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Jeugd clubblad Zwart-Witje anno 2000

Voorwoord
Het zal je niet ontgaan zijn dat in 2020 RKVV Waalre 100 jaar
bestaat. Een mijlpaal die we uitbundig zullen gaan vieren. Een
onderdeel daarvan is het herleven van de Zwart Witter. Ik ben er
trots op dat ik voor de eerste uitgave van deze Jubileumeditie het
voorwoord mag schrijven.
In de afgelopen 100 jaar is RKVV Waalre een solide
voetbalvereniging gebleken. Een vereniging die een duidelijke plaats
had en heeft in ons kerkdorp Waalre. We kende sportieve
hoogtepunten maar ook dieptepunten. Maar als vereniging bleven
we in de afgelopen eeuw steeds fier overeind. Niet in de laatste
plaats door inzet van vele vrijwilligers. En ook door de
gebondenheid en trouw aan de vereniging door de leden. Het is niet
voor niets dat het aantal jubilarissen jaar op jaar toeneemt.
We hebben een handvol leden die al 60 jaar lid zijn. Er zijn er zelfs
twee die al meer dan 75 jaar lid zijn! Twee krasse knarren die in dit
eerste nummer hun verhaal doen. Ik raad je aan het interview met
Cor en Harrie te lezen. Het is leuk om te lezen waar onze club
vandaan komt. In de volgende uitgaven laten we meer leden aan het
woord. Misschien kloppen we wel bij jou aan.
Onze jeugd is de toekomst; dan ook een vooraankondiging van het
unieke voetbalkamp dat plaatsvindt in het weekend van 13-14 juni.
Ik wens jullie veel leesplezier met deze eerste uitgave van deze
Jubileumeditie van de Zwart Witter en hoop dat we er samen een
memorabel jaar van gaan maken. Aan de jubileumcommissie zal het
niet liggen. Oh ja, heb je suggesties voor het jubileumfeest of voor
de inhoud van de komende uitgaven van de Jubileumeditie van de
Zwart Witter, dan hoor ik die graag.
Paul Lavrijssen - Voorzitter

Het ontstaan van R.K.V.V. Waalre…..

In 1920 was het voetbal ook in Waalre reeds lange tijd bekend. Elke
zondagmiddag werd er achter het toenmalige raadhuis een stevig
partijtje gespeeld.
Echter in juni van dat voor ons zo belangrijke jaar, liepen er enkele
jonge mannen met het idee rond, om de voetbalsport niet meer
onder elkaar, maar ook eens in verenigingsverband te gaan
beoefenen. Deze jongelui hadden er genoeg van, om veelal met een
zelf gemaakte bal van todden of papier, zo maar wat te spelen. Zij
verlangden naar een échte club, maar daar was geld voor nodig en
juist dát was er niet. Op een zekere avond trokken enkele van deze
jongelui de stoute schoenen aan en vroegen bij een aantal
notabelen om financiële steun. De opbrengst viel zo mee dat de club
een feit was.
In allerijl werd er een terrein aangelegd op “Den Wollenberg”.
Doordat echter in die tijd een andere club een crisis doormaakte,
kreeg de club de beschikking over een écht voetbalveld aan de
Genepperweg. Onder de naam “Juliane” uit Woldere trokken deze
jongelui snel de aandacht in de Kempen door steeds bij de eerste te
eindigen. Er werd dan ook besloten in competitieverband te gaan
spelen. Na twee keer afdelingskampioen te zijn geworden bij de
Bossche Voetbalbond, besloot de club toe te treden tot de Rooms
Katholieke Voetbalfederatie. Op verzoek van deze Federatie werd de
naam veranderd in “R.K.V.V. Waalre”.
Reeds in 1928-1929 werd beslag gelegd op de hoogste titel in de 2e
klas R.K.F. afdeling zuid.

Vaak werd er per fiets vertrokken, maar soms werd gebruik gemaakt
van de trein. Vertrokken werd dan vanaf ‘Mieke van de Statie’ met
een boemeltrein via Eindhoven naar Helmond. Dit was tamelijk
kostbaar en daarom werd er bij thuiswedstrijden een entree
geheven van 5 cent per wedstrijd.

Once upon a time there was a railway station "Aalst-Waalre" in
Noord-Brabant (NL). The railway station was part of the railway
"Hasselt (B) - Eindhoven (NL), in Dutch "'t Bels lijntje" which
existed from 1866 until 1945. The 54 km line was built by
"Compagnie de chemin de fer Liegeois-Limbourgeois et des
prolongements", in short called LL.

De promotiewedstrijden in 1929 o.a. tegen Heesch (Nijmegen),
Oisterwijk en Arcen (Limburg) konden helaas niet geheel worden
afgewerkt wegens geldgebrek. Waalre moest zich noodgedwongen
terugtrekken en bleef de 1e klas R.K.F. een utopie.

In diezelfde tijd had men sedert enige jaren ten koste van vele
moeilijkheden en een geheimzinnige verhuizing, de beschikking
gekregen over een nieuw sportveld achter het parochiehuis (waar
de club tot in 1968 heeft gespeeld).
Na deze succesvolle jaren werd de club door een zware tegenslag
getroffen. Tijdens een vriendschappelijke wedstrijd kwam de
aanvoerder van het eerste elftal van Waalre, Harrie Claes te
overlijden. De verslagenheid in zo’n hechte gemeenschap als Waalre
was dan ook zo bijzonder groot dat het verlies van hun sportieve
kameraad een hele boel spelers er toe aanzette om te stoppen met
voetbal. Deze klap kwam men niet meer te boven; degradatie werd
een feit en ook de daaropvolgende competities bleken voor de
zwaar gehavende vereniging een te zware opgave. Dankzij een
voortvarend bestuur werd het 15 jarig jubileum op grootse wijze
gevierd. Dit jubileum betekende de ommekeer in de neerwaartse
spiraal. De clubgeest werd versterkt door een heus clubblad uit te
geven, een voorloper van de Zwart-Witter.
Een ander noodlot kwam nu ons land binnenvallen in de vorm van
de Tweede Wereldoorlog. Van een goed geleide vereniging kon
opeens geen sprake meer zijn. Velen moesten in dienst c.q. het leger
in, verschillende spelers werden gedwongen in Duitsland te gaan
werken en weer anderen moesten onderduiken. Opnieuw werd de
club door een zwaar verlies getroffen, namelijk Jef Haine
(aanvoerder eerste elftal) en Theo van Weert (bestuurslid) kwamen
tijdens hun gedwongen werkperiode om het leven. Toch ging het
voetbal, hoe gebrekkig soms ook, dóór en heeft men aan deze
moeilijke periode toch ook wel leuke herinneringen overgehouden.
Zo dateert het jeugdvoetbal uit de eerste oorlogsjaren. Voor de
oorlog werd het jeugdvoetbal immers georganiseerd door “het
Patronaat”. Maar omdat de bezetters alle jongerenorganisaties

verboden hadden, besloot men in 1940 het jeugdvoetbal bij de
voetbalvereniging te gaan organiseren.

Interview met ereleden Harrie Coolen en Cor Peeters

Vlak na de bevrijding werd het zilveren bestaansfeest herdacht.

….het is een warme zomerse zaterdag (start van het voetbal
seizoen). Op het hoofdveld speelt Jeugd onder 11 en de heren
Harrie en Cor komen samen voor het interview naar de
bestuurskamer van de club.
Allebei ruim 90 jaar (Cor geboren 20 september 1928; Harrie
geboren 22 maart 1929), maar fief in geest en lichaam!
Wanneer zijn jullie met voetballen gestart?
Gestart zijn de heren met voetbal in de oorlog, namelijk in 1944 op
15- jarige leeftijd. De heren kenden elkaar echter al vanaf de
kleuterklas. Je had toestemming nodig van de Duitsers om lid te
mogen worden van een vereniging en zodoende kozen de heren

ervoor dat niet te doen, maar onderling te voetballen onder de
naam DVC: De Vrienden Club. Mart Verweert en Evert Brans waren
destijds de initiators c.q. oprichters daarvan. In de kolom over het
ontstaan van de club is hierover alles terug te lezen.

Hoe zag de club er destijds uit?
Destijds was er slechts één veld gelegen achter het patronaat (allang
gesloopt; het gemeenschapshuis van de kerk); op de plek waar nu
het tennispark ligt. Er was geen kantine, maar wel een clubhuis in
het café ‘de oude toren’. In die tijd was het tenue rood-wit.
Naar aanleiding van het sterfgeval van aanvoerder Harrie Claes, zijn
de tenues gewijzigd naar zwart-wit.

Wat was er zo leuk aan het voetballen bij de club?
Uiteraard het ‘Voetballen’ an sich natuurlijk zeggen beide heren in
koor. Daarnaast bij oude toren (clublokaal) samen biljarten was ook
een geliefd tijdverdrijf. Iedereen kende elkaar daar in die tijd.
In de club was toen meer eenheid en veel meer bereidheid om
dingen voor de club te doen of zich op een andere manier in te
zetten voor de vereniging. Het is jammer genoeg steeds meer ik-ik-ik
en niet meer wij de club.

Wat was zo leuk aan het clubblad de Zwart Witter?
We vonden het altijd een prima clubblad. Het op de hoogte zijn van
het reilen en zeilen van de club via de zwart witter was erg leuk.

Sportiviteit en respect
Voetbal is een fantastische sport waar miljoenen mensen in
Nederland van houden. Met z’n allen dragen we de
verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit zo blijft. De liefde voor de
bal staat voorop. Iedereen moet op een veilige en plezierige manier
van de sport kunnen genieten en daar maken de KNVB én alle clubs
zich hard voor. Zo ook JO08-1 uit bij DVS in Aalst, waarbij eind
november 2019 in een kring symbolisch werd stilgestaan bij het met
plezier en respect voetballen met elkaar.

JO08-1 samen met DVS in Aalst #ENOUGH IS ENOUGH #stopracism

Clublotenactie
Nu de loten zijn geïnd is het eindresultaat bekend; een mooi bedrag
van maar liefst € 2.325,70 ! Super bedankt allemaal voor jullie inzet.
Het team dat de meeste loten heeft verkocht is de JO9-2 met maar
liefst 150 verkochte loten. Gevolgd door JO10-1 met 137 loten. Duuk
(38 loten) en Lucas (36 loten) hebben de meeste loten verkocht.
Al met al een mooi resultaat !

Voorlopig programma 100 jaar bestaan
R.K.V.V. WAALRE EEUWFEEST

Donderdag 18 juni 2020

Wist je dat?
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Vrijdag 19 juni 2020



Receptie

Zaterdag Lustrumdag, 20 juni 2020
Voetbal toernooi
’s avonds een groot feest met een mooie line-up van live artiesten.
Leuk voor jong én oud.

Zondag 21 juni 2020
Matinee

Heb je suggesties voor het jubileumfeest, dan horen wij die graag!

onze club vroeg niet in zwart wit, maar in rood wit voetbalde?
dat het op zaterdag 20 juni 2020 exact 100 jaar geleden is dat de
club werd opgericht
R.K.V.V. Waalre in 1976 kampioen van Nederland was?
dat de nieuwe website in de lucht is! www.rkvvwaalre.nl
er vroeger niet alleen een zwart witter werd uitgebracht, maar
ook voor en door de jeugd het blaadje ‘zwart witje’?
dat Sjaak Liebregts veelal op vrijdag de lijnen op ons veld trekt?
de Veterinnen (twee damesteams) op vrijdagavond eens per
maand wedstrijd spelen?
We graag ‘wist je dat’-jes van jullie ontvangen?

Sponsoren
Hoofdsponsor
Jeffrey Weismann Fysiotherapie
Stersponsoren
Sporthuis Olympia Veldhoven
Van Doormalen Albert Heijn
Medworld
Meduon
Financieel Advieshuys Waalre
Marks Wachters notarissen
Sponsoren
Culinaire slagerij Hans Adriaans
J.C.Cornelissen Beheer B.V.
Aart Hoeks Tegelwerken
Alles met je logo
Arend Motors
Autobedrijf Dereumaux
Autorijschool Jan Heezen
Borrenbergs Bouwbedrijf BV
Bouwmarkt Groenen
Café Camping de Volmolen
CMG Automotive
Dierenspeciaalzaak Colinda VOF
Duisenburgh Financieel Advies B.V.
Energie Compleet
Garage van Ool Waalre
Indoor Soccer Waalre
Karweiservice Withoos
Mior ICT Diensten

Sponsoren
Montagebedrijf van Hulsel
Neggers Financial Management
Prorisc administratie
René Vos Advies
‘t Brabants Genot
Timco Trading B.V.
Timmerfabriek Velter B.V.
V.O.F. Wouters-Kerkhof
Van Hardeveld Optiek
Van Hoof-Swinkels B.V.
W. Janssen Zeilmakerij BV
Witgoedspecialist Van de Weyer

Terugblik Veiling voor 100 jaar jubileum een groot succes
Op de veilingavond van 20 september 2019 die georganiseerd was
voor het feest van ons 100 jarig bestaan heeft een bruto bedrag van
€28.500 opgebracht. Een bedrag waar we ongelofelijk blij mee zijn
en wat wij nooit hadden kunnen behalen zonder de kaveldonateurs,
bieders en de inzet van alle vrijwilligers. Hiervoor grote dank.
Onder de geweldige en humoristische leiding van de veilingmeesters
Rob Scheepers en Koen van Zon zijn er ongeveer 60 kavels geveild
en is er door hun overtuigende inzet een mooi bedrag
binnengekomen. Zelf bracht Rob 4 kaarten met rondleiding voor zijn
theatershow in het Parktheater in. Hierop werd goed op geboden en
bracht maar liefst €300,- op. Hier stond Rob zelf versteld van en zei
voor dat bedrag ook nog wel een schaal bitterballen erbij te doen,
want immers kost een kaartje voor zijn show maar €18,-.
De zeer geslaagde avond werd muzikaal afgesloten door DJ Kin en
Ronald van de Lee. Hopelijk mag deze avond een voorbode zijn voor
het eeuwfeest, want dan kunnen we er zeker vanuit gaan dat het
een onvergetelijke 100 jarig jubileum gaat worden.

Save the dates in 2020






3 januari
25 januari
13 en 14 juni
18 t/m 21 juni
20 juni

Nieuwjaarsreceptie
Dart-toernooi
Feestweekend voor de jeugd
100 jaar bestaan festiviteiten, waaronder:
Eeuwfeest R.K.V.V. Waalre!

WENST U EEN
GELUKKIG & SPORTIEF 2020

