar lid. DE JUBILARISSEN VAN 2021 ZIJN: Piet van Eijk, Thieu
Loijen en Cor Strijbos – 60 jaar lid, Jan Bongers en Twan Minten – 50 jaar lid, Jac van Nieuwenhoven en Bert van Nieuwenhoven – 40 jaar lid, Mark Beerens en Ruud Janssen – 25 jaar lid.
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DE STRAKKE GRASMAT SPONSOREN
Eindse Boys is in de gelukkige omstandigheid dat de vereniging mag rekenen op een brede steun uit de gemeenschap en
sponsoren uit de gehele gemeente Nederweert en de regio. Een zeer treffend voorbeeld hiervan zijn vijf agrarische
ondernemers uit Nederweert-Eind, die de vereniging steunen met het project “De Strakke Grasmat”.

De Strakke Grasmat sponsoren van Einds Boys: Peter Beerens, Wim Linders, Aad van Leeuwen, Coen Beerens en Bennie Aarts.
Betrokken ondernemers
Nadat Eindse Boys, na een pilot besloot het onderhoud van de velden in eigen beheer te gaan doen, kreeg de vereniging
spontaan hulp aangeboden van vijf agrarische ondernemers uit het dorp. Zij boden aan om een gedeelte van de kosten van het
onderhoud van de velden op zich te nemen. Geitenfarm De Houtsberg, Ons Boerenerf, Hoovers Akker & Pluimveebedrijf,
Varkensfokbedrijf Beerens en Kalverhouderij Houts zijn zeer betrokken bij Eindse Boys en kundig op het gebied van
veldonderhoud.
Jaarlijks overleg
Eens per jaar zit de groep om tafel met de veldverantwoordelijken Lambert Rietjens en Wil Heijnen, om te bekijken wat er met
de velden moet gebeuren. De velden worden dan door de groep geïnspecteerd op de kwaliteit van de grasmat, waarna
afgestemd wordt hoe de bemesting moet plaatsvinden. De noodzakelijke bemesting wordt gesponsord door “De Strakke
Grasmat”.
Aan de hand van een bodemonderzoek, dat eens in de 3 jaar plaatsvindt, wordt een bemestingsplan gemaakt. Hoeveel
strooibeurten er gedaan moeten worden, de hoeveelheid kunstmest en de tijdstippen. Naast het sponsoren van het kunstmest
zorgt de groep er ook voor dat grasafval en bladeren die de vutters verzameld hebben afgevoerd worden. Het jaarlijks groot
onderhoud, verticuteren, doorzaaien en beluchten wordt uitgevoerd door een specialistisch bedrijf.
Voor Eindse Boys is dit een belangrijke bijdrage om de grasmat van de velden in topkwaliteit te houden. In combinatie met de
inzet van de vutters, de sproei installaties op alle vier de velden en het deskundige maaien, beschikt de vereniging over vier
prima velden. Dank aan “De Strakke Grasmat” sponsoren voor hun bijdrage hieraan.
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21e VSN VOETBALDAGEN BIJ EINDSE BOYS
Na de zeer geslaagde voetbaldagen van 2021, is men bij Eindse Boys druk in de weer met de organisatie van de 21e versie.
Deze wordt gehouden van 25 t/m 29 juli en gezien de vele voorinschrijvingen lijkt ook deze uitgave weer een succes te
worden.

De 20 voorgaande edities kon men de deelnemers een fantastisch programma aanbieden, waardoor het al jaren een succes is.
Meer dan 50 vrijwilligers zorgen ervoor dat alles goed verloopt en dat er 5 dagen lang voetbalplezier en een gevarieerd
programma is met o.a. specifieke training voor spelers en keepers, een penaltybokaal, kooivoetbal, boardingvoetbal,
partijspelen ( 4 tegen 4, 7 tegen 7).
Daarnaast ontvangt elke deelnemer een prachtig JAKO-voetbaltenue, elke dag een lunch, 2x per dag een flesje sportdrank en
zijn er diverse prijzen te winnen.
Nog 15 van de 225 plaatsen beschikbaar
Op dit moment zijn er nog maar 15 van de 225 plaatsen beschikbaar, en 225 is het maximaal mogelijke aantal deelnemers. Tot
10 juni kun je inschrijven, maar wacht niet te lang, want vol is vol. Informatie vind je op de site van VSN, waar je ook terecht kunt
voor de aanmelding: www.voetbalschoolnederland.nl
Inschrijven en betalen verandert
Inschrijven van uw dochter, zoon kunt u doen via het menu-item 'Inschrijven'. In tegenstelling tot voorgaande jaren moet u zich
eerst registeren en een persoonlijk account aanmaken.� Wanneer u uw account heeft aangemaakt, kunt u middels uw
wachtwoord inloggen en de inschrijving voltooien.�
Om de inschrijving voor deelname te bevestigen is betaling van het inschrijfgeld en de eventueel bestelde bal alleen via
iDEAL mogelijk. Zolang de inschrijftermijn loopt, kunt u zelf persoonsgegevens, e-mailadres en kledingmaten wijzigen.
Daarnaast ontvangt u via uw account alle correspondentie (nieuwsbrieven, bevestigingen, betalingsherinneringen etc).�
�
Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een mail naar info@voetbalschoolnederland.nl�
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ROALD BERKERS TRAINER VROUWEN EINDSE BOYS
Donderdag 10 maart heeft Roald Berkers een contract getekend als trainer van de Eindse Boys vrouwenselectie voor het
seizoen 2022-2023. Roald is na lange tijd weer terug bij Einde Boys waar hij momenteel zijn wedstrijden speelt in het 35+
elftal.

Roald is opgegroeid in Nederweert-Eind en heeft vanaf het moment dat het mogelijk was, deel uitgemaakt van diverse
jeugdelftallen van Eindse Boys. Na een tijdje bij VVV gespeeld te hebben, is Roald op zijn 14e naar FC Eindhoven verkast. Na
later enkele jaren bij de senioren van Eindse Boys gespeeld te hebben, ging hij studeren in Tilburg en tevens spelen bij
studentenvoetbalvereniging TSVV Merlijn. Daar heeft Roald als trainer van het tweede herenteam en tevens assistent trainer
van het eerste, ervaring opgedaan als trainer. Ook was hij 2 seizoenen trainer van Dames 1 van die vereniging en tevens in dienst
als docent van het Sportcentrum van de universiteit Tilburg.
Eindse Boys is zeer verheugd met de aanstelling van Raold Berkers als trainer van de vrouwenselectie. We hopen op een
prettige samenwerking tussen de trainer en de vrouwen, waarbij het plezier in de sport mag leiden tot goede resultaten.
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JOS STALS BESTUURSLID VOETBALZAKEN JEUGD
Eindse Boys is verheugd om te kunnen mededelen dat Jos Stals is toegetreden tot het bestuur, dit als vertegenwoordiger
van de VTZ jeugd. Met Jos heeft de jeugdafdeling een zeer betrokken en ervaren voorman binnen het bestuur gekregen,
iemand met een breed draagvlak binnen de gehele Eindse Boys familie.

Jos is 52 jaar jong, getrouwd met Wendy en samen hebben ze een dochter, Nikki van 15 jaar. Sinds 2006 zijn ze woonachtig in
Ospel, dit aan de rand van de Peel. Jos is werkzaam als zzp-er in de bouwwereld, voornamelijk met calculaties en
werkvoorbereiding.
Van kleins af aan heeft Jos gevoetbald bij Eindse Boys, waar hij bijna 20 seizoenen in ’t eerste elftal speelde. Daarnaast was Jos
verder actief als jeugdleider, jeugdtrainer en hoofdtrainer bij Eindse Boys en daarna ook nog hoofdtrainer bij Haelen. Vanaf dit
seizoen is Jos weer actief als jeugdleider bij de JO-14 en vanaf begin 2022 toegetreden tot het bestuur van de club.
Als bestuurslid voetbalzaken jeugd, wil Jos het vele en goede werk van met name Henk Dings, en zijn voorgangers, voortzetten.
Zich bezig houden met alles wat in onze jeugdafdeling speelt, ondersteuning geven aan onze jeugd-coördinator Nils Naus en
onze duizendpoot Jaan van Heugten.
Aan de jeugdleiders wil Jos het volgende kwijt: zet net als altijd jullie beste beentje voor en laten we er samen voor zorgen dat
alle jongens en meiden met plezier naar de club komen! Ouders van jeugdspelers/sters, bedenk bij jezelf hoe je kunt
meehelpen om onze jeugdopleiding te ondersteunen. Je hoeft hiervoor geen getraind en kundig voetbalkenner te zijn, maar
enthousiasme doet al het halve werk. Werken met jongeren is leuk en geeft voldoening, en houdt je zelf jong!
Tot ziens op ons prachtige sportpark.
Heb je vragen, opmerkingen, bijzonderheden betreffende de jeugdafdeling, neem dan gerust contact op met Jos via:
voetbalzakenjeugd@eindseboys.nl
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SPEEL MEE 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 Tim van de Voort, Urnenstraat 18, 6034 PP Nederweert Eind.
Als je al meespeelt kun je via de link op de site ook je doel wijzigen naar Eindse Boys.
Mede door het meespelen van diverse leden en sympathisanten van Eindse Boys, heeft de club eind vorig jaar een bedrag van
€ 10.000,- van de VriendenLoterij ontvangen. Eindse Boys werd uitgeroepen tot club van de week, waarmee de eigen
initiatieven ter verbetering van de accommodatie werden beloond. In dit geval het moderniseren van het clubgebouw en het
energieneutraal maken van de accommodatie.
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IEDEREEN WELKOM VANAF 5 JAAR
Wil je graag voetballen bij Eindse Boys, dan ben je natuurlijk op ieder moment en op elke leeftijd welkom. Als vereniging vinden
we het belangrijk dat onze jeugd vooral plezier heeft aan het voetballen, maar doen we ons uiterste best om aan je ontwikkeling
te werken. Daarnaast zorgen we als Eindse Boys voor extra ontspanning naast het voetballen, om zo te zorgen voor een
prettige tijd bij Eindse Boys.

Momenteel is er weer een fijne groep mini’s actief bij de club, en ze hebben er verschrikkelijk veel plezier in. Samen met de
leiders zijn ze iedere dinsdagavond stipt op tijd aanwezig en leren ze spelenderwijs een beetje voetballen. Maar samen plezier
beleven is voor de jongens en meisjes het belangrijkst, de leiders zorgen ervoor dat dit ook zo wordt ingevuld. Meld je aan en
kom gezellig meedoen!!!

Momenteel is er weer een fijne groep mini’s actief bij de club, en ze hebben er verschrikkelijk veel plezier in. Samen met de
leiders zijn ze iedere dinsdagavond stipt op tijd aanwezig en leren ze spelenderwijs een beetje voetballen. Maar samen plezier
beleven is voor de jongens en meisjes het belangrijkst, de leiders zorgen ervoor dat dit ook zo wordt ingevuld. Meld je aan en
kom gezellig meedoen!!!
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Correspondentieadres:
Claudia Knapen
Meester Petersstraat 11
6034 TC� Nederweert-Eind
Telefoon: 06-23669012
E: secretaris@eindseboys.nl
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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.

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.

�

IS MEER DAN VOETBAL...
JAARLIJKSE UITWISSELING

VRIJWILLIGERSAVOND

SEIZOENSAFSLUITING JEUGD

SPONSORAVOND

OP DE HOOVEN OPEN

KERSTSTERRENACTIE

DIT ALLES IN EN OM ONZE GEZELLIGE KANTINE

DEELNEMER NL DOET

VOETBALQUIZ AVOND

KAARTAVONDEN

NIEUWJAARSRECEPTIE

SNERTAVOND

SEIZOENSAFSLUITING SENIOREN

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