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Na de vakantie is de redactie, net zoals ieder-
een bij NWC, weer met volle moed aan de slag 
gegaan. Na een paar bekerwedstrijden, zijn 
er nu alweer een paar weekenden met mooie 
competitiewedstrijden achter de rug. En kun-
nen we wel zeggen dat iedereen bij NWC  goed 
uit de startblokken gekomen is. Het loopt weer 
als vanouds op rolletjes. Vele teams hebben 
dan ook de eerste punten alweer binnen.

Ook de redactie is weer op koers geraakt en 
heeft voor jullie de eerste NWC-er van het 
voetbalseizoen 2016-2017 met veel energie 
in elkaar gezet. Voor dit nieuwe seizoen gaan 
we weer verder met verschillende bekende 
succesvolle rubrieken, zoals over de reling, zo 
vader zo zoon en de doorgeefpen, en zijn onze 
vaste redacteuren ook weer present. Maar na-
tuurlijk staan we ook weer stil bij de laatste 
ontwikkelingen binnen onze club.

We wensen jullie dan ook veel leesplezier met 
deze eerste editie van het seizoen.

Monique ten Thije, hoofdredacteur

de Nieuwe Nwc-er Clubblad van R.K.V.V. N.W.C. Asten
Oktober 2016 - 42e jaargang.  Verschijningsdatum elke even maand

WE HEBBEN GENOTEN VAN DE zOMERVAKANTiE. WAS HET NiET VAN

DE RuST VAN DE VAKANTiE zELf, DAN WAS HET WEL VAN DE VELE 

GEWELDiGE SPORTMOMENTEN WAAR WE DEzE zOMER OP GETRAK-

TEERD ziJN. ER WAREN WEER GROTE NEDERLANDSE SuCCESSEN! 
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De stand van voetbal

Waar die onrust nu precies vandaan komt en 
hoe dit van invloed kan zijn geweest op de 
huidige situatie bij de KNVB bleef gisteren 
echter onbesproken. in mijn ogen zijn er wel 
een paar belangrijke oorzaken die de onrust 
aangewakkerd hebben. Op de eerste plaats 
hebben de ontwikkelingen binnen de fifA 
en de uEfA er toe bijgedragen dat het voet-
bal in zijn totaliteit in een 
kwaad daglicht is gesteld. 
Corruptie, omkoping, be-
invloeden van personen 
voor de organisatie van het 
WK; het doet het beeld van 
het voetbal geen goed. En 
natuurlijk speelt ook het 
missen van het EK door 
het Nederlands elftal een 
rol in het beeld dat we van 
voetbal hebben. Het verval 
is natuurlijk ook groot, van 
derde op het laatste WK tot het missen van 
het EK, waar de beste 24  landen van Europa 
meedoen, hoe diep kun je vallen? 
Maar misschien, zoals Hans van Breukelen 
gisteren zei, hebben we wel een crisis nodig 
om daar sterker uit naar voren te komen. La-
ten we hopen dat deze woorden werkelijk-

heid worden. Want ondanks de turbulente 
periode waarin de KNVB zich bevindt, zijn ze 
ook volop bezig met de toekomst. Geconsta-
teerd is dat de afstand tot de Europese voet-
baltop toch wel erg groot aan het worden is, 
alhoewel de uitslagen van de nationale top 
drie (Ajax, feijenoord, PSV) van de afgelopen 
weken anders doen vermoeden. De KNVB 

springt daar op in door de 
volgende ontwikkelingen 
op gang te brengen.  Op 
de eerste plaats worden 
er het komende seizoen 
9.000 pupillentrainers 
op een gewijzigde ma-
nier opgeleid. Voorheen 
stond alleen het voetbal 
centraal in de opleidin-
gen, maar met ingang van 
het komende jaar wordt 
het accent verlegd naar 

de speler/speelster. Er wordt meer dan ooit 
gekeken naar de ontwikkeling van de kinde-
ren. Het plezier in het voetbal bij de kinderen 
moet voorop staan, winnen of verliezen is 
niet langer meer het allerbelangrijkste. Naast 
de andere wijze van opleiden wordt, in over-
leg met de verenigingen, ook gekeken naar 

GiSTEREN WAS iK OP HET VOORziTTERSCONGRES VAN DE KNVB iN zEiST. EEN PRACHTiGE 

NiEuWE ACCOMMODATiE MiDDEN iN DE PRACHTiGE zEiSTER BOSSEN. OP HET PROGRAMMA 

STONDEN EEN PAAR iNTERESSANTE ONDERWERPEN, zOALS DE CuLTuuR BiNNEN EEN VER-

ENiGiNG EN EEN VOORuiTBLiK OP DE ONTWiKKELiNGEN iN HET VOETBAL. EN NATuuRLiJK 

HOOPTEN WE OOK iETS MEER TE HOREN OVER WAT ER Nu ALLEMAAL SPEELT BiNNEN DE 

KNVB, WANT DAT HET VERRE VAN RuSTiG iS MAG VOOR iEDEREEN DuiDELiJK ziJN. 

Voorwoord van de voorzitter





een andere opzet van het pupillenvoetbal. 
De gedachte is om in de laagste jeugdcatego-
rie niet met 7 tegen 7 te beginnen, maar met 
twee tegen twee, daarna vier tegen vier, zes 
tegen zes en acht tegen acht, voordat de spe-
lers en speelsters over gaan naar 11 tegen 11. 

De komende weken worden op 80 plaatsen 
in het land bijeenkomsten gehouden om te 
peilen hoe de verenigingen tegen deze ont-
wikkeling aan kijken en welke problemen zij 
daarbij denken te gaan ondervinden. Giste-
ren werd er door een aantal jeugdcoaches en 
jeugdspelers al een demonstratie verzorgd 
van hoe een en ander er in de praktijk uit 
zal gaan zien.  Met een drone werden opna-
mes gemaakt, die straks gebruikt kunnen 
gaan worden bij de bijeenkomsten in het 
land. Mooi was het ook om te zien, dat best 
veel kinderen hun aandacht toch even op de  
drone richten en leken te vergeten dat ze aan 
het voetballen waren. ik ben van mening dat 
dit soort ontwikkelingen het voetbal in tota-
liteit ten goede komt, ik ben er dan ook een 
warm voorstander van, mits het niet leidt tot 
onoverkomelijke problemen in accommoda-
tie of begeleiding.

De ochtend werd gisteren geopend met een 
presentatie over cultuur binnen een vereni-

ging. De eigenaar van het meest innovatieve 
bedrijf in Nederland in 2015 gaf een lezing 
over hoe hij om ging met zijn positie in het 
bedrijf, met zijn personeel en met zijn klan-
ten. Hij maakte daarbij een mooie verge-
lijking met het voetballen. Op een ludieke 
wijze maakte hij duidelijk dat aandacht voor 
en oprechte interesse in elkaar, en het lijkt  
inderdaad wel een dooddoener, van cruciaal  
belang is. Daarbij gaf hij aan dat in zijn be-
drijf, net als bij een voetbalclub, iedereen 
even belangrijk is; alleen dan kun je succes-
sen behalen. En de spits van de JO17-1 kan 
dan wel de toekomstige spits van het eerste 
worden, maar ook de spits van JO17-6 is be-
langrijk, want wie weet is dat wel de toekom-
stige beheerder van de  kantine. Ook deze op-
merking sprak mij erg aan. Het onderstreept 
nog maar eens het belang van iedereen die 
bij de club betrokken is, of dat nu de scorende 
spits van het eerste is of de man die vrijdag de 
lijnen op het veld trekt, we kunnen niet zonder 
elkaar. 

ik wens jullie allemaal een sportief en mooi 
seizoen toe met evenveel inspiratie als ik  
gisteren op het congres heb opgedaan.
 

Wim Geboers, Voorzitter NWC
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Op 16 april is overleden  ons lid

Piet Michiels
geboren 19 augustus 1937.  In 2014 werd Piet nog gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaat-
schap van NWC. Piet was een vinnige en pittige middenvelder. Met NWC3 behaalde Piet 
een kampioenschap en vertoefde later in de lagere elftallen. Piet bleef lange tijd fana-
tiek doorsporten en volgde NWC nog altijd. Met Piet is een trouwe NWC’er verloren ge-
gaan. Wij wensen de familie veel sterkte toe

in memoriam
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En wat blijkt, mijn zoon komt te spelen in 
JO11-1. Huh? Wat is JO11-1? JO11-1 was vorig 
jaar nog gewoon E1, nu is het Jeugd Onder 11 
en dan het 1e elftal. JO13-1 was voorheen D1, 
JO15-1 was voorheen C1 etc. etc. Echter er zijn 
ook verenigingen met JO1O-1 en dat kan dan 
voorheen E3 geweest zijn. Tis effe wennen, 
maar over een jaar of 4 denk ik dat iedereen 
het wel snapt onderhand.

Waarom is hiervoor eigenlijk gekozen? Vol-
gens de website van de KNVB is dit een veran-
dering vanwege het streven van de KNVB naar 
verbetering van kwaliteit en aantrekkelijk-
heid van het voetbal, spannende competities 
en het ontzorgen van de wedstrijdsecretaris.  
Dus omdat E1 nu JO11-1 is geworden, kan ik 
me verheugen op spannendere en kwalitatief 
betere wedstrijden?  
ik geloof daar niet zoveel van. Het gaat niet zo 
goed met het Nederlandse voetbal, we win-
nen geen wedstrijd meer in Europacups, het 
EK is aan ons voorbij gegaan en om het tij te 

keren, veranderen we maar de benamingen 
van de jeugdelftallen. 

Daarnaast zijn die benamingen feitelijk on-
juist. Mijn zoon wordt in 2017 11 jaar oud. 
Hij is dan niet meer onder elf, maar precies 
elf. Eigenlijk zou dat dus dan moeten worden 
JP11-1. Straks krijgen we nog Veteranen elftal-
len onder 45 met hartaandoeningen: VO45M-
HA-1 en voor jongens onder 13 met baard in 
de keel: JO13MBiDK-1. Het lijken wel namen 
van vluchten op Schiphol.

in 1988 stond ik in TOP A en werd Nederland 
Europees Kampioen! in Someren noemden ze 
dat toen A TOP, maar goed, die lui verliezen 
niet voor niets elk jaar om de Ricus Verhees 
beker. Top A verdween, werd A1 en sindsdien 
is het alleen maar bergaf gegaan met ons va-
derlandse voetbal. 
Met mijn voetbalkwaliteiten ging het niet veel 
anders, en dat is allemaal de schuld van de 
KNVB!

EEN TiJDJE GELDEN WERDEN DE TEAMiNDELiNGEN VAN DE JEuGD BEKEND 

GEMAAKT. ALS TROTSE OuDER WiL JE NATuuRLiJK DAT JE VOETBALLENDE 

zOON Of DOCHTER iN EEN LEuK TEAM TERECHT KOMT EN uiTERAARD 

HOOP JE STiEKEM OOK DAT HiJ/ziJ iN HET HOOGSTE TEAM KOMT. 

ToP A
COLUMN: ONDER DE LOEP
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JAARLIJKSE CARNAVALSWEDSTRIJD

15 december 2016:  Kienen voor de J09 en J011
27 december 2016: Techniekdag en zaalvoetbal
14 januari 2017: fifA toernooi
Juni 2017: Kamp voor de f en mini

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

•	 ACTIVITEITEN
•	 JulIAN	NAgElsmANN,	dE	JoNgsTE	duITsE	TrAINEr	ooIT

De carrière van de jongste proftrainer in de 
geschiedenis van het Duitse voetbal begon 
met een ingecalculeerd gelukje.
in de tiende minuut van Werder Bremen-
Hoffenheim vroeg Bremens spits Claudio  
Pizarro op het middenveld de bal. zonder het 
te weten, liep hij daarmee recht in een val. 
Die val was opgezet door Julian Nagelsmann, 
die twee dagen eerder was aangesteld (hij 
volgde de Nederlandse Huub Stevens op, die 
moest stoppen wegens hartklachten) als de 
nieuwe hoofdtrainer van Hoffenheim, 28 jaar 
jong.

zijn eerste training - en de enige training voor 
de wedstrijd tegen Werder - had hij gewijd 
aan een opvallende neiging die hij had waar-
genomen bij Bremen.

‘in de opbouw speelden ze de bal van een 
centrale verdediger naar de linker- of rechter-
middenvelder, die de bal dan direct passte 
naar iemand op het centrale middenveld,’ 
zegt Nagelsmann. ‘Het plan was om hen te 
verleiden precies dát te doen. En om dan toe 
te slaan.’
Het verleiden deden Hoffenheims aanvallers: 
die zetten druk op de centrale verdediger van 
Bremen, en lieten de ruimte open naar Bre-
mens linkshalf, die - geheel volgens plan - 
werd aangespeeld. De linkshalf deed ook al 
wat Nagelsmann had voorspeld: hij speelde 
Pizarro aan, die zich, zoals gehoopt, had aan-
geboden op het centrale middenveld.
Het volgende moment zou je als argeloze 
toeschouwer kunnen waarnemen als ‘slor-
dig balverlies’ van Bremen. in werkelijkheid 

VAN HET JEUGDFRONT

ACTIVITEITEN

Zeven voetballessen van Julian Nagelsmann,  
de jongste Duitse trainer ooit
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is het een val die dichtklapt. Als de bal van 
de voet van de linkshalf vertrekt, storten 
Hoffenheim-middenvelders Nadiem Amiri 
en Tobias Strobl zich op de weerloze Pizarro. 
Strobl gaat er vandoor met de bal, geeft een 
voorzet, die spits Andrej Kramaric via de paal 
en keeper Wiedwald binnenkopt.
1-0 Hoffenheim. 
De wedstrijd eindigde 1-1. Maar belangrijker 
dan het punt, was de psychologische werking 
van de goal. De 1-0 viel precies zoals Nagels-
mann het de spelers in de training had voor-
speld.
Het vertrouwen in de jonge nieuwe trainer 
was een feit, het spelplezier kwam terug, 
evenals de punten – en al één speelronde 
voor het einde van de competitie was de drei-
gende degradatie afgewend.

ik sprak Nagelsmann recent via Skype. Het 
werd vrij snel duidelijk waarom Dietmar Hopp, 
de multimiljardair en eigenaar van Hoffen-
heim, Nagelsmann de baan gaf. Nagelsmann 
is zelfverzekerd, welbespraakt, en deelt om 
de paar minuten een interessante voetbalge-
dachte. uit ons gesprek destilleerde ik zeven 
voetballessen.

voetballes 1 
Vergeet 4-3-3 of 4-4-2
Veel clubs - zeker Nederlandse clubs - hou-
den er een vaste speelwijze op na. Dit draagt 
enerzijds bij aan de herkenbaarheid van de 
ploeg. Anderzijds weet elke speler en jeugd-
speler hoe het systeem werkt. in Nederland 
‘ademt’ Ajax bijvoorbeeld 4-3-3.
Maar Nagelsmann ziet het nut niet van een 
vaste speelwijze. Als je steeds op dezelfde 
manier speelt, zo redeneert hij, word je een 
makkelijk doelwit voor een creatieve tegen-
stander. En aan herkenbaarheid hechten 
supporters een stuk minder als je verliest. 
Nagelsmanns ploegen spelen daarom zelden 
twee wedstrijden op een rij hetzelfde - en wis-
selen zelfs tijdens de wedstrijd van systeem.
‘Bij sommige clubs is een bepaalde opstel-
ling zelfs onderdeel van hun identiteit gewor-
den. ik doe dat niet. ik kijk naar onze speel-
wijze en de speelwijze van de tegenstander: 
waar liggen de ruimtes? Waar kunnen we de 
bal winnen? Dan kies ik een formatie die daar 
het beste bij past. Het lijkt me logisch dat dit 
niet steeds dezelfde opstelling is.’
Dit seizoen speelde Nagelsmann met drie, 
vier of vijf verdedigers, en met één, twee, 

Hoffenheim viert de 1-0 tegen Werder Bremen
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of drie spitsen. ‘Tegenstanders weten tegen 
ons nooit precies waar ze aan toe zijn.’ En de 
eigen spelers zijn ook alerter, omdat de op-
drachten elke week net wat anders zijn.

voetballes 2. 
Hanteer simpele vuistregels (of: besef dat je 
niet Barcelona bent)
Vastigheid komt bij Nagelsmann niet uit het 
systeem, maar uit zogenoemde ‘spelprinci-
pes.’ De meeste van die principes - een soort 
vuistregels - houdt hij geheim. Maar over 
sommige wil hij wel iets zeggen.
Een van de principes is een klassieker: speel 
nooit breed. Verticaal of diagonaal is goed, 
breed niet. Nagelsmann: ‘Stel, ik heb de bal 
op de middenlijn, en jij staat even verderop 
ook op de middenlijn. En ik speel jou dus 
breed aan. Als de tegenstander de bal dan 
onderschept, dan is hij zowel mij als jou 
kwijt. Dat is gevaarlijk. Een verbod op breed 
spelen voorkomt dus veel problemen.’

Een ander principe: speel geen one-touch-
voetbal. Die speelwijze houdt in dat spelers 
de bal maar één keer raken. Het spel wordt 
sneller, de tegenstander jaagt vergeefs de bal 
achterna. Het symbool van one-touch-voetbal 
is het Barcelona van de afgelopen jaren.
‘Het ziet er mooi uit,’ zegt Nagelsmann, ‘maar 
voor de meeste ploegen werkt het eigenlijk 
niet. Eén keer raken is moeilijk. Het is snel, 
maar het leidt ook vaak tot balverlies. zo 
gaan kansen verloren.’
‘En het is onnodig. Als je veel aanvallen op 
video bekijkt, is het maar zelden vertragend 
als je de bal eerst controleert en dan passt. 
ik verbied one-touch niet. Maar twee of drie 
keer raken is meestal beter.’
En Barcelona dan? ‘De meeste ploegen zijn 
nu eenmaal niet Barcelona.’

Een ander principe is wat in de Duitse voet-
baltaal Steil-Klatsch heet: een harde pass 

naar voren (‘Steil’) op de spits, die de bal  
direct teruglegt (‘Klatsch’/’kaatst’) op een 
middenvelder, terwijl tegelijkertijd twee spe-
lers over de zijkanten naar voren rennen, om 
aanspeelbaar te zijn voor de middenvelder 
die de bal na de Klatsch heeft ontvangen.
in de voorbereiding op dit seizoen maakte 
Nagelsmann gewag van. 

voetballes 3
Schrijf brieven aan je spelers
De beste - en interessantste - wedstrijd van 
vorig seizoen speelde Hoffenheim volgens 
Nagelsmann tegen Dortmund, ook al ging die 
wedstrijd uiteindelijk verloren.
Nagelsmann had zijn opponent Thomas Tu-
chel verrast met een onverwachte 3-5-2-op-
stelling. Hoffenheim kwam zelfs op voor-
sprong tegen de titelkandidaat. ‘En tot de 
55ste minuut schoot Dortmund maar één 
keer op onze goal,’ weet Nagelsmann.
Het duurde even voordat Tuchel een oplossing 
had gevonden voor Hoffenheims speelwijze. 
Toen het hem was gelukt, moest Nagelsmann 
een tegenzet doen. De driemansverdediging 
moest een viermansverdediging worden, di-
verse spelers moesten van positie wisselen. 
Maar hoe doe je dat, in een luid stadion, waar 
je elkaar op de trainersbank al nauwelijks 
kan verstaan?
Je schrijft een briefje.
Nagelsmann scheurde briefjes van een bloc, 
schreef voor elke speler diens nieuwe taken 
op, en gaf de briefjes tijdens een spelonder-
breking aan de spelers. in de verloren wed-
strijd tegen Stuttgart (5-1) deed Nagelsmann 
het nog eens. De trainer van Stuttgart kon 
het niet laten te sneren: ‘Als je te veel op een 
briefje kijkt, krijg je tegengoals.’
‘Maar het is geen gimmick,’ zegt Nagels-
mann. ‘Als de situatie het verlangt, doe ik het 
weer. Als je veel moet veranderen in het veld, 
en er veel lawaai is, dan is het gewoon de ef-
ficiëntste manier van coachen.’
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voetballes 4
Voer géén automatismen in
Als een ploeg goed is, heet het vaak dat de 
spelers elkaar ‘automatisch’ vinden. Die au-
tomatismen creëer je door het inslijpen van 
patronen via constante herhaling.
Maar, zo waarschuwt Nagelsmann, het in-
slijpen van patronen vormt een risico. Geen 
wedstrijd is immers hetzelfde.
‘Stel, je hebt vijf of zes varianten bedacht om 
een aanval op te zetten. Die kun je er probe-
ren in te slijpen. Maar als de tegenstander 
een halve meter anders staat dan in de trai-
ning, dan heb je niks meer aan je automa-
tisme.’
‘Sterker, dan is het automatisme zelfs een na-
deel. Het gevaar is dat je iets gaat doen om-
dat je het nu eenmaal hebt getraind, en niet 
omdat het de passende oplossing voor een 
probleem is.’
Elke training is dan ook anders bij Nagels-
mann. Een reden is het voorkomen dat je 
automatismen traint. Een andere reden is het 
voorkomen van verveling. ‘Verveling staat le-

ren in de weg,’ zegt Nagelsmann. ‘Als je een 
oefening op routine doet, dan leer je er nau-
welijks wat van.’

voetballes 5
Doe aan hersenmarteling
De grootste winst in het voetbal zit niet meer 
in het verbeteren van tactiek of techniek, 
denkt Nagelsmann.
De echte winst zit hem in het vergroten van 
wat hij ‘de cognitieve snelheid’ noemt. Hij wil 
dat zijn spelers sneller reageren op verande-
rende situaties in het veld. Anders gezegd: hij 
traint meer de hersenen van zijn spelers dan 
hun voeten en benen.
Daarvoor heeft hij zijn eigen trainingsvormen 
ontwikkeld. De rode draad daarin zijn regels 
- veel regels. Een voorbeeld: ‘We spelen twee 
partijen van zes tegen zes, met twee spelers 
die meedoen met de partij die de bal heeft. 
De spelers in de ploegen van zes bestaan uit 
drie koppeltjes, die bijvoorbeeld witte, groe-
ne, en oranje hesjes dragen.
‘Bij elke kleur hoort een regel. Bijvoorbeeld 

Julian Nagelsmann
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dat je de bal twee keer moet raken, of dat je 
alleen met rechts mag passen. En telkens als 
een speler een fout maakt, dan schuift hij 
met zijn partner naar het andere veld, waar 
dan weer andere regels gelden.’
Het komt neer op een soort hersenmarteling 
op het trainingsveld.
‘Het is ongelooflijk vermoeiend,’ zegt Alfred 
Schreuder, de voormalig trainer van fC Twen-
te, die assistent-trainer van Nagelsmann is. 
‘Maar dat is precies zijn bedoeling. Als de 
spelers doorhebben hoe een oefening werkt, 
stopt hij de oefening en komt hij met nieuwe 
regels.’
Schreuder (43) kijkt zijn ogen uit bij de jonge 
Nagelsmann. ‘Het idee is dat de spelers snel-
ler en beter worden in het nemen van beslis-
singen in het veld. Hersentraining, dat is wat 
we hier doen.’

voetballes 6
Vernieuw, maar vernieuw met mate
Als jeugdspeler was Nagelsmann vaak ge-
blesseerd. Als surrogaat voor het spel pro-
beerde hij zich in zijn trainers te verplaatsen.
Nagelsmann: ‘Wat willen ze bereiken? Waar-
op trainen ze wel, waarop trainen ze niet? 
Waarom geven ze de ene speler vrijheid, 
waarom hameren ze bij de andere op discipli-
ne? En wat zou ik doen, als ik de trainer was?’
Vragen over voetbal stelt hij zichzelf nog 
steeds. Nagelsmann heeft altijd een schrijf-
blok op zak, voor het geval hij een ingeving 
krijgt. En op het bureaublad van zijn laptop 
staat een map met de naam ViSiONEN, waar-
in hij de betere van die ideeën opslaat.
‘Een hoogst originele denker over voetbal,’ 
noemt frank Wormuth, de baas van de trai-
nersopleiding van de Duitse voetbalbond 
hem.
Toch zit er een limiet op die vernieuwings-
drang. ‘Niet alle goede ideeën zijn ook werk-
baar,’ zegt Nagelsmann. ‘Je moet ook kijken 
wat spelers kunnen verwerken. En wat de me-
dia ervan vinden.’

is dat relevant, wat de media vinden? Dat 
klinkt zowaar...behoudend.
‘Dat snap ik,’ zegt Nagelsmann, ‘maar het wel 
iets om rekening mee te houden. De ene dag 
ben je de held, de volgende dag een sukkel. 
Terecht of niet, het kan een groot effect heb-
ben.’

voetballes 7
Zet de voetbalbond onder druk
in Nederland zou Nagelsmanns carrière niet 
mogelijk zijn geweest. Ambitieuze, intelligen-
te jonge trainers zoals hij zijn er genoeg - dat 
is het probleem niet. ze krijgen alleen geen 
voorname banen bij grote clubs.
Het is een Catch-22-situatie: ze krijgen die 
banen niet omdat ze de diploma’s missen, 
en ze missen de diploma’s omdat ze de rele-
vante ervaring missen. in Duitsland is dat een 
paar jaar geleden doorbroken. De bond ver-
anderde de toelatingseisen voor de opleiding 
tot profcoach, zodat je ook zonder verleden 
als speler kans maakte.
in Nederland komen vooral ex-profs en erva-
ren amateurtrainers van middelbare leeftijd 
door de selectie voor de cursus Coach Be-
taald Voetbal.
De KNVB erkent dit overigens. De voetbal-
bond gaat de komende maanden kijken naar 
de toelatingsprocedure, laat een woordvoer-
der weten. Lang hoeft het niet te duren, zou 
je denken. Een handleiding is bij de DfB te 
krijgen.
Het is niet zozeer de vraag of er Nederlandse 
Julian Nagelsmannen zijn. De vraag is meer: 
is er iemand bereid om ze een kans te geven?

bron:
www.decorrespondent.nl/5213/zeven-voet-
ballessen-van-julian-nagelsmann-de-jong-
ste-duitse-trainer-ooit/397033069004-d8b-
0c37a





Ik ga op voetbal. Al mijn vriendjes gaan er op.  
Mijn vader zit er op. Op het schoolplein voetballen 
we. Maar eigenlijk vind ik er niet zo veel aan. Als 
mijn vader zondag voor Studio Sport begint in slaap 

valt, na zijn vermoeiende eerste, tweede en derde 
helft van die dag, doe ik extra stil zodat hij niet wakker 

wordt en ik niet naar dat vervelende voetbal hoef te kijken op TV. Mijn moeder brengt 
me dan samenzweerderig op kousevoetentenen een beker ranja.

Steeds leuker, dat voetbal! Ik wordt zelfs als tweede gekozen op het schoolplein, na 
Berry Tijhuis. En ik mag in de D1, rechtsvoor. Cool toch? Ik ben voor Ajax, net als mijn 
vader, en zondagavond kijken we samen Studio Sport, met een bord kip met champig-
nons op schoot.

Ik leef voor voetbal. Op zaterdagmiddag half drie spelen we. De hele ochtend ben 
ik druk met het schoonmaken en invetten van mijn voetbalschoenen en het inpak-
ken van mijn tas. Heerlijk twee keer per week trainen, en op elk vrij moment oefen 
ik  tegen een muur of met vriendjes. Trucs, aannemen, binnenkant voet, buitenkant. 
Ma moppert vaak, is er nou alweer voetbal op TV? Ik kijk alles. Als Ajax verliest ben ik 
twee dagen chagrijnig. Als we zelf verliezen drie. Op zondag mag ik met het tweede 
mee, al één keer bij het eerste ingevallen!

Er gaat toch wel veel tijd inzitten, in dat voetbal. Net bij mijn eerste baas begonnen na 
mijn afstuderen. Mijn vriendin wil uit, naar het theater, doordeweeks eten bij vrienden. 
En dan ons nieuwe huis dat bijna klaar is. Het lijkt ook wel of er steeds 
meer voetbal op televisie is. Ik probeer nog alles te kijken, maar het is 
niet erg als ik iets mis. Maar zondagmiddag, en die trainingen, het is 
toch het mooiste dat er is. Al vind ik die trainer wel overdreven 
fanatiek...

Helaas, ik moet er mee stoppen. De knieën willen 
niet meer. Het gezin en mijn eigen zaak gaan 
voor. Mijn dochters zitten op hockey en 

BIJZAAK
COLUMN: VoetbalDIER
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Op 11 november 1991 zag de Supportersver-
eniging, die momenteel zo’n 150 leden telt, 
het eerste levenslicht. Dat betekent dat dit 
jaar de 25e verjaardag gevierd wordt!

De feestavond ter ere van het 25-jarig bestaan 
wordt gehouden op zaterdag 29 oktober bij 
zaal zegers. Alle leden van de Supportersver-
eniging zullen hiervoor tijdig een uitnodiging 
ontvangen, waarin alle informatie vermeld 
staat. Geen uitnodiging ontvangen? Neem 
dan contact op via e-mail supporters@nwc-
asten.nl. Via dat e-mailadres kun je je ook 
aanmelden voor de feestavond.

Let op: aanmelden kan nog tot 15 oktober!

De Supportersvereniging hoopt alle leden 
eind oktober te begroeten bij zaal zegers!

Heb jij je al aangemeld voor de feestavond 
van de Supportersvereniging?

De Supportersvereniging bestaat op 11 november precies 25 jaar!

turnen. Ik coach de oudste. Mooi hoor, om te doen en om die meiden te zien  
genieten. We kijken alleen nog wedstrijden van het Nederlands elftal en als 
Ajax voor de Europa cup moet. En af en toe de samenvattingen bij Studio Sport. 
En veel woonprogramma’s...

Zaterdag moet mijn kleinzoon voetballen. Ik ga altijd daags van tevoren even 
langs, om samen met hem zijn schoenen te poetsen. Die zijn wel van plastic, 
maar als ze mooi glimmen kan hij harder rennen en schieten, zegt-ie. Ik kijk 
al zijn wedstrijden. Trouwens, ik kijk sowieso al het voetbal op TV, samen met 
mijn vrouw. Alleen als ik per ongeluk ben weggedommeld, laat ze me stilletjes 
slapen, de schat. Ze hebben me gevraagd als scout bij de club, ik denk dat ik het 
ga doen. Voetbal is de belangrijkste bijzaak van mijn leven... 



bordsponsor
AA Drinks
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
A.G.A. Terras
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Astein Partyservice VOF
Astein Slijterij
Aton
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad vd Ven
Autobedrijf P. Bukkems
Autoschade van den Heuvel
Autobedrijf F. Linden
T. Bankers Voegersbedrijf
Bemeko Partyverhuur
Bots Witgoed Service
Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café Zaal Zegers
Cafetaria Arbolia
Caravans Vinken Asten

Charlaine Lingerie speciaalzaak Hem & Haar
Cora Techniek
Cortooms-Verberne B.V.
De Beleving Restaurant
De Bloemenkrans
De Kantine
Delta Beton B.V.
Eran Fresh Food
Expeditiebedrijf Manders
Excellence Interieurs
Frans van der Zanden
Fred’s Stoffeerderij
Garage Vink Asten
Gebr. Martens Bouw- en Metselbedrijf v.o.f.
Gebr. van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Ghielen Orthopaedics
Govers Accountants/Adviseurs
Grafisch Service Buro Berkers
Grein Mode
H/O Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
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Donderdag 1 september speelde Oranje in Eindhoven tegen  
Griekenland. Het was de 1e wedstijd van Bram Verspeek als  
ballenjongen bij het Nederlands Elftal. Een impressie.
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Woensdag 31 augustus jl. ontving Joost van 
Stiphout de titel van Gezondheidsambas-
sadeur door de GGD Brabant-zuidoost. Deze 
titel werd hem toegekend voor zijn inzet bij 
NWC Asten en zijn kartrek-
kersrol bij het project: NWC 
Asten kiest voor Meer dan 
Voetbal’. Deze eerste uit-
reiking in Asten vond plaats 
tijdens de ERiMA Voetbal-
dagen in bijzijn van wet-
houder Huijsmans, het be-
stuur van NWC, jeugdleden 
en familieleden.

Onderdeel van “Meer dan 
Voetbal’’ zijn de thema’s 
alcohol, drugs en gezonde 
voeding. De sportkantine 
van NWC is inmiddels op 
weg om een gezonde sport-
kantine te worden. Joost 
beschikt over de gave om ook andere belang-
rijke partijen hiervoor enthousiast te maken. 
Hij zet daarbij zijn professionele kennis en 
ervaringen in om van NWC een maatschap-

pelijk knooppunt te maken. Hiermee verbindt 
hij ook allerlei belangrijke maatschappelijke 
partijen meerjarig aan de voetbalvereniging, 
zoals Onis, Centrum voor Jeugd en Gezin, 

de GGD Brabant-zuidoost, 
Werkplein regio Helmond, 
verschillende opleidingsin-
stituten, Repair Café Asten 
en sportieve kinderopvang 
Sportstuif.

De GGD Brabant-zuidoost 
hoopt voor lange tijd met 
Joost te mogen samenwer-
ken. NWC werd door hen 
geprezen omdat het van lef 
getuigt om buiten het voet-
ballen ook andere maat-
schappelijke thema’s op te 
durven pakken en daarmee 
verantwoordelijkheid te ne-
men voor de ‘sociale’ leef-

baarheid van het dorp.

Joost, van harte gefeliciteerd en veel succes 
toegewenst!

Joost van Stiphout benoemd  
tot GezondheidsambassadeUR

MEER DAN VOETBAL

Maandag 31 oktober is de Jaarvergadering van NWC. Het Bestuur van NWC 
nodigt alle leden uit om deze vergadering bij te wonen. Aanvang is 20.00u 
in de Kantine van NWC.

31 Oktober Jaarvergadering NWC



bordsponsor (vervolG)
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 Rijsemus
R vd Eijnden Timmerwerken
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Secpro B.V.
Staals & van de Laar 
Slagerij Gebr. Hoeben
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Studio Fijn & Mooi
Telecombinatie Asten
Café Toff
Puur Kozijn B.V.
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
Fysiotherapie Patrick van Erp
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
Elofer
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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Goedemiddag. Hang je lekker?
Op zich wel, alleen hoop ik dat NWC 2 nog 
een paar goals maakt. ze staan één nul ach-
ter tegen Erp.

Wie ben je en wat brengt je hier?
ik ben Moniek Schweren en ik ben hier samen 
met papa en mama om naar mijn vriend, Roel 
Jansen, te kijken. Kijk, daar achterin loopt-ie. 
Speciaal voor vandaag hebben ze hem aan-
voerder gemaakt.

Hebben jullie al lang verkering?
Het is zo’n twee jaar ‘aan’, we gaan binnen-
kort samenwonen in de Jasmijnstraat in  
Asten. En gisteren heb ik het bruidsboeket 
gevangen, dus...

Bruidsboeket? Vertel!
Gisteren is Michiel Reijnders getrouwd met 
mijn vriendin ivon Bax. in Lierop, heel mooi, 
buiten in een tuin, een schitterende ope-
ningsdans, keiromantisch, en daarna een 
mooi feest! flink gedanst, het hele tweede 
was er. Bijna al mijn vriendinnen hebben iets 
met een speler van NWC één of twee. Wij noe-

HET HEKWERK OM HET BALKON VAN DE KANTiNE iS 

SNEL uiTGEGROEiD TOT Dé PLEK WAAR SuPPORTERS, 

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’

mens ons de Hotbabes, en onze mannen zijn 
de Hotmales...

Nu snap ik dat ze achterstaan... Doe je zelf 
aan sport Moniek?
Niet meer echt, ik heb een slechte knie na 
een motorongeval. ik skeeler af en toe. En ik  
studeer binnenkort af als verloskundige, dan 
heb je onregelmatig werk. Teamsport zit er dan 
sowieso niet in... ik heb er wel heel veel zin in, 
om als verloskundige aan de slag te gaan!

Heb je nog een uitsmijter voor de lezers?
Nou, dat wij als Hotbabes goed bezig zijn 
voor NWC. Wij komen namelijk allemaal van 
Someren in Asten wonen. ikzelf ben er echt 
blij mee, heb niks met Someren. zo zorgen wij 
dat al die goede voetballers in Asten blijven, 
en wie weet, produceren de Hotbabes over 
een paar jaar een hele goeie nieuwe lichting 
NWC’ers!

Goed bezig babes! Hartelijk dank Moniek, 
hopelijk kunnen we nog eens een editie  
maken met alle Hotbabes over de reling!
Dat zou mooi zijn! Het was graag gedaan.
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De doorgeefpen  
ligt bij...
 

We staan op het punt om te gaan uiteten, snel 
nog even pinnen in het centrum van Asten en 
wie kom ik daar tegen…….. Jullie raden het al, 
de schaduw die maar niet uit mijn leven ver-
dwijnt WOuTER VERBERNE. 
“Hedde de NWC-er al gelezen, Jan” vraagt 
Wouter, ‘nee’ antwoord ik maar dat zal ik 
maar snel eens doen (denk ik bij mezelf en 
niet wetende dat ik inmiddels de felbegeerde 
doorgeefpen in mijn handen gedrukt heb ge-
kregen).

Dag beste NWC’ers en natuurlijk Wouter 
enorm bedankt voor de felbegeerde door-
geefpen van NWC. Wat mooi dat je in de voet-
sporen van jullie pap treedt en zorg maar dat 
het net zo’n succes wordt of zelfs nog mooier 
dan dat het nu al is.

ik zal me even voorstellen voor degene die 
me niet kennen:
Mijn naam is Jan van Grotel, 38 jaar oud en 
inmiddels al verschillende jaren lid van NWC 
in verschillende functies, zoals speler van 
NWC 1 en NWC 6, buurtsportcoach, hoofd 
jeugdopleidingen en trainer van NWC 2 en 
NWC 3. Daarnaast ben ik docent lichamelijke 
opvoeding of zoals Wouter het al eerder ver-
woordde, gymleraar op het Varendonck Col-
lege te Asten. 
Wat ik enorm kan waarderen is dat er geluk-
kig veel oud-leerlingen van het Varendonck 

College na de junioren door blijven gaan met 
voetballen, in de selectie of bij de gladiatoren 
van NWC (lager voetbal). De club draait als 
nooit tevoren en inmiddels hebben we voort-
aan 11 senioren elftallen en 2 dames senio-
ren elftallen, gruwelijk veel teams in de jeugd 
(volhouden meiden en jongens chapeau). 
Dus Wouter ik hoop dat ik nog veel oud-leer-
lingen mag bewonderen in de jeugd en bij de 
senioren van NWC.

Vandaag kreeg ik via social media te horen 
dat NWC een extra kunstgrasveld krijgt. Dit 
is geweldig nieuws en ik wens iedereen die 
betrokken is binnen de club succes met het 
verwezenlijken van deze opdracht, want daar 
is NWC wel aan toe. 

Graag zou ik het met jullie willen hebben over 
hoe goed wij het hebben bij NWC.
Als wij gaan trainen is het altijd er druk op het 
sportpark. Dan kleden we onszelf om, gaan 
richting het materialenhok en daar staat alles 
al klaar, de ballen netjes opgepompt, snel de 
pionnen en hesjes pakken en op naar het trai-
ningsveld. Voor iedere trainer van NWC is dit 
een normaal ritueel. Maar is dit eigenlijk wel 
zo normaal? NEE, dit is absolute luxe voor alle 
trainers en we mogen dan zeker de aandacht 
vestigen op de mensen die hier de gehele 
week klaar staan voor DE CLuB NWC. Daar 
kunnen vele clubs hier in de omgeving nog 
een puntje aan zuigen, super bedankt. Maar 
niet alleen deze vrijwilligers wil ik bedanken, 
maar alle vrijwilligers van NWC, zonder jullie 
zou NWC niet kunnen bestaan.  

De club NWC is tegenwoordig meer dan alleen 

Jan van Grootel
DE DOORGEEFPEN
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een voetbalclub, want er zijn studenten die 
stagelopen bij NWC en mee training geven, 
we hebben de Voedselbank waar wekelijks 
eten uitgedeeld wordt, natuurlijk het Repair 
Café en sinds kort de na-
schoolse opvang. Met al 
deze zaken proberen we 
onze accommodatie be-
ter te benutten en ik vind 
dat we als club zijnde zo 
de maatschappij nog een 
handje helpen ook. Daar 
ben ik trots op als NWC’er.

De communicatie binnen 
een grote club als NWC 
blijft altijd een moeilijk 
gebeuren, daar kunnen 
we nog stappen in maken 
en dat gaan we dan zeker 
doen aankomend seizoen 
daar ben ik van overtuigd. 
Verder blijkt het enorm 
moeilijk om een vlagger te 
krijgen binnen het NWC-
korps dus mochten er 
mensen zijn die dit enorm leuk lijkt, dan kun 
je je aanmelden bij NWC. Met de aanleg van 
het pannaveldje of speel- en ontmoetplein 
kan NWC weer trots zijn op een mooie uit-
laatklep voor de jeugd in Asten en omgeving. 
ik hoop dat de jeugd het sportpark blijft res-
pecteren en alle zaken heel laten en netjes 
achter laten (aangezien we met school altijd 
sporten op de kunstgrasvelden zie ik dat dit 
nogal eens wordt “vergeten”). Laten we ho-
pen dat dit in de toekomst beter zal gaan en 
dat we er niet vanuit gaan dat dit allemaal wel 
weer opgeruimd gaat worden, maar probeer 
zelf een steentje bij te dragen. 

De afgelopen 2 seizoenen heb ik met veel 
plezier het 3e elftal getraind, maar heb be-
sloten om volgend seizoen zelf weer te gaan 
voetballen. Mannen van het 3e nogmaals 

dank voor jullie enthousiasme en energie en 
succes aankomend seizoen. in het nieuwe 
seizoen 2016 – 2017 ga ik geen elftal meer 
trainen, maar zelf weer een balletje trappen 

bij de jongens waar ik zelf 
ooit mee in de selectie heb 
gespeeld. Op het moment 
dat ik dit schrijf is dat NWC 
6 en ja het is NWC 6 geble-
ven.

Graag wil ik de felbegeerde 
doorgeefpen aan iemand 
geven die iedereen wel 
kent om zijn bijnaam. Hij 
wil aankomend seizoen 
graag nog een keer inval-
len bij NWC 10 en NWC 11 
(dus mannen knoop dit 
in je oren, want dan heeft 
deze persoon in alle se-
niorenelftallen gespeeld. 
Vroeger als een speer 
opkomend aan de zijlijn, 
tegenwoordig iets trager 
maar nog altijd met even-

veel plezier en energie, onze coach, rots in de 
branding, fit als altijd, iemand die altijd door 
gaat tot het einde op het veld of in de kroeg...
Bart van Heugten het genoegen is geheel aan 
jouw zijde.

Oftewel zoals de meeste je kennen “Bokkie”, 
ik wens je heel veel succes met het schrijven 
van een mooi stukje dat is je wel toe ver-
trouwd.

Rest mij nog alle leden van NWC een gewel-
dig seizoen 2016 – 2017 toe te wensen en ik 
hoop dat we op het einde van het jaar weer 
veel kampioenen af mogen leveren in de 
jeugd en bij de senioren.

Sportieve groet,
Jan van Grotel
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Wim, wat houdt consul precies in?
Wim: Dat houdt eigenlijk in dat je de velden 
elke week keurt, of er wel gevoetbald kan 
worden. En niet alleen voor wedstrijden, 
maar ook voor trainingen.

Hoe lang ben je consul geweest?
Wim: ik moet er om liegen, maar ik denk dat 
ik begin van deze eeuw begonnen ben, dus 
zeg maar een jaar of 15.

Waarom ben je eigenlijk gestopt?
Wim: vanwege mijn gezondheid. ik zou het 
graag nog lang gedaan hebben, maar helaas 
laat mijn gezondheid het niet meer toe om de 
taak uit te voeren, dat vind ik heel erg jammer.

Waar kennen we je nog meer van Wim?
Wim: ik ben in 1963 begonnen als vrijwilliger 
bij NWC als terreinknecht! Elke week scheids-
rechters en tegenstanders ontvangen, heel 
erg leuk om te doen.

Wat nog meer?
Wim: ik heb al die jaren, dus vanaf 1963 er-
voor gezorgd dat de velden afgelijnd werden, 
al die mooie rechte lijnen langs elk veld van 
NWC is aan mij te danken, hahahaha.

Hoe zie jij de club NWC en wat vind je belang-
rijk binnen NWC?
Wim: laat ik voorop stellen dat ik een oranje 
zwart hart heb. ik heb in die hele tijd heel veel 
plezier gehad bij NWC, iedereen kent elkaar, 
werkt goed samen en heel belangrijk is ook 
dat binnen NWC dat er heel veel vrijwilligers 
zijn. Geen enkele vrijwilliger wil er iets voor te-
rug, ze doen het voor de club en zo ben ik ook. 

Wil je verder nog iets zeggen Wim?
Wim: ik wil nog wel even een speciale ver-
melding voor mijn vrouw. Die heeft mij altijd 
gesteund, stond ook altijd klaar en heeft me 
nooit kwaad aangekeken als ik weer eens een 
zondag niet thuis was. 

AFSCHEID VAN DE CONSUL
Wim van den EIJNDEN

Op 3 oktober is overleden ons lid

Wim van den Eijnden
Wim heeft een geweldige bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van NWC en stond voor 
alle klusjes klaar voor zijn club. In 1998 werd hij nog gehuldigd tot Lid van Verdienste en 
in 2010 Koninklijk onderscheden voor zijn vele verdiensten. NWC zal Wim enorm gaan 
missen. Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen maar vooral zijn vrouw Tonny veel 
sterkte toe!

in memoriam

kort na het afnemen van bovenstaand interview bereikte ons op 3 oktober jl. het droevige nieuws dat 
wim onverwacht is overleden. we hebben gemeend er goed aan te doen om het interview toch te plaat-
sen, als een postuum eerbetoon aan wim van den eijnden. 

VRiJWiLLiGERS, GEEN ENKELE CLuB KAN zONDER. VRiJWiLLiGERS STAAN HET LiEfST 

NiET iN DE SCHiJNWERPERS, MAAR WERKEN LiEVER OP DE ACHTERGROND. DEzE KEER 

EEN iNTERViEW MET WiM VAN DEN EiJNDEN. WiM iS DiT JAAR GESTOPT ALS CONSuL.
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NWC-SHIRTS IN ZUID-AFRIKA
Mijn naam is Miranda Killaars en ik heb 3 
kinderen waarvan mijn zoon Lars voetbalt bij 
NWC. ik werk nu bijna 5 jaar met veel plezier 
vanuit mijn eigen bedrijf Studio fijn & Mooi 
als schoonheidsspecialiste. Voorheen heb 
ik ongeveer 15 jaar gewerkt als schoonheids-
specialiste van een Beauty centrum in Eind-
hoven

ik ben enkele jaren shirtsponsor van het voet-
balteam van Lars geweest. Toen ik met John 
Verspeek in gesprek kwam over wat te doen 
met de shirts na het seizoen waren we er snel 
uit. Wij zouden deze zomer naar zuid-Afrika 
op vakantie gaan en wilden daar de voet-
balkinderen mogelijk een plezier mee doen.
De NWC voetbalshirts in de koffer en zo ge-
schiedde.

Tijdens de rondreis hebben wij veel mooie 
dingen gezien maar ook armoede. Veel kinde-
ren die je daar ziet hebben niet veel tot niets.
Wij kwamen in een afgelegen gebied ter 
hoogte van Oudtshoorn en zagen een groep 
stoere jongens spelen met een klein plastic 

balletje. Dit was een mooi moment om deze 
jongens blij te kunnen maken met de NWC 
voetbalshirts en een nieuw gekochte voetbal 
om het af te maken.

Vandaar deze foto waarbij ze daarna lachend 
weer een potje gingen voetballen.

Op 21 juli is op 63 jarige leeftijd overleden ons lid

Martien Peters
Martien was een markant figuur. Zijn hart lag bij NWC en die liefde voor de club gaf hij 
door aan zijn zonen René en Tom. Martien speelde jaren in de eerste selectie en stond 
bekend als een robuste verdediger: hard, fair en een geweldige inzet. Ook als scheids-
rechter voor NWC en vele andere verenigingen was hij van onschatbare waarde. In 2016 
is Martien nog gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van NWC. We gaan hem enorm 
missen! Wij wensen de familie veel sterkte toe.

in memoriam

in memoriam
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Petje af voor alle spelers, coaches en as-
sistenten voor de getoonde beleving en 
inzet.  Helaas een negatieve hoofdrol voor 
het 6-man sterke scheidsrechters korps. Wat 
sneu vooral voor de scheidsrechter die zo 
in de steek gelaten is door zijn assistenten 
langs en achter de lijnen. Na het terugkijken 
van de beelden  zullen ze hopelijk  spontaan 
groen zijn gaan kijken van ellende. “Hoe is 
het in hemelsnaam mogelijk dat wij met zijn 
zessen niet hebben kunnen waarnemen  wat 
miljoenen televisiekijkers, spelers en bege-
leiders  wel  hebben gedaan….”.

ik ga de bewuste situaties niet meer opra-
kelen, dat is mosterd na de maaltijd. Wat 
mij nog wel steeds bezighoudt, en met mij 
ongetwijfeld nog vele mensen meer, is de 
situatie vlak voor het ontstaan van de beslis-
sende 0-1. 
Er wordt een corner genomen en tijdens het 
daaropvolgende luchtduel, raken de koppen 
van 2 spelers van beide ploegen elkaar. 
Beide spelers blijven liggen, PSV krijgt de 
bal niet weg en er wordt vervolgens knap 
gescoord vanuit de tweede lijn.  
De televisie commentator had precies het-
zelfde gevoel als ik, waarom werd het spel 
na de keiharde botsing niet direct stilgelegd? 
Tijdens de rust werd er in de studio door 
de analytici druk over de situatie gediscus-

sieerd. Het voorval, uiteindelijk cruciaal voor 
de uitslag, werd naar mijn mening makkelijk 
afgedaan met de opmerking dat de botsing 
en de ernst ervan lastig waar te nemen was. 
Ook voor de assistent-referee bij de achter-
lijn die zich op hoogstens 2 meter van het 
‘’plaats delict” bevond ?!?

wat zeggen de officiële spelregels over  
bovengenoemd voorval ?
De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd 
indien naar zijn oordeel een speler ernstig 
geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler 
van het speelveld wordt verwijderd. Een ge-
blesseerde speler mag pas in het speelveld 
terugkeren nadat het spel is hervat; 
•	laat	het	spel	doorgaan	totdat	de	bal	uit	het	

spel is, als een speler, naar zijn oordeel, 
slechts licht geblesseerd is; 

•	ziet	erop	toe	dat	een	speler	met	een	
bloedende wond het speelveld verlaat. De 
speler mag alleen terugkeren na een teken 
te hebben ontvangen van de scheidsrech-
ter, die ervan overtuigd moet zijn dat het 
bloeden is gestopt; 

Een scheidsrechter (of indien van toepassing 
een assistent-scheidsrechter of vierde official) 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
	•	soort	verwonding	opgelopen	door	een	

speler, official of toeschouwer; 

DiT SCHRiJVENDE ziT DE WEDSTRiJD VAN PSV TEGEN ATLETiCO MADRiD NOG HEEL VERS 

iN MiJN GEHEuGEN.  ALS  ECHTE VOETBALLiEfHEBBER zAT iK DiE 13DE SEPTEMBER VOOR 

DE BuiS EN HEB GENOTEN VAN EEN PRACHTiGE EN MEESLEPENDE WEDSTRiJD.

SPELREGELZAKEN
COLUMN: DRS. in SPE
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•	enige	andere	schade	geleden	door	enig	
individu, club, bedrijf, bond of ander 
lichaam, ten gevolge van, of mogelijk ten 
gevolge van, welke beslissing dan ook die 
hij mag nemen in het kader van de spelre-
gels of met betrekking tot de normale pro-
cedures die vereist zijn om een wedstrijd 
te organiseren, te spelen en te leiden. 

Een dergelijke beslissing kan zijn: 
•	een	beslissing	om	het	spel	al	dan	niet	

te onderbreken om toe te staan dat een 
geblesseerde speler het speelveld verlaat 
om te worden verzorgd; 

•	een	beslissing	om	te	verzoeken	of	er	op	
te staan dat een geblesseerde speler het 
speelveld verlaat om verzorging mogelijk 
te maken;

Kunt u het nog volgen? Een heleboel tekst, 
geschreven door een jurist,  waarmee feite-
lijk wordt gezegd, “de scheidsrechter heeft 
altijd gelijk en kan achteraf nooit aansprake-
lijk worden gesteld voor zijn beslissingen”. 
in mijn vorige stuk over spelregelzaken in de 
juni editie van ons clubblad heb ik nog mijn 
afkeur uitgesproken over het inzetten van 
extra technologieën (bijvoorbeeld een video 
referee) ter ondersteuning van de scheids-
rechter. Na de wedstrijd PSV tegen Atletico 
Madrid met zoveel arbitrale dwalingen ben ik 
niet meer zo zeker van mijn zaak……  

Nu snel over naar de actualiteit in het ama-
teurvoetbal. De spelregelcommissie van de 
fifA heeft de spelregels flink aangepast. Dit 
zijn de belangrijkste veranderingen (sinds 1 
juni 2016 van kracht) :

1. Aftrap
De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit 
worden genomen. Dat komt de snelheid 
van het spel ten goede, omdat de bal vaak 
na een tikje vooruit toch achteruit wordt  
gespeeld om de aanval te starten.

2. Minimum aantal spelers
Als een team minder dan 7 spelers heeft, 
mag niet aan de wedstrijd worden begon-
nen. Ook wanneer een team tijdens een 
wedstrijd met minder dan 7 spelers kom te 
staan, mag het duel niet worden voortgezet. 

3. Triple punishment
Als de verdediger in het strafschopgebied 
een poging onderneemt of de mogelijk-
heid heeft om de bal te spelen, maar een 
overtreding maakt, is het een gele kaart. Dit 
omdat de straf anders te zwaar wordt geacht, 
namelijk een strafschop, rode kaart en een 
daaropvolgende schorsing. Bij duwen of 
vasthouden blijft de rode kaart intact. Ook 
de tackles van achteren blijven vanzelfspre-
kend  wel bestraft met een rode kaart.

4. Strafschoppenserie
Trainers krijgen de keuzevrijheid om tijdens 
de strafschoppenserie de volgorde te wis-
selen. zo kan bij een vierde beslissende 
strafschop, de trainer besluiten die door de 
nummer 5 te laten nemen.

5. Gele kaart en verzorging voor gebles-
seerde speler
Een speler die een blessure oploopt door 
een overtreding waarvoor de dader geel 
krijgt, mag vanaf nu ter plekke op het veld 
worden verzorgd. Bij dergelijke overtredin-
gen is er anders sprake van een dubbele 
straf, namelijk een blessure en met tien man 
verder spelen.

Als je deze vijf veranderingen zo leest, lijken 
ze heel logisch en zeker een verbetering voor 
het  voetbal. zo kan ik gelukkig afsluiten met 
een positieve noot.

 Drs. in spe       
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sponsor KoffIebeKers 
Inde Hypotheekelarij
Paulus Eten & Drinken
Delta Beton B.V.
AnyTyme ‘t Stationneke 
Vinken Caravans
Klus Wijs
Pesos Eten & drinken

nWC tv
Bemeko B.V.
De Kantine
Expert Asten B.V.
Marschee

toernooIsponsor
Belasting Adviesgroep Asten
Karwei Someren-Asten
Erima
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NWC gaat dit jaar niet alleen op het veld 
knallen, ook in de kantine gaan we er tegen-
aan, en hoe! De Activiteitencommissie is 
met maar liefst 6 personen uitgebreid en ze 
hebben een fantastisch programma samen-
gesteld voor de 1e helft van dit seizoen.
Natuurlijk gaan we door met de succes-

nummers op de zondagen zoals als het 
‘Bistenfist’, het ‘Oktoberfest’ en de ‘Super 
Sunday’s’. Daarnaast, en dat is nieuw, wordt 
elke 2e donderdag van de maand een activi-
teit georganiseerd, zoals een Pokertoernooi, 
Tafelvoetbal, Stef Stuntpiloot en Darten. Ook 
nieuw is de ‘Kantinesporter van het Jaar’. 

Activiteitencommissie pakt uit met 
Activiteitenkalender 2016-2017! 

De Activiteitencommis-
sie bestaat nu uit Guus 
Knoops, Rick Sleegers, Luc 
Verberne, Lola feijen (allen 
reeds lid) en is nu verder 
versterkt met Paul Knoops, 
Gijs Kuijpers, Rowan 
Manders, Jaimie Swinkels, 
Ankie van Helmond en 
Thomas van Bree.

Dus noteer de data alvast 
in je agenda, hieronder een 
overzicht van alle geplande 
activiteiten tot de Winter-
stop.
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Willy & Freek van Rossum
Zo VADER ZO ZOON

alias (bijnaam)
W   zwaantje
f   freaky

traint/speelt in
W   NWC A1/NWC 3 
f   NWC 11

dieptepunt
W   Overlijden van mijn moeder en  
 Jan van Horne
f   Verlies met 27-0 van Someren

slechtste eigenschap
W   Ongeduldig en druk  f   Koppig

Hekel aan...
W   Verliezen (bij voetbal)  f   Verliezen

ik zou een dagje willen ruilen met…
W   Pep Guardiola
f   zlatan ibrahimovic

beste eigenschap  W  Eerlijk  f   Humor

droomt van...
W  Trainer te zijn van  
 Barcelona
f   Loterij winnen

Favoriete schoolvak
W   Geschiedenis
f   Bedrijfseconomie

saaiste schoolvak
W   Wiskunde
f   Engels

Favoriete radiozender
W   Radio 538
f   SLAM fM!

mooiste  
vakantieland
W   italië
f   Spanje

lijfspreuk
W  KiS (Keep it Simple)
f   Je leeft maar 1 keer

Hoogtepunt
W   Geboorte van mijn 3 kinderen, kampioenschap NWC C1 en  
de dag dat ik Dorien leerde kennen  f   Topscorer NWC 1

Geboren
W   Oss, 10-09-1959 
f   Asten, 24-05-1996

beroep/school
W   Vrijwilliger/maatje bij ONiS, HEAO/HTS
f   Summa College Marketing

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

26



beste boek
W   The firm van  
 John Grisham
f   -

mooiste tenue
W  Barcelona
f   Arsenal

Favoriete televisiezender
W   fox Sports
f   fox Sports

Favoriete club  
in Nederland
W   PSV  f   PSV

Favoriete speler 
bij Nwc
W   Gianni Steijlen
f   Erwin Thijs

Favoriete Nederlandse voetballer
W   Arjen Robben  f   Arjen Robben

Favoriete buitenlandse voetballer
W   Lionel Messi  f   Mesut Özil

Favoriete  bui-
tenlandse club
W   Barcelona
f   Arsenal

kleur
W   Wit
f   Blauw

Favoriete muziekgenre
W   Nederlandstalig
f   Hardcore

mooiste stadion
W   Bernabéu
f   Emirates Stadium

Favoriete programma
W   Actiethriller
f   Voetbal inside

eten
W   italiaans
f   Pizza

Favoriete lied
W   Het Dorp van Wim Sonneveld
f    -

lelijkste stadion
W   Helmond Sport
f   De Arena

beste film
W   The Green Mile
f   Old School

drinken
W   Biertje
f   Bier

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
spaar mee met Nwc: rabobank clubkas campagne!
de stemperiode loopt van 6 tm 17 oktober 

Ben jij lid van de Rabobank? Dan krijg jij uiterlijk 1 oktober een stem-
code. Met deze code krijg je 5 mogelijkheden om te stemmen. Wij 
hopen dat NWC-leden het maximum van 2 stemmen mogen ontvan-
gen! De stemmen zijn per stuk maar liefst € 3,75 waard.
Alvast hartelijk dank voor jullie steun en zegt het voort bij vrienden 
en familie.
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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
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