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REDACTIE: monique ten thije  (hoofdredacteur) / ronald de Haan / gijs van der loo / Jelle van der loo 
gert van der steen / paul Debeij/ ‘revival’  LAY-OUT & COVER: Bas ten thije   
DRUKWERK: Drukkerij claessens someren E-MAIL REDACTIE: redactie@nwc-asten.nl 

VOORWOORD

COLOFON

we gaan vanaf nu genieten van nieuwe invals-
hoeken, argumentaties en overwegingen van 
een ervaren columnschrijver, die gaat zorgen 
voor een nog betere Nieuwe Nwc-er. Ik kan me 
voorstellen dat je na zo’n introductie inmid-
dels razend nieuwsgierig bent geworden naar 
de naam van ons nieuwe redactielid, maar die 
blijven we je nog even verschuldigd. Je zult 
zijn inbreng namelijk terug gaan zien onder 
een pseudoniem en dus blijft zijn echte naam 
in ieder geval voor even alleen bij ons bekend. 
we nodigen je wel uit om suggesties over de 
naam achter het pseudoniem aan de redactie 
door te geven.

Natuurlijk zijn in deze Nieuwe Nwc-er, de 
laatste van dit jaar 2016, ook de columns op-
genomen van onze andere vaste columnisten 
en ook zij hebben weer erg hun best gedaan. 
En niet te vergeten, de vaste inbreng van het 
bestuur, De Doorgeefpen, die dit keer geschre-
ven is door Bart van Heugten, Zo Vader, Zo 
Zoon en zoveel meer.  

wij wensen jullie, namens de gehele redactie 
fijne feestdagen en een geweldig 2017 toe.

 
 Monique ten Thije, hoofdredacteur

DE NIEUWE NWC-ER clubblad van r.K.V.V. N.w.c. asten
December 2016 - 42e jaargang.  Verschijningsdatum elke even maand

graag wIllEN wE DEZE NIEuwE EDItIE VaN DE NIEuwE Nwc-Er 

aftrappEN mEt EEN Erg lEuK NIEuwtJE, altHaNs Voor oNs als 

rEDactIE EN JullIE als lEZEr VaN DIt cluBBlaD. DE rEDactIE Is 

NamElIJK uItgEBrEID mEt EEN NIEuwE aaNwINst EN Daar ZIJN 

wE Erg BlIJ mEE ! 
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DOE MAAR GEWOON

Het beeld dat er van de KNVB vaak is, is “die 
club in de Zeister bossen, die alleen maar 
goed is om de boetes voor gele en rode kaar-
ten te innen om daarmee nog meer geld in 
het laatje te krijgen dat zeker niet aan het 
amateurvoetbal ten goede komt. Zij zitten 
het daar maar beter te weten in hun ivoren to-
ren”. Ik moet bekennen dat 
ik zelf ook lang dit beeld 
bij me gedragen heb, ze-
ker toen ik in het verleden 
zelf nog voetbalde en ook 
zo af en toe de kas van de 
KNVB mocht spekken. En 
nog komt dat beeld van tijd 
tot tijd naar boven, maar 
sinds ik voorzitter ben en 
vaker contact met mensen 
van de KNVB heb, heb ik 
dat beeld ook bijgesteld. 
Door regelmatig contact 
met bijv. de verenigingsad-
viseur heb ik een beeld gekregen van wat de 
KNVB allemaal regelt en organiseert voor de 
verenigingen. Niet dat ik het altijd eens ben 
met de beslissingen die er genomen worden, 
maar door het geregelde contact kan ik het in 

veel gevallen wel beter volgen. Het beeld van 
een hooghartige KNVB wordt zeker niet door  
Jan Dirk van der Zee gecreëerd, hij is eerder 
nog een tegenpool daarvan. En de manier 
waarop hij in zijn columns het amateurvoet-
bal benadert, spreekt me daarbij zeer aan. 
Natuurlijk, voetbal is en blijft een zeer be-

langrijk onderdeel van onze samenleving; het 
is wellicht het meest besproken deel van het 
weekend iedere maandagochtend op de werk-
vloer. Van der Zee benadert het voetbal ook 
op die manier en benadrukt tegelijkertijd het 

IEDErE wEEK oNtVaNg IK IN mIJN maIlBox EEN columN VaN JaN DIrK VaN DEr ZEE,  

DIrEctEur amatEurVoEtBal VaN DE KNVB. DagElIJKs Kom JE IN allErlEI KraNtEN EN 

tIJDscHrIftEN columNs tEgEN VaN scHrIJVErs of JourNalIstEN EN IK moEt ZEggEN, 

HEt mErENDEEl DaarVaN gaat aaN mIJ VoorBIJ. Dat golD ooK Voor DE columNs 

VaN JaN DIrK, maar sINDs EEN flINK aaNtal maaNDEN lEEs IK ZE IEDErE wEEK. HEt op-

VallENDE VaN ZIJN artIKElEN Is Dat HIJ, IN mIJN ogEN, HEt amatEurVoEtBal op EEN  

‘gEwoNE’ EN DaarDoor mIsscHIEN wEl spEcIalE maNIEr BENaDErt EN BElEEft. 

Voorwoord van de voorzitter





sociale aspect van het voetbal. Hij beschrijft 
allerlei maatschappelijke en alledaagse ge-
beurtenissen en weet die op een mooie ma-
nier aan voetbal te linken. Het verenigingsge-
voel, het gevoel om met zijn allen samen de 
voetbalvereniging te zijn komt daarbij iedere 
keer weer terug. De afgelopen week had de 
column als titel “werk hard, wees sociaal en 
doe normaal”. Daarin beschreef hij een voet-
balvereniging uit een dorp in de achterhoek 
die meer organiseerde dan alleen voetbal-
wedstrijden en trainingen. En daarbij zag ik 
meteen een link met Nwc. Natuurlijk, we zijn 
een voetbalvereniging, we willen op een zo 
hoog mogelijk niveau voetballen, zeker met 
onze selectie-elftallen, maar wel met jongens 
uit asten of die toch zeker een band hebben 

met asten. maar daarnaast doen we veel meer 
dan voetbal. we stellen onze accommoda-
tie open voor buitenschoolse kinder opvang, 
voor de voedselbank, voor het repair café 
etc. we kunnen op deze manier, door onze 
accommodatie optimaal te benutten, meer 
betekenen voor asten. En dat komt ook ten 
goede aan Nwc. Hard werken, sociaal zijn en 
normaal doen horen daar bij en zijn wat mij 
betreft ook op het Nwc lijf geschreven. 

De donkere dagen voor kerst zijn inmiddels 
begonnen. Ik wens jullie fijne feestdagen en 
een mooi, sportief, maar bovenal gezond 
2017.
 

Wim Geboers, Voorzitter NWC
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•	 Activiteiten
•	 Lichten	AAn!
•	 het	nieUWe	PUPiLLenvOetBAL
•	 nieUWe	vertegenWOOrdiger	 

afDElINgsZaKEN
•		 MeiSJeSvOetBAL

VAN HET JEUGDFRONT

ACTIVITEITEN

Lichten aan!

Kienen zaterdag 17 december
•	 10.00	uur	tot	12.00	uur	kienen	JO9	en	JO7
•	 13.00	uur	tot	15.00	uur	kienen	JO11	en	g-jeugd

Techniekdag 27 december
•	 09.00	uur	tot	11.00	uur	techniekdag	JO9	en	JO7
•	 11.00	uur	tot	13.00	uur	techniekdag	JO11
•	 13.00	uur	tot	16.30	uur	zaalvoetbal	JO13
•	 16.30	uur	tot	18.00	uur	zaalvoetbal	meiden.
	 (meer	informatie	op	pagina	15)

op de doordeweekse trainingsavonden gaan er 
vele honderden kinderen met de fiets naar de 
voetbaltrainingen bij Nwc. ook dit jaar zien we 
nog steeds kinderen op ’t sportpark komen en 
gaan zonder deugdelijke fietsverlichting. Een 
kwart van de ongelukken met fietsers gebeurt 
als het donker is. Daarom kan het volgens de 
jeugdafdeling van Nwc geen kwaad om ouders 
en kinderen te wijzen op het belang van goede 
fietsverlichting. 
In het najaar van 2017 is Nwc weer aan de beurt 
voor de tweejaarlijkse fietscontrole die samen 
met VVN wordt uitgevoerd. 

ook deze keer weer een bijdrage “Van het Jeugdfront” met de volgende informatie:

•	 WinterStOP/Begin	trAiningen	 
Na wINstErstop

•	 hUidige	StAnd	vAn	zAken	 
BIJ JEugD

•	 AfSPrAken	dOOrSchUiven	SPeLerS
•	 cUrSUS	PUPiLLenScheidSrechter
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HET NIEUWE PUPILLENVOETBAL:  
PLEZIER EN ONTWIKKELING VOOROP
wanneer je aan kinderen vraagt wat het leuk-
ste aan voetballen is, zeggen zij: scoren, ac-
ties maken, veel aan de bal zijn en samen 
spelen. als kinderen plezier in het spel heb-
ben, voetballen ze vaker en worden ze steeds 
beter. In een optimale omgeving leren voet-
ballen, zorgt voor een betere ontwikkeling.

In samenwerking met experts uit binnen- en 
buitenland, verenigingen, coaches, scheids-
rechters, ouders en natuurlijk de kinderen 
zelf, heeft de KNVB het pupillenvoetbal gron-
dig onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat 
er verbetering mogelijk is. Dat zou de KNVB 
vanaf	 de	 start	 van	 seizoen	 2017/’18	 willen	
doen. Het idee is dat er nieuwe wedstrijdvor-

men komen voor de pupillen (onder 6 t/m 
onder 12 jaar).

Deze nieuwe vormen sluiten beter aan bij de 
ontwikkeling en het spelplezier van voetbal-
lende jongens en meiden, op alle niveaus. Zo 
worden er bijvoorbeeld wedstrijden gespeeld 
met minder veldspelers en op kleinere veld-
jes. Hierdoor zijn ze vaker aan de bal, scoren 
ze meer en hebben ze dus een hogere betrok-
kenheid in het spel. Deze nieuwe vormen zijn 
volledig gericht op het vergroten van spel-
plezier, op samen voetballen en op de ontwik-
keling van de spelers op alle gebieden. samen 
met verenigingen willen we deze vernieuwing 
in het jeugdvoetbal tot stand brengen.

wil je meer weten over de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen? Download dan bijvoorbeeld 
het onderzoeksrapport, de handleiding pilots of de informatie flyer.  
www.knvb.nl/assist/optimale-wedstrijdvormen-pupillen/pilot
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Bijeenkomsten door het land
in	de	periode	van	19	september	tot	14	okto-
ber jl. heeft de KNVB bijeenkomsten gehou-
den	 bij	 80	 verengingen	 door	 het	 hele	 land.	
Deze bijeenkomsten waren bedoeld om 
verengingen deelgenoot te maken van onze 
plannen. tijdens deze bijeenkomsten heb-
ben we gevraagd wat verenigingen vinden 
van de plannen en wat hun ideeën, tips, kri-
tiekpunten en vragen zijn. tevens vragen wij 
verenigingen pilots te organiseren en hierin 
de nieuwe wedstrijdvormen en de nog te be-
palen kaders te testen. 

Vanuit de bijeenkomsten hebben wij veel 
waardevolle informatie ontvangen die wij als 
KNVB meenemen in de uiteindelijke ontwik-
keling van de nieuwe spelvormen. tevens 
hebben wij informatie opgehaald over hoe 
verengingen en de KNVB dit samen op een zo 
goed mogelijke manier in de praktijk kunnen 
brengen.

vanuit	de	80	bijeenkomsten	en	de	pilots	die	
verenigingen zelf organiseren in de periode 
van september - november, verzamelen we 
alle input. op basis daarvan is in januari 2017 
duidelijk of invoering van de nieuwe wed-
strijdvormen	per	seizoen	2017/’18	haalbaar	is	
en zo ja, onder welke voorwaarden.
met hulp van alle betrokkenen zijn wij ervan 
overtuigd dat we voetbal nog beter en leuker 
kunnen	maken	voor	al	die	300.000	kinderen.

Pilots nieuwe wedstrijdvormen
De KNVB weet dat er veel kennis ligt bij de 
mensen die zich (dagelijks) bezighouden 
met pupillenvoetbal. Daarom vraagt de voet-
balbond om mee te denken en deze nieuwe 
wedstrijdvormen te testen. Dit kan door het 
organiseren van zogenoemde pilots.
Bij een pilot liggen een aantal kaders vast, 
waaronder de afmeting van het veld en het 
aantal veldspelers per leeftijdscategorie. De 
overige kaders bijvoorbeeld zoals de spelre-
gels en spelduur zullen getest moeten worden.

Iedere vereniging wordt gestimuleerd een pi-
lot te organiseren. tijdens een pilot zullen ver-
schillende openstaande kaders getest kunnen 
worden. De uitkomsten van deze pilot zullen 
middels een enquête worden teruggekoppeld 
aan de KNVB en worden meegenomen in de 
uiteindelijke ontwikkeling van de keuze.
om alvast in aanraking te komen met de 
praktische veranderingen, organiseren we bij 
Nwc een demonstratie waarin we alle spel-
vormen voorbij laten komen. Interessant dus 
voor een ieder die betrokken is bij het pupil-
lenvoetbal!
 
De pilot bij Nwc wordt gehouden op 10 de-
cember 2016. graag tot dan!
 Met vriendelijke groet, KNVB

Voor meer informatie zie ook: www.knvb.nl/
assist/optimale-wedstrijdvormen-pupillen

Nieuwe vertegenwoordiger afdelingszaken

met ingang van dit seizoen (officieel vanaf de jaarvergadering, maandag  
31	oktober)	is	edwin	van	erp	vertegenwoordiger	afdelingszaken	Jeugd	
en vervangt hij Ed thomassen. 
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Huidige stand van zaken jeugd

Bij de informatie avond heb ik aangegeven 
dat via de praktijk, gerichte begeleiding ga 
geven binnen opleiden en beter maken van 
spelers. Na een eerste analyse van de trai-
ningssituatie (startpunt) ben ik eind septem-
ber	 aan	 de	 slag	 gegaan	met	 de	 JO8	 en	 JO9	
selectieteams, om aan te gaan reiken wat de 
aandachtspunten zijn op deze leeftijd en hoe 
we dat trainbaar kunnen maken op het veld.
 
Bij	de	JO8	en	JO9	gaat	het	baas	worden	over	
de bal, en daarna pas over de ruimte. De her-
senen van kinderen ontwikkelen zich rond 
het 10e levensjaar op het gebied van ruim-
telijk inzicht. Dit betekent dat gerichte (ruim-
telijk) passing onmogelijk is op deze leeftijd 
(probeer maar eens een positiespel te spelen 
met deze spelers....). wat spelers dus vooral 
dienen te leren, is de balbehandeling. De te 
trainen onderdelen zijn: dribbelen - dribbe-
len op snelheid - dribbelen op snelheid met 
richtingsverandering. we leren de spelers om 

continue in beweging de voetballende han-
delingen (aanname, dribbel, passing, schie-
ten) uit te voeren. spelers die baas zijn over 
de bal, hebben het vermogen om ‘over de bal 
heen te kijken’, oftewel om medespelers te 
kunnen zien die dezelfde kleur shirts dragen. 

Dit is de basis om op latere leeftijd gericht in 
de ruimte te kunnen spelen. op deze leeftijd 
kunnen ze de bal overwegend van kleur naar 
kleur verplaatsen. coach je nog veel op ge-
richte passing, dan weet je dat je hard aan de 
slag moet met het dribbelen op snelheid met 
richtingsverandering!
alle wedstrijden op deze leeftijd wijzen uit: de 
ploeg met de meest balvaardige spelers bin-
nen dribbelen op snelheid met richtingsveran-
dering, is de betere ploeg, en zal over het al-
gemeen de wedstrijd winnen. spelers moeten 
op alle leeftijden er in het veld (en trainings-
vormen: veel competitie element toevoegen) 
alles aan doen om een wedstrijd te winnen, 

Meisjesvoetbal
we zijn dit seizoen weer een team rijker. 
aanvankelijk waren het kleine teams maar 
inmiddels zijn de jeugdteams bij de meisjes 
uitgegroeid	 tot	 15	 leden	per	 team.	daarmee	
kunnen we de competitie wel aan. Natuurlijk 
zijn er altijd leden welkom.
De meisjes mo17-1 heeft meegedaan aan een 
regionaal toernooi voor de Nederlandse kam-
pioenschappen. Daar waren enkele teams 

zeer aan elkaar gewaagd. Ze behaalde een 
derde plek dat ze misschien nog recht geeft 
op de Nederlandse kampioenschappen in 
giethoorn op het einde van het seizoen.

op 27 december is er weer ons jaarlijkse on-
derlinge toernooi in De schop voor de meis-
jes	MO17-1	en	MO17-2	en	MO15-1.	dit	toernooi	
is	van	16.30	-18.00	uur.

Winterstop EN Begin trainingen na winterstop

er	wordt	getraind	tot	15	december.	de	trainingen	starten	-	zoals	het	er	nu	uitziet	-	weer	op	16	ja-
nuari. Dit aangezien onze recreatieve teams alweer op 21 januari starten met competitie voetbal.
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trainers zijn verantwoordelijk voor het aanle-
ren en verbeteren van de genoemde vaardig-
heden, zodat winnen een gevolg wordt van de 
door hun geleverde kwaliteit op het veld.
 
De gehanteerde oefenvormen binnen de trai-
ning	bij	de	JO8	en	JO9	waren	prima.	Bij	de	in-
vulling van de oefeningen, en de stappen die 
je kunt nemen binnen een oefening om het 
uitdagend te houden (basisvorm - startpunt 
in beweging krijgen - eindpunt in beweging 
krijgen - competitie element toevoegen bij 
elke stap) hebben we tips en trucs aange-
reikt. met een vaste, enthousiaste en kundi-
ge trainersgroep bij deze leeftijd hebben we 

deze stappen snel kunnen nemen: er wordt 
prima gewerkt door de trainers, en zij leveren 
dus spelers af met een goede basis om op 
door te bouwen!
 
Vanaf midden november ga ik actief aan de 
slag met de Jo10 en Jo11. Ik blijf op de achter-
grond	adviserend	bij	de	JO8	en	JO9.	Aan	mij	
nu de taak om het trainingsschema, volledig 
ingevuld met trainingsoefeningen, voor de 
recreatieve	teams	van	de	JO9	te	voltooien.	dit	
kan vanaf de voorjaarscompetitie in gebruik 
worden genomen.

Hoofd Jeugdopleidingen Ruud Jenniskens

Afspraken doorschuiven spelers

De tijd van het seizoen is weer aangebroken 
dat er regelmatig geschoven dient te worden 
met spelers tussen teams, om alle teams te 
kunnen laten spelen. als club willen we de af-
spraken betreffende het schuiven van spelers 
nog eens kenbaar maken. Doorschuiven binnen 
Nwc gebeurt vanuit voetbaltechnisch oogpunt 
en in het belang van de speler. Deze afspraken 
gelden voor alle teams, en zijn als volgt:

Selectieteams
Halen spelers uit het selectieteam binnen de 
afdeling. Het laagste selectieteam haalt de 
(beste 1e jaars) spelers uit het schaduwteam 
binnen de afdeling. In overleg met HJo kan er 
gebruik worden gemaakt van selectiespelers 
uit een lagere afdeling. Dit gebeurt in overleg 
met HJo, tZ wordt ingeschakeld wanneer er 
niet mee wordt gewerkt om spelers af te staan.

Recreatieve teams
Halen spelers uit andere recreatieve teams, 
en proberen hier evenwicht te vinden in het  
aantal spelers per team op de betreffende  
zaterdag. 

 
Aandachtspunten:
•	 tot	aan	de	winterstop	worden	spelers	bin-

nen de eigen categorie doorgeschoven, 
slechts in overleg met HJo vanuit een cate-
gorie lager

•	 spelers uit het schaduwelftal die gevraagd 
worden om met een selectieteam mee te 
gaan zijn de meest talentvolle 1e jaars spelers 

•	 na	de	winterstop	zullen	ook	de	potentiële	
spelers die een categorie omhoog mogen, 
in kaart worden gebracht (overleg tZ en HJo 
met selectietrainers)

•	 heeft	 een	 selectieteam	 of	 schaduwteam	
meerdere spelers nodig, dan HJo tijdig in-
formeren en samen een oplossing zoeken

•	 heeft	een	recreatief	team	meerdere	spelers	
nodig, dan groepsleiders tijdig informeren 
en samen een oplossing zoeken

•	 categorie	A	 (JO19-1,	 JO17-1,	 JO15-1,	 JO13-1)	
moeten altijd spelen (reglementen KNVB)

•	 teams	in	categorie	A	gaan	in	de	regel	met	13	
spelers of meer, teams in categorie B gaan 
in de regel met 12 spelers of meer

•	 trainers	 gaan	 volgens	 deze	 afspraken	 zelf	
onderling te werk



•	 zijn	 er	 trainers	 die	 niet	 meewerken	 aan	
deze afspraken in een week, graag direct 
melden bij tZ, HJo en/of groepsleiders

•	 bij	uitzonderingen	op	bovenstaande	is	goed-

keuring nodig van tZ, HJo of groepsleiders

Hoofd Jeugdopleidingen 
Ruud Jenniskens

Cursus pupillenscheidsrechter
De cursus pupillenscheidsrechter zal zo spoedig mogelijk starten en de cursus bestaat uit vier 
avonden.	de	doelgroep	is	JO13	en	J015	spelers	(jongens	en	meisjes).	
opgave hiervoor kan via leiders / groepsleiders.

op 19 november is op 74-jarige leeftijd overleden ons Lid van Verdienste

Jean Stevens
Jean (Sjang) Stevens schreef voor het eerste clubblad de NWC-er onder het pseudoniem 
‘Sjastev’ en leverde vaak erg humoristische bijdragen. Vanaf 1968 heeft Jean ook jaren-
lang in de reclamecommissie gezeten. In 1977 werd hij lid van de jubileumcommissie en 
was hij onder meer belast met de organisatie van het gouden jubileum van NWC in 1978. 
In 1990 is Jean gehuldigd tot Lid van Verdienste van NWC. 

Wij zijn Jean heel dankbaar voor zijn bijdrage aan onze vereniging. Wij wensen familie 
en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

in memoriam
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Geert Hoeben (secretaris), Stefan Vlielander (voorzitter sponsorcommissie),
en Joost van Stiphout (vrijwilligerszaken).

NIEUWE BESTUURSLEDEN





Langs de lijn staan zo’n twintig mensen. Op de tribune zitten er nog eens tien. 
Er oogt weinig zo eenzaam als een tribune zonder publiek. In de herfst. Op het veld is 
een voetbalwedstrijd bezig. Twee eerste teams, tweede klasse, onderste regionen. 
Het kletsen van een natte bal op een bezweet hoofd, de doffe dreun van de lange 
trap, af en toe schreeuwt iemand een aanwijzing. Meer is er niet te horen. De trainer 
verschuilt zich meer en meer in de dug out, diep weggedoken in de kraag van zijn 
jas. Soms schiet hij overeind, wijzend, een aanwijzing paraat, maar deze sterft op 
zijn lippen. Hij zakt terug op zijn plastic stoeltje en steekt de handen in de zakken. 
Schijnbeweging. Moedeloosheid die doorwerkt op het veld.

Het dorp maakt zich op. Het hoogtepunt van de week gaat straks weer beginnen. 
Het eerste speelt thuis vandaag! Al vóór de warming up verzamelen zich mensen 
langs de lijn. Daar komen ze aan. De spelers dollen wat met elkaar. De trainer kijkt 
streng maar wie goed kijkt ziet zijn ogen glimmen. Schouderklopjes. Zowat de hele 
jeugdafdeling staat achter het doel waar de keeper zijn warming up doet. Ze kennen 
iedere speler. Wát een helden. Als je toch eens ooit in het eerste zou mogen spelen... 
De spits schiet lachend expres een paar ballen naast, knipogend naar de vader van 
één van de jongens. Die rennen om het hardst om de bal terug te mogen schieten. 
Als de wedstrijd begint hangt er een nerveuze spanning op het sportpark. Rijen dik 
staan de supporters langs de lijn. Iedereen weet wel iets over een speler, of over de 
trainer. Gesprekken gonzen, doorkliefd door aanmoedigingen, gemopper en gezang. 
De zoon van de hoofdonderwijzer is aanvoerder. De meeste van zijn teamgenoten 
hebben bij zijn vader in de klas gezeten.
In de rust met z’n allen naar de kantine. Geduldig wachten op een kop koffie. Jongetjes 
kopen Bounty of een zakje Treets. Net op tijd voor de tweede helft. De spelers werken 
keihard, maar verliezen. Door een haag van mensen gaan ze bezweet, besmeurd 
en teleurgesteld naar de kleedkamers. Kom op, geeft niets, hard gewerkt, volgende 
keer beter! De trainer komt als laatste het veld af. Hij kijkt teleurgesteld. 
Maar wie goed kijkt ziet zijn ogen glimmen. Van trots. Van plezier. 

WIJ-GEVOELCOLUMN: VoetbalDIER
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bordsponsor (vervolG)
Heldens Springkussen Verhuur 
Hipp kappers
Hoeben installaties
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
Jan Verhoeven Schilders- en afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw Asten
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Kerkers Elektro
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kuijpers Installaties Helmond
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Malex
Manegevoetbal Asten
Marja
Matim Interieur
Mennen Keukens B.V.
Midas Winkels
Verdonschot Mode
Nico Bennenbroek Schildersbedrijf
Optiek Lenti
Oogwereld Philip Asten
PLUS
R vd Eijnden Timmerwerken 
Restaurant de Grutter
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Secpro B.V. 
SHI
Staals & van de Laar 
Slagerij Gebr. Hoeben
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Studio Fijn & Mooi
Telecombinatie Asten
Café Toff
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij

Van Bussel Metaaltechniek
Van Eijk Transmissie B.V.
Van Geffen Reclame
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
Vendu Trading B.V.
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
VHS Hekwerken
VKV Kunststof Verspaning
VRF
BMN Bouwmaterialen
Bike Totaal Luke van Leeuwen
Het Wapen van Asten
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.

bordsponsor dUbbel
Bestratingen ASOM Asten 
Bestratingsbedrijf van Oosterhout
Dinertijd
Korrekt Stukadoorsbedrijf
Prinsenmeer recreatiepark
Schilders- en glasbedrijf Bekx
AnyTyme ‘t Stationneke 
Bouwbedrijf Dobu B.V.

bordsponsor plUs
Bakkerij vd Mortel
Buro 3
Crown Aircraft Support 
Fysiotherapie Patrick van Erp
Haus am Gelster
Installatietechniek van Eersel B.V.
IT-Connectie
Jan van Kemenade  
 Uitdeuken Zonder Spuiten
Van Mierlo schoenen
T.v.Roy Timmerwerken
Unidis Bedrijfssoftware B.V. 
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We	hebben	het	ing	hoofdsponsorschap	voor	de	komende	3	seizoenen	binnengehaald!	gerald	
fransen heeft met de hulp van heel wat Nwc’ers weer een fantastisch filmpje gemaakt met het 
thema ‘thuis bij Nwc’ . Bas ten thije maakte een uitgebreid presentatie-boek over onze voetbal-
vereniging.
Iedereen die mee heeft geholpen aan het filmpje en het boek: onze hartelijke dank!!

We hebben het ING Hoofdsponsorschap 
OPNIEUW binnengehaald!

VERLENGING VOOR DE KOMENDE 3 SEIZOENEN

De fi lm is te bekijken op: 
vimeo.com/fransenav/thuisbijnwc
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Thuis bij NWC
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Op	3	juni	dit	jaar	vonden	op	ons	eigen	sport-
park de INg ballenjongen/meisje dagen 
plaats. Bram en thijs werden door Nwc uitge-
nodigd om mee te doen aan deze voorronde. 
tijdens deze dag werden allerlei oefeningen 
gedaan	en	werd	Bram	samen	met	nog	9	ande-
ren tot zijn grote verrassing direct geselecteerd 
als ballenjongen voor een extra geplande oe-
feninterland van het Nederlands Elftal tegen 
griekenland. 

Bram VErspEEK (13 Jaar) EN tHIJs VaN DE VEN (12 Jaar) ZIJN DE afgElopEN maaNDEN 

BallENJoNgEN gEwEEst BIJ twEE wEDstrIJDEN VaN HEt NEDErlaNDs Elftal, rEsp. 

NEDErlaND-grIEKENlaND EN NEDErlaND-fraNKrIJK. wE INtErVIEwDEN HEN Nog NIEt 

Zo laNg gElEDEN, toEN DE aDrENalINE wEEr EEN BEEtJE op pEIl was gEKomEN.

Bram verspeek en Thijs van de ven

ONZE BALLENJONGENS

Techniekdag en ZAALVOETBALTOERNOOI

Bram vertelt na de vraag hoe hij zich voelde 
toen hij werd uitgekozen het volgende: “Eerst 
werden alle kinderen bekend gemaakt die 
door gingen naar de volgende ronde. Daar 
zat ik niet bij, dus ik was een beetje teleur-
gesteld. maar toen kwam dus het bericht dat 
ze toch kinderen nodig hadden voor de extra  
oefenwedstrijd. Ik kon het eerst niet geloven 
dat mijn naam genoemd werd. maar iedereen 
reageerde heel enthousiast naar mij. Dus 
toen dacht ik, het zal toch wel waar zijn.“ ook 
thijs werd tot zijn genoegen geselecteerd.
op de dag van de wedstrijd werden de jon-
gens met hun ouders en broers/zussen ruim 
voor de wedstrijd ontvangen met een drankje 
en chips. Na een korte rondleiding door het 
stadion, mochten alle ballenjongens en 
-meisjes de trainingspakken passen. aanslui-
tend daarop stond er een heerlijk buffet voor 
hen klaar. Natuurlijk was het toen tijd voor het 
oefenen van het echte werk: samen met de 
vlaggendragers werd de opkomst op het veld 
geoefend. 
ook kreeg iedereen instructies over hoe en 
wanneer de bal gepakt mocht worden, waar 
je langs het veld moest gaan zitten en hoe je 
bijvoorbeeld de bal moest teruggooien naar 
de spelers. 
Bram vertelt verder: “En toen begon de wed-
strijd. Ik stond naast de middellijn. Dat was 
echt eerste rang om de wedstrijd goed te kun-
nen zien. mijn ouders en broertjes mochten 
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de wedstrijd op de eretribune bekijken. Na 
de wedstrijd kwam iedereen weer bij elkaar 
in ‘De Verlenging’ voor een hapje en een 
drankje. Het resultaat van de wedstrijd (1-2 
verlies) viel tegen, maar was wel goed voor-
spelt door mijn moeder. Zij kreeg als hoofd-
prijs het trainingsshirt van het Nederlands 
Elftal. ook heb ik een origineel Nederlands 
Elftal t-shirt gekregen met mijn naam erop 
en de vermelding ‘Nederland- griekenland  
1 september 2016.” 
wanneer we vervolgens vragen wat het hoog-
tepunt is geweest voor beide jongens geeft 

thijs aan dat hij de wedstrijd als één groot 
hoogtepunt heeft ervaren. Bram vond het 
daarnaast geweldig dat hij nu zo dicht bij alle 
spelers kon komen en hun shirts zag hangen 
in het kleedlokaal. thijs heeft nog een gave 
foto met ronald de Boer overgehouden aan 
het avontuur.
Bram en thijs zouden als het mogelijk was 
zo weer meedoen, maar helaas is de kans 
daarop niet zo groot. 
Een laatste vraag voor beide jongens: wie is 
je favoriete speler van het Nederlands elftal?
thijs: Janssen en robben, Bram: robben.

Techniekdag en ZAALVOETBALTOERNOOI
Dinsdag 27 december a.s. vindt weer de jaarlijkse techniekdag en  het zaalvoetbal-
toernooi  plaats voor de jeugdafdeling van Nwc. Deze wordt gehouden in sporthal ‘De 
schop’ aan de lienderweg te asten.

Het programma ziet er als volgt uit:
09:00-11:00	uur	techniekspellen	voor	de	JO9,	JO8,	JO7	en	JO6.
11:00-13:00		uur	techniekspellen	voor	de	JO11	en	JO10.
13:00-16:30	uur	zaalvoetbaltoernooi	voor	de	JO13	en	JO12 
16.30-18.00	uur	meisjes	zaalvoetbaltoernooi	voor	de	MO17-1,	MO17-2	en	MO15-1

loop gerust binnen om een kijkje te komen nemen. Heb je je opgegeven zorg dan dat 
je op tijd bent.
 Activiteitencommissie jeugdafdeling NWC
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FACILITAIR SPONSOR 

VAN HET G-VOETBAL
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Hallo. Mag ik je wat vragen stellen voor 
de rubriek ‘Over de reling’? En zo ja, vertel 
alsjeblieft meteen maar wie je bent...
goeiemiddag. Dat mag wel hoor. Ik ben sas-
kia Houterman, getrouwd met stephan van 
Erp, en moeder van wout en Hannah.

Houterman, dat klinkt niet echt Astens...?
Dat kan kloppen, ik ben ooit, lang geleden, 
vanuit oldenzaal hier naar toe geëmigreerd. 
wat je al niet doet voor de liefde...

Breek me de bek niet open... Wat brengt je 
hier?
ik	ben	naar	Wout	aan	het	kijken.	Met	 JO15-3	
tegen roodwit. Helaas staan ze weer ach-
ter, ze winnen niet zo vaak. maar dat ligt 
misschien aan de coaching... (saskia’s man 
stephan is coach, red.)

En dan straks gezellig met man en zoon de 
derde helft?
Nee, dat zit er voor mij niet in, ik ga zo een 
veld verderop kijken naar Hannah, die hoc-
keyt in meiden c1. Ze moeten tegen Helmond 

en hebben dit seizoen nog niet verloren. (ook 
deze	wedstrijd	werd	8-0	voor	hcAS,	red.)

Nou, een sportieve zaterdag voor de familie van 
Erp. Wat doe je als je niet over de reling hangt?
Ik werk vier dagen per week in het catharina 
Ziekenhuis. Hier doe ik eigenlijk twee dingen. 
Ik ondersteun wetenschappelijk onderzoe-
kers, niet letterlijk natuurlijk maar zodat hun 
onderzoeken beter verlopen.  Daarnaast werk 
ik aan een project dat ongeveer vijf jaar gele-
den is gestart, waarbij we zo goed mogelijk 
alle zorg die door cardiologen of hartchirur-
gen wordt verleend in kaart proberen te bren-
gen. Hieraan deden in het begin twee, en nu 
al negentien ziekenhuizen mee. De bedoe-
ling is dat we zo meehelpen om de zorg voor 
mensen met hartklachten te verbeteren.

Lijkt me mooi werk hoor! Heb je nog een 
uitsmijter voor onze lezers?
Jazeker: EDwIN BEDaNKt!

Dankjewel Saskia, fijn weekend nog.
graag gedaan, en van hetzelfde.

OVER                   DE RELING

HEt HEKwErK om HEt BalKoN VaN DE KaNtINE Is sNEl uItgEgroEID tot DÉ plEK waar sup-

portErs, HaNgENDE oVEr HEt HEK als oVEr DE rElINg VaN EEN scHIp, uItKIJKENDE oVEr 

HEt HoofDVElD, tot al DaN NIEt DIEpE VoEtBaloVErpEINZINgEN KomEN. DEZE KEEr IN 

‘oVEr DE rElINg’:

FACILITAIR SPONSOR 

VAN HET G-VOETBAL
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wat mij is opgevallen, ik ben volgens mij 
niet de enige, het fenomeen wel of geen 
opzettelijk hands in het strafschopgebied 
en hieraan gekoppeld de beslissing door de 
scheidsrechter wel of geen penalty. Hieron-
der volgen een tweetal recente voorbeelden 
die resulteerden in veel discussie bij pers en 
volgers van het voetbal. 

1) De WK kwalificatiewedstrijd Nederland 
– Frankrijk, uiteindelijk eindigend in een 
verdiende overwinning voor de franse haan-
tjes door een zondagsschot van ene paul 
pogba, had heel anders kunnen eindigen. 
Herinneren jullie je nog het moment waarbij 
onze Vincent Janssen zich mooi vrij kapt in 
de zestien en  op goal schiet? Een franse 
verdediger gooit zich met een sliding in de 
baan van het schot. De bal toucheert de 
arm van de verdediger en met dezelfde arm 

wordt de bal als het ware meegenomen. weg 
rebound en weg kans op de gelijkmaker… 
De scheidsrechter staat vlakbij en registreert 
het moment, en vervolgens volgt er geen 
fluitsignaal. 
Na afloop van de wedstrijd is iedereen, 
met uitzondering van de bewuste verdedi-
ger en de scheidsrechter, het erover eens 
dat Nederland een glaszuivere penalty is 
onthouden. De logische argumentatie van 
de kijker is dat de verdediger met zijn sliding 
het risico heeft genomen de bal met de arm 
te raken. Hiermee verijdelt hij dan ook nog 
eens een 100% scoringskans.   

2) meer recent  de Champions League wed-
strijd  PSV – Bayern München. Een droom-
start voor psV, vroeg in de wedstrijd de 1-0 
door verdediger arias, met een “luchtje van 
buitenspel”. gelukkig goedgekeurd door de 
referee, heeft het gekwelde psV eindelijk 
eens het voordeel van de twijfel….
Dan op slag van rust, op heel ongelukkig 
wijze komt een van richting veranderde doel-
poging van Bayern op de arm van guardado. 
penalty en het cadeautje, of was het toch 
een terechte strafschop,  wordt dankbaar  
door de Bayern spits  in ontvangst genomen, 
psV gaat met een kater de rust in. Bayern is 
natuurlijk de betere ploeg en de uiteindelijke 
nederlaag is onafwendbaar. toch heerste 

als EcHtE VoEtBallIEfHEBBEr proBEEr IK oNDaNKs HEt gIgaNtIscHE aaNBoD op 

DE DIVErsE KaNalEN ZoVEEl mogElIJK DE DIVErsE wEDstrIJDEN, ZowEl NatIoNaal 

als INtErNatIoNaal, tE VolgEN. VaaK ENKElE mINutEN EN soms worD IK EcHt DE 

wEDstrIJD INgEZogEN EN luKt HEt om 90 mINutEN laNg gEBoEID tE KIJKEN.

SPELREGELZAKEN
COLUMN: DRS. in SPE
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achteraf weer het gevoel, wat als die penalty 
niet gegeven was...

Dit is zomaar een kleine greep uit de talloze 
discussiegevallen van de laatste tijd…..
terugkijkend naar vroegere tijden was er, 
zover ik mij kan heugen, nooit zoveel praat 
over wel of geen hands en de afweging wel 
of geen penalty. Het criterium was eigenlijk 
alleen  is het aangeschoten hands of niet? 
alleen een doelpoging die door een ver-
dediger op de doellijn met de hand werd 
afgeweerd leidde tot een strafschop en een 
rode kaart voor de dader.
Zouden de huidige spelregels omtrent hands 
licht in de duisternis kunnen scheppen of 
zijn ze zo opgesteld dat ze ruim geïnterpre-
teerd kunnen worden? 
wie kan hier beter uitleg over geven dan een 
kundige en zeer ervaren scheidsrechter zelf.  
Ik heb daarom een beroep gedaan op de ex-
pertise van tonnie van Heugten. Dankzij zijn 
uitleg, waarvoor hartelijk dank, wordt het 
fenomeen hands en de regels hieromtrent 
een heel stuk duidelijker.

Hands, wanneer strafbaar hands?
Hands houdt in, dat de speler de bal opzet-
telijk met de hand of arm speelt/raakt.
De scheidsrechter moet het volgende in 
overweging nemen:
1. De beweging van de hand naar de bal (niet 

de bal naar de hand);
2. De afstand tussen de tegenstander en de 

bal (onverwachte bal);
	 •		de	positie	van	de	hand	hoeft	niet	nood-	

zakelijkerwijs in te houden dat er altijd  
 sprake is van een overtreding;

	 •		de	bal	raken	met	een	voorwerp	dat	in	de		
 hand gehouden wordt (kleding, scheen 
 beschermer etc.) wordt gezien als een  
 overtreding; 

	 •		de	bal	raken	door	met	een	voorwerp	te		
 gooien (schoen, scheenbeschermer etc.)  
 wordt gezien als een overtreding.

Uitleg:
1. De beweging van de hand naar de bal. 

Bijvoorbeeld, bij een vrije schop stelt men 
en muurtje op. Indien de armen binnen 
het lichaamsvlak blijven, is er geen sprake 
van hands. Echter, springt men omhoog 
bij het spelen van de bal, beweegt men 
dus naar de bal, en zal het wel opzettelijk 
hands worden indien de bal tegen één van 
de armen of hand komt.

2. Indien men van dichtbij de bal tegen zijn 
armen of hand geschoten krijgt, is er geen 
sprake van opzettelijk hands. Echter, 
maakt men zich opzettelijk breed, door bij-
voorbeeld de armen buiten het lichaams-
vlak te houden, dan is er weer wel sprake 
van opzettelijk hands.

 Krijgt men de bal van achter tegen zijn 
arm of hand geschoten, kan er ook geen 
sprake zijn van opzettelijk hands.

De KNVB en de IfaB stelt bij elk van de hier-
boven genoemde regels dat een beslissing 
genomen kan worden ter interpretatie van 
de scheidsrechter. met andere woorden, de 
scheidsrechter kan er een eigen uitleg aan 
geven. 

Dit is dus nu precies datgene wat in de door 
mij geschetste 2 praktijksituaties is gebeurd. 
De regels zijn inderdaad heel breed te inter-
preteren en voor meerderlei uitleg vatbaar. 
Dat lichaamsvlak bijvoorbeeld, waar begint 
die en waar eindigt die? Is er een soort 
radius waarbinnen de arm/hand de bal 
ongestraft mag toucheren?  

Er is met de bestaande regels een grijs 
gebied gecreëerd met als logisch gevolg een 
regelmatig terugkerende bron van discussie. 
Niet echt bevorderlijk voor de rust in en 
buiten het veld. waarom niet terug naar de 
eenvoud van vroeger en wordt met onmid-
dellijke ingang het hele arsenaal van regels 
afgeschaft ? “less is more”, simpel toch...
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De doorgeefpen 
ligt bij... Beste Nwc’ers, vereerd was ik de doorgeefpen 

eindelijk in mijn bezit te krijgen. mijn voor-
nemen was dan ook hem nooit of te nimmer 
meer af te geven.
Vanaf mijn zesde ben ik al lid van Nwc. Eerder 
ging in die tijd nog niet, en in mijn zwart-witte 
gekleurde herinneringen speel ik nog wel eens  
op het achterste veld, waar nu de hockey-
velden zijn. Volgens mij was het niet een heel 
goed veld, maar in de fjes maakte dat nog niet 
zo veel uit.  In mijn f2 konden er een paar jon-
gens al heel goed voetballen. Ik, als een van 
jongste, was geen topper, maar het kon altijd 
erger. Er stonden er natuurlijk ook altijd een 
of twee in de middencirkel moppen te tappen 
of bloemen te plukken. maar ik dwaal af, de 
doorgeefpen... Nou in de fjes zat ik nog niet 
te wachten op de doorgeefpen. Dat kwam pas 
later, toen ik ook begon te denken dat ik iets 
zinnigs te vertellen had.  Dat zal zo rond de 
a of B zijn geweest. maar toen werd mij dat 
machtige wapen, sterker dan het zwaard, 
niet gegund. te onbeduidend, te middel-
matige voetballer, te bleu, ik weet het niet. 
maar het verlangen liet zich niet beteugelen. 

met terugwerkende kracht weet ik natuurlijk 
ook wel dat, in tegenstelling tot mijn eigen 
overtuiging, ik in die tijd natuurlijk ook he-
lemaal niks zinnigs te vertellen had. Jeug-
dige zelfoverschatting, wie heeft er geen 
last van gehad. Ik erg vaak in elk geval. met 
drank, met praatjes, met wat niet eigenlijk. 

Dan is het natuurlijk wel fijn dat, wanneer je 
wat ouder wordt, en als je zo terug kijkt op al 
die jeugdzonden, ik natuurlijk nog geen steek 

veranderd ben. Nog steeds ren ik als veertiger 
fanatiek achter een bal aan en probeer te 
doen waar ik eigenlijk helemaal niet zo goed 
in ben. Nog steeds drink ik na de wedstrijd 
te graag een glaasje met de mannen, en naar 
huis gaan is met al die jaren ook geen zier 
makkelijker geworden.
Een beetje kansloos allemaal, om niks meer 
met je zondag te doen dan dat, hoor ik u 
haast denken.  absoluut waar, totaal kans-
loos! maar daardoor niet minder plezierig. 
wat is er plezieriger dan met wat vrienden na 
de wedstrijd een drankje te drinken terwijl 
oude verhalen worden opgerakeld, met aan 
de muur een tV met een eredivisie wedstrijd, 
die als achtergrond muziek rustig voortkab-
belt.  psVers, aJaxieden en een verdwaalde 
feyenoorder die elkaar voor de gek houden 
wanneer hun team ook maar even niet draait.

maar waar waren we ook al weer? oh ja, de 
doorgeefpen. Dat ik in de late jeugd eigenlijk 
niks zinnigs te schrijven had, dat is natuurlijk 
ook al geen ene zier veranderd. Hoofdzakelijk 
onzin kwam en komt eruit. Er is dan ook wei-
nig plezieriger dan de grootste onzin. Dat is 
dus de grote paradox. Is onzin onzinnig ter-
wijl je er vrolijk van wordt? De zin van onzin. 
mooi toch, een paradox; de schijnbare te-
genspraak. Ik kan er enorm van genieten. Zo 
woon ik zelf in een eenvoudig complex. maar 
goed waar was ik ook alweer. Ik heb vandaag 
de spanningsboog van een dronken goudvis, 
excuses hiervoor...

BART VAN HEUGTENBART VAN HEUGTEN
DE DOORGEEFPEN
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mijn opgekropte vreugde over het ontvangen 
van die legendarische doorgeefpen spatte 
als een overrijpe kers uiteen op het moment 
dat ik Jan vroeg wanneer ik die pen nu einde-
lijk eens kreeg. wat blijkt, en u wist het vast 
al, het gaat niet om een echte pen, maar om 
een virtuele pen. De doorgeefpen is dus over-
drachtelijk bedoeld. aan de andere kant kan 
hij dus niet over gedragen worden. De para-
dox strikes again! 

Na enkele nachten mezelf in slaap gehuild te 
hebben over deze teleurstelling, besloot ik 
mij niet meer uit het veld te laten slaan. Ik be-
sloot te herrijzen als de phoenix van de Nwc-
er, en de spreekwoordelijke handschoen op 
te pakken. Ik moest dus een stukje schrijven 
voor de Nwc-er. ongeschre-
ven protocol dicteert dat je 
dan even door je voetbal 
carrière heen loopt en enke-
le hoogte en/of diepte pun-
ten opsomt. Dat lijkt me niet 
echt interessant en slaan we 
dus maar over. 
maar wat kan ik mijn club-
genoten dan vertellen? 
maar weer terugvallen op 
mijn liefde voor de paradox? 
mensen proberen te overtui-
gen van de zin van onzin? 
andere hobbies? op zich is 
dat allemaal mooi te com-
bineren in mijn voorliefde 
voor de boeken van Herman 
Brusselmans. als je denkt dat je een stukje 
onzin kunt waarderen; pak eens een boek op 
van zijn pen, met alleen al de briljante titels 
als daar zijn: “Het mooie, kotsende meisje”,  
“Zijn er kanalen in aalst?”, “De man die werk 
vond” of “Vrouwen met een IQ”. prachtige, 
bladzijdenlange zinnen, waarin niks beschre-
ven wordt door deze zelfbenoemde befko-
ning van Belgie. prachtige citaten van zijn 
hand zijn bijvoorbeeld: “Beter een naaste 

buur met een café dan een verre vriend met 
een spraakgebrek en de telefoneerziekte” of 
“De werkelijkheid is slechts een illusie die 
geen schijn van kans krijgt”. maar goed wie 
leest er tegenwoordig nou nog een boek? 
Nee, das misschien ook geen goed onder-
werp voor de Nwc-er.
misschien moet ik maar een lans breken om 
een van de laatste taboes uit de voetballerij 
ter sprake te brengen. De piemel. als iemand 
die	al	meer	dan	30	jaar	gezamenlijk	doucht,	
en tevens al jaren zaalvoetbalt in diverse 
competities, kan ik natuurlijk niet ontken-
nen dat ik een enorme hoeveelheid piemels 
heb mogen aanschouwen in mijn leven. gro-
te piemels, kleine piemels, kort geschoren 
voortuintjes, kale exemplaren, en volbeboste 

penisen. Donkere piemels 
en roodbehaarde, witte 
piemels. Dunne plasser-
tjes, maar ook korte dikke 
fallusen. Noem het op, ik 
heb het gezien. maar kun 
je daar iets leuks over ver-
tellen? Niet echt. Je loopt 
natuurlijk gauw de kans 
dat wanneer je namen gaat 
noemen dat je iemand met 
zijn piemel voor het hoofd 
stoot. Dat moet je natuur-
lijk zien te vermijden, dat 
je iemand met zijn piemel 
tegen het hoofd stoot. 
maar dat spreekt voor zich 
lijkt me. wel wil ik me graag 

sterk maken voor het naakt douchen. Douchen 
in de boxer is natuurlijk wel erg preuts en on-
hygiënisch. maar verder kan dit onderwerp 
misschien inderdaad het beste in de taboe-
sfeer blijven hangen. terug naar de pen...
Ik ben bang dat ik de lezers van mijn inzen-
ding	teleur	zal	moeten	stellen.	de	2	of	3	lezers	
die deze alinea nog gehaald hebben zullen 
spijt hebben van de tijd geïnvesteerd in het 
lezen van zoveel onsamenhangende kolder. 
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the story of my life, zou ik haast stellen. men-
sen teleur stellen. De dames in mijn leven 
weten er alles van. De trainers trouwens ook. 
De ouders misschien wel het meeste. En om 
van de vrienden en bazen maar te zwijgen. De 
mensen die ik teleurgesteld heb in dit leven 
zijn niet op twee handen te tellen. tenzij je na 
de tien weer bij de eerste hand begint natuur-
lijk. Dan wel. makkelijk zelfs. Je zou er haast 
depressief van worden al die teleurgestelde 
mensen. als ik er iets om zou geven natuur-
lijk. gelukkig doe ik dat niet. cynisme, nihi-
lisme en een geweldig relativeringsvermogen 
maken mijn dagen draaglijk. En als je kunt la-
chen om onzin in het leven, dan is de wereld 
een groot circus. Dus vind jezelf een beetje 
aardig, neem het leven niet te zwaar en jezelf 
vooral niet te serieus. En onthoudt: Zelfs een 
kapotte klok staat 2 keer per dag goed!
rest mij  die, helaas virtuele, doorgeefpen 

daadwerkelijk door te gaan geven. Nee ik wei-
ger! Ik ga nu naar Huub, euh Henk Berkers en 
ga een physieke doorgeefpen aanschaffen. Ik 
wil daarmee vermijden dat mijn teleurstelling 
ook ooit ervaren zal worden door een huidige 
pupil. Een jongen of meisje die  net als ik ook 
niks te vertellen heeft in enorm veel woorden, 

die diezelfde teleurstelling zal ervaren als ik 
als blijkt dat die illustere doorgeefpen, een 
fictieve blijkt! Verbeter de wereld een klein 
beetje door een klein beetje bij te dragen aan 
de huidige schaarste aan doorgeef pennen 
in wereld en in asten in het bijzonder. Ik ben 
weg, tot zo...
Nou mijn zuur verdiende geld dus uitgegeven 
aan een schitterende blauwe BIc m10. De 
meest gegeten balpen ter wereld, een ver-
koopargument waar maar weinig tegenin te 
brengen viel. Dat moet dus wel een toppertje 
zijn. maar wie kan ik met deze schitterende 
blauwe ballpoint verblijden? Het leek mij 
mooi Donald trump de pen te geven. maar 
moet je eigenlijk  lid zijn van Nwc? Ik ver-
moed dat ‘the Don’ dat niet is. Daarbij komt 
de nieuwe Nwc-er uit na de amerikaanse 
presidents verkiezingen, en om de nieuwe 
amerikaanse president te vragen de ‘pass-
through pen’ te accepteren zal nog een hele 
opgaaf worden. 
Ik loop ook graag overal de kantjes ergens 
vanaf, dus laat ik de pen maar gewoon aan 
een teamgenoot geven.  Het wordt een 
‘teamgenoot’ die dit seizoen nog geen mi-
nuut heeft gespeeld, en ik heb hem voor het 
laatst gesproken op de Nwc6 Bokbieravond. 
Een avond waarvan de herinneringen de vol-
gende ochtend al vage herinneringen leken. 
ruud alias ‘de Krant’ cortenbach. Een bij-
naam die hij te danken heeft aan oud Nwc-
trainer Harry van de Elst. aan u de eer om de 
volgende Nwc-er te verrijken met een mooi 
stukje proza van uw hand. plagiaat mag ook 
vast wel. Zeker gezien het feit dat jij volgens 
mij aan de Diederik stapel universiteit hebt 
gestudeerd. Veel succes en probeer er vooral 
wel een helder verhaal van te maken waar de 
mensen nog iets aan hebben. Een beetje zo-
als het verhaal wat je net gelezen hebt dus. 

 Nou succes en tot ziens! 
Bokkie

De al dan niet virtuele overhandiging  
van de doorgeefpen. 
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als resultaten tegenvallen en dat is heel vaak 
het geval in de voetbalsport, worden criticas-
ters steeds gretiger in het geven van allerlei 
kritiek. In vaak ongemeen felle bewoordingen 
meent men zich te moeten uiten en daarbij 
wordt niets en niemand gespaard. Er wordt 
vaak keihard op de man gespeeld en geves-
tigde namen worden genadeloos de grond 
in geboord. Er wordt door deze zogenaamde 
kenners heel direct geanalyseerd en op grond 
van hun vermeende vakmanschap ras oplos-
singen aangereikt. Het neemt steeds grovere 
vormen aan en dat doet heel veel afbreuk aan 
het gemeenschappelijk streven naar succes, 
waar duizenden in Nederland elke dag weer 
hun stinkende best voor doen.

Iedereen die actief is in het voetbal weet als 
geen ander dat men moet kunnen leven met 
de nodige kritiek. maar als deze heel ongenu-
anceerd is en verre van correct dan vreet dat 
aan iemand. publiekelijk afgemaakt worden 
is niet iets waar men op zit te wachten. Dat 
gaat tussen de oren zitten en dat ondermijnt 
danig het zelfvertrouwen van een sportman. 
met vaak fatale gevolgen: de gewenste vorm 
blijft dan nóg langer uit. resultaten kunnen 

altijd tegenvallen; dat is inherent aan elke 
sport en dat is vaak ook de charme van een 
competitie.  Het betekent echter niet dat je 
maar lijdzaam moet wachten op betere tij-
den. Het tekent sportmensen, maar ook sup-
porters dat ze te allen tijde geloof uitstralen 
en als één man achter hun club blijven staan. 
Een crisis is te bestrijden door rust, bezinning 
en vooral geloof in betere tijden.

Dat vergt natuurlijk een enorme opgave van 
eenieder, maar het is wel de basis van de 
juiste weg terug: succes kun je afdwingen en 
is ook vaak het resultaat van een menselijk 
samenspel. Het vertrouwen in elkaar en elk-
anders kwaliteiten moeten de ruggengraat 
vormen van de juiste aanpak. In die geest is 
men indertijd ook de competitie gestart en 
toen had men er vaak ook alle vertrouwen 
in dat het goed zou gaan uitpakken. Dat ver-
trouwen ebt bij velen echter snel weg, zeker 
als de resultaten in een negatieve spiraal 
gaan belanden. Het geduld raakt uiteinde-
lijk ook op en dan is er de bekende roep om 
acties. Dan is het moment van bezinning 
voor veel actief betrokkenen aangebroken en 
daarbij moet men vooral gericht zijn op een 

DE laatstE tIJD HEEft mENIgEEN IN DE VoEtBallErIJ HEt oVEr EEN crIsIs. DE HollaNDsE 

scHool, DE BaKErmat VaN HEt moDErNE VoEtBal, HEEft afgEDaaN of worDt Door 

VElEN als acHtErHaalD BEscHouwD. wE HEBBEN VolgENs DE KENNErs, EN Dat ZIJN 

Er IN NEDErlaND NatuurlIJK HEEl wat, tE maKEN mEt EEN grotE crIsIs IN HEt HuIDIgE 

profVoEtBal. HEt NEDErlaNDs Elftal gaat Er als gEVolg ENorm oNDEr gEBuKt, 

maar VolgENs INgEwIJDEN ooK DE HuIDIgE KampIoEN EN HEt VlaggENscHIp VaN DE 

rEgIo: psV. 

CRISIS
COLUMN: REVIVAL
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nieuwe en meer succesvolle toekomst. met 
nieuw elan, de juiste instelling en een eer-
lijke en zeker faire benadering zal er heel cre-
atief en verantwoord gezocht moeten gaan 
worden naar concrete en in tijd haalbare 
oplossingen. En dat alles binnen het juiste 
perspectief: wat streeft men na voor de korte 
termijn en wat is mogelijk haalbaar voor de 
langere termijn? weldenkende mensen met 
een gemeenschappelijk belang moeten toch 
in staat zijn om waar nodig het voetbal uit het 
slop te trekken. Het devies is dan: de rijen 

sluiten, de handen ineenslaan en schouder 
aan schouder met het nodige vakmanschap 
en de juiste bereidheid gezamenlijk wer-
ken aan de zo gewenste wederopstanding. 

wellicht dat dit hart onder de riem ook bij een 
aantal teams van Nwc een goede kiem kan 
gaan vormen en daarmee een kleine bijdrage 
kan leveren aan de zo gewenste ommekeer. 
als u zich aangesproken voelt: succes ermee!  

 Revival

Op	zaterdag	29	oktober	2016	werd	de	uitslag	
van de rabobank clubkas campagne bekend 
gemaakt.
Dit jaar stelde de coöperatieve rabobank 
peelland Zuid €400.000,- ter beschikking 
om te verdelen over het verenigingsleven 
van de gemeenschappen van Deurne, asten, 
someren en mierlo. stemmen worden ver-
deeld doordat elk lid van de rabobank (lid-
maatschap is gratis voor alle klanten van de 
rabobank) vijf stemmen kan verdelen over 
minimaal drie verenigingen. Elke stem is 
daarbij	€3,75	waard.	
doordat	 de	 leden	 van	 rabobank	 833	 stem-
men aan Nwc hebben toegekend. leverde 
dat	 nWc	 een	 mooi	 bedrag	 op.	 €	 3.123,75	
werd via de leden van de rabobank aan Nwc 
geschonken. 
Nwc wil het ontvangen geld inzetten ten be-

hoeve van de mogelijke aanleg van het twee-
de kunstgrasveld wat op de plaats van het 
hoofdveld zal moeten komen.

wij willen alle leden van de rabobank en de 
rabobank zelf hartelijk danken voor de stem-
men en het bedrag dat daarmee aan Nwc 
toekomt. 

Mooie opbrengst voor NWC 
van  ruim €3000,-

Rabobank grote clubkas campagne





HENRI, PIM, 
BOB EN STAN

Eijsbouts

Zo VADER ZO ZONEN
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Geboren

H  19	maart	1970	in	Ommel

p 5	januari	2004	in	Asten

B 8	april	2005	in	Asten

s 9	september	2009	in	Asten

Beroep/School

H  KmBo

p Varendonck college

B Voordeldonk

s Voordeldonk

Alias (bijnaam)

H  Kosje

p -

B Bobby

s stanno

Hoogtepunt

H  geboorte van alle zoontjes

p Kampioenschap f-team

B teveel om op te noemen

s mijn broers

Dieptepunt

H  overlijden zoontje ruud

p 1e	training	nWc:	5	hechtingen

B 4 hechtingen in bovenlip

s Nog geen gehad

Beste eigenschap

H  Eerlijk

p creatief

B rustig

s Vrolijk

Slechtste eigenschap

H  ongeduld

p Niet stil kúnnen zitten

B ongeduld

s af en toe jokken

Hekel aan

H  wachten

p stil móeten zitten

B skiën

s luisteren

Ik zou een dagje willen ruilen met...

H  max Verstappen

p paul pogba

B Noah Niele

s Juff rouw clairie schouten

Droomt van

H  cruisevakantie met gezin

p crossbrommer

B Dansen/muziek

s Een land zonder school

Favoriete schoolvak

H  Vaktheorie

p gym

B Knutselen

s rekenen

Saaiste schoolvak

H  godsdienst

p Nederlands

B spelling

s taal
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Mooiste vakantieland

H  costa rica

p Ibiza (spanje)

B turkije

s Kroatië

Lijfspreuk

H  one life, live it!

p Het leven is een frikadel, maar 
je moet ‘t zelf speciaal maken

B geen

s tik ‘m aan, ouwe!

Favoriete 
radiozender

H  radio	538

p Hitzone

B -

s -

Favoriete televisiezender

H  Ziggo

p Discovery channel

B Discovery channel

s Nickelodeon

Favoriete 
televisieprogramma

H  f1 racing

p f1 racing

B mythbusters

s pakjesavond

Beste fi lm

H  schindler’s list

p -

B Jack sparrow

s Huisdiergeheimen

Beste boek

H  suske en wiske

p -

B geronimo stilton

s sinterklaas op drift

Favoriete muziekgenre

H  Nederlandstalig

p top 40

B alles

s alles

Favoriet lied

H  guns N’ roses - paradise city

p Jungle - Broederliefde

B alvaro soler - sophia

s Nielson ft. Jiggy Djé - Hotel suite

Lievelingskleur

H  Blauw

p Blauw

B oranje

s rood

Lievelingseten

H  malse tournedos

p Kippenvleugels

B pizza

s pizza

Lievelingsdrinken

H  Kasteelbier rougé

p cassis

B cassis

s ranja

Mooiste tenue

H  Nwc

p Juventus

B real madrid

s psV

Mooiste stadion

H  allianz arena

p camp Nou

B philips stadion

s philips stadion

Lelijkste stadion

H  Helmond sport

p Helmond sport

B ajax

s -

Nederlandse club

H  psV

p psV

B psV

s psV

Buitenlandse club

H  Bayern münchen

p Juventus

B Barcelona

s psV

Favoriete speler bij NWC

H  ruben	van	der	Loo	(JO8-1)

p Stan	eijsbouts(JO8-1)

B noah	nielen	(JO13-4)

s Marwan	Sabbar	(JO8-1)

Nederlandse speler

H  arjen robben

p luuk de Jong

B Jeroen Zoet

s phoxy

Buitenlandse speler

H  lionel messi

p paul pogba

B lionel messi

s -
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lEDEN VaN VErDIENstE
Marinus	van	Oosterhout	*	 10	maart	1976
Johan	van	Oosterhout				 12	juni	1978
harrie	Bakens	*		 22	januari	1980
Martien	van	Bommel	*	 22	januari	1980
chris	van	Bommel	*		 22	januari	1980
Antoon	v.d.	Boomen	*	 22	januari	1980
Piet	Bosch	*	 22	januari	1980
Antoon	cortenbach*	 22	januari	1980
hans	van	Lierop	 22	januari	1980
Martien	Loomans	 22	januari	1980
frans	v.d.	Moosdijk*	 22	januari	1980
Ad	Seijkens	*	 22	januari	1980
Jo	Steijvers	 22	januari	1980
ricus	verhees	*	 22	januari	1980
Martinus	v.d.	Wallen	*	 22	januari	1980
Peter	van	heugten	 22	januari	1980
thieu	v.d.	vorst	 12	oktober	1981
Wim	van	Oosterhout	 17	september	1984
Jos	korff		*	 21	september	1987

Jan	Slaats*	 4	mei	1929
Piet	v.d.zanden*	 4	mei	1929	
Antoon	van	Asten*	 20	maart	1944
frans	hoebens*	 8	juni	1945
Jan	van	Lierop	*	 14	juni	1948	
Ben	Martens*	 21	mei	1957
harry	van	Oosterhout*	 12	juni	1969     
 postuum tot erelid benoemd
driek	crooijmans	*	 5	juni	1972							
 was tevens ere-voorzitter
cor	clevis*	 30	juni	1972
Bertus	van	Oosterhout*	 1	september	1978

gerard	v.d.	Moosdijk	 21	september	1987
hendrik	Seijkens*		 25	september	1989
henk	Welten	 25	september	1989
Sjang	Stevens*	 24	september	1990
Antoon	Leenen	 24	september	1990
henk	hoeks	 30	september	1991	
harrie	van	der	Steen	 28	september	1992
tonny	v.	Bogget*	 27	september	1993
Wim	van	den	eijnden*	 28	september	1998
Jac	van	Bussel	 27	september	1999
toos	Seijkens	 27	september	1999	
Jan	Smits*		 25	september	2000
karel	driessen*	 13	juni	2011
Jan Vlemmings 22 oktober 2012
Jan van Bussel 22 oktober 2012
gerard van der loo  22 oktober 2012
rini	zegers	 30	september	2013
Jacques	van	Oosterhout	 7	oktober	2015
regina	thijs		 7	oktober	2015
Patrick	van	dijk	 7	oktober	2015

hans	van	Lierop	 6	september	1982
Jac	huijsmans	 27	september	1993	
Antoon	Leenen	 27	september	1993
frans	v/d	Waarsenburg*	 27	september	1999
hennie	hoeben	 27	september	1999
peter van Heugten 11 mei 2002
piet v.d. Heuvel* 11 mei 2002
theo maas 11 mei 2002
ricus	verhees*	 26	februari	2008	     
 postuum tot erelid benoemd
Johan	Janssen	 29	oktober	2014
Peter	van	den	Akker	 29	oktober	2014

ErElEDEN 

*=inmiddels overleden


