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VOORWOORD

COLOFON

Ik vraag me echter alleen af of familie van 
Eijk, vorige keer het trotse middelpunt van ‘zo 
vader - zo zoons’, de volgende keer weer zo 
enthousiast zal reageren. We hebben name-
lijk per abuis een nogal pijnlijke fout gemaakt. 
Daar waar iedereen van NWC zo’n beetje weet 
dat de familie van Eijk trouwe ajax-supporters 
zijn, hebben wij hen, per abuis, tot psv-sup-
porters gebombardeerd. onze welgemeende 
excuses hiervoor!

voor onze vaste kopij-leveranciers blijken we 
iets strenger te zijn, zoals jullie kunnen lezen 
in de bijdrage van onze voorzitter. zelfs voor 

het winnende team van de grote NWC-Quiz 
maken we geen uitzondering. Maar dat bete-
kent in ieder geval wel dat deze nieuwe editie 
vandaag al op de deurmat is komen vallen.

graag wil ik van de gelegenheid gebruik ma-
ken om iedereen die deze editie, maar ook alle 
voorgaande edities van dit seizoen, kopij heb-
ben aangeleverd bedanken. En misschien nog 
wel het meest onze vaste kopij-leveraars, want 
ga er maar aan staan. Elke editie weer een leuk 
artikel schrijven is zeker niet gemakkelijk. 
 
 Monique ten Thije, hoofdredacteur

DE NIEUWE NWC-ER Clubblad van r.k.v.v. N.W.C. asten
april 2017 - 44e jaargang.  verschijningsdatum elke even maand

Wat Is hEt toCh oprECht gENIEtEN oM DEEl uIt tE MakEN vaN DE 

rEDaCtIE vaN DE NIEuWE NWC-Er. ook DIt kEEr hEbbEN WE NaME-

lIJk WEEr EEN goED gEvulDE EDItIE voor Elkaar kuNNEN krIJgEN, 

allEEN oMDat IEDErEEN DIE WE oM kopIJ vragEN ENthousIast 

rEagEErt. soMs zElfs krIJgEN WE spoNtaaN kopIJ aaNgElEvErD 

MEt DE vraag of WE Dat MIssChIEN WIllEN plaatsEN.



2

Hoofdsponsor 
ING

Hoofdsponsor jeugdplan 
Dispolab Nederland B.V.
PeelPartners
Joosten Winkelstellingen B.V.

Hoofdsponsor G-voetbal
Dispolab Nederland B.V.

sUbsponsor G-voetbal
Erima
PeelPartners 
TwinTours / Verberne reizen

sUbsponsor
Bakkerij Koolen
Baltussen Preiplanten Asten
Berkvens B.V.
Bij Willem
Café Zaal Jan van Hoek
Claessens Offset- en Zeefdrukkerij B.V.
Controldigit Besturingstechniek
Deska Kantoormeubelen B.V.
Erima
Grand Café Markt 8 v.o.f.
Verbugt IT
Karwei Someren-Asten
Peelland ICT Services B.V.
Shell Peelland / Velg + Band
Multi Bier Asten B.V.
Verhaak B.V.

faCIlItaIr sponsor
Benvido
Ricky Berkers Media & Entertainment
Fysiotherapie Campanula
Johnny Vlemmix Belettering
Apotheek Asten - Alphega apotheek
Verto
Was Getekend

stersponsor
Accountants & Belastingadviseurs RSW
Acknowledge Benelux B.V.
B.B.N. Techniek B.V.
Bouwmarkt Totaal
Cafetaria  snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid B.V.
Dispolab Nederland B.V.
Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V.
Gevloerd door Eric
Legro Potgrondbedrijf B.V.
Grieks wijn restaurant Mykonos
Alex Kuijpers CV service
Expert Asten B.V.
Niels van Hagen Handelsonderneming  
 en dienstverlening
Pesos Eten & drinken
Rijschool Wilco
Ristorante Innesto
Saabspecialist Eindhoven
Slema Natuursteen
Sloopwerken en Asbestverwijdering  
 Van der Heijden B.V.
Sprengers Elektro
Stienen Trading B.V.
Thijs Straatwerk Steenhandel
Tinnemans en van Loon
Tooltec
Tratorria Aglio E Olio
VB+ Vastgoedmanagement BV
Verberne bouw + meubel

sHIrtsponsor 
Aarts Zwembadbouw
Auto Sinnema
Bamboo Giant Nederland B.V.
Blikkenactie Hans
Fysiotherapie Campanula
Horeca bedrijven Heidehof
Ralf Loomans Metselwerken
Malex Automotive
Metsel-, lijm- en aannemingsbedrijf  
 Meulendijks
J. Swinkels Zakelijke & Agrarische diensten 
Verberne Interieur & Design



3

IN BEWEGING

En net nu ik wil beginnen de lijst van betaald 
voetbalclubs in IJsland uit het hoofd te leren, 
komt deze melding. Ik laat Monique nog 
weten dat dit erg vervelend uit komt, omdat 
we als hoofdbestuur afgesproken hebben 
om ook dit jaar weer voor de eerste prijs te 
gaan. Na twee jaar op rij de tweede plaats te 
hebben gehaald, is de ambitie nu om voor 
het allerhoogste te gaan. Monique is echter 
redelijk onverbiddelijk, ik krijg uitstel voor 
de aanlevering van de kopij tot zaterdag.  
Ik ben nu vooral erg benieuwd of deze onder-
breking van de voorbereiding op de quiz 
consequenties voor mijn bijdrage aan het 
quizteam heeft. 

Maar eerst nog even terug naar mijn vorige 
bijdrage aan het clubblad. Daar gaf ik aan 
dat het jaar 2016 goed geëindigd was en 
had ik hoop dat het jaar 2017 op die goede 
manier voortgezet zou kunnen worden. De 
werkelijkheid werd echter anders, want er 
kwam een einde aan de samenwerking met 
de hoofdtrainer. De trainer van NWC 2, Wim 
Cooijman, was bereid om de taken van de 
hoofdtrainer over te nemen. Een moedig 
besluit, want NWC1 zal alle zeilen bij moeten 
gaan zetten om het seizoen nog op een  
redelijke manier af te kunnen sluiten.  
Er volgen wat dat betreft nog een aantal 
spannende maanden, maar ik ben ervan 

MIDDEN IN DE voorbErEIDINg op DE grotE NWC-QuIz trIlt MIJN tElEfooN. EffE kIJkEN 

WIE of Wat EN DaN zIE Ik hEt MaIltJE vaN DE hoofDrEDaCtrICE vaN DE NIEuWE NWC-

Er MoNIQuE. zIJ WIJst ME Er op Dat aaNstaaNDE vrIJDag DE DEaDlINE voor DE aaN-

lEvErINg vaN kopIJ Is.

Voorwoord van de voorzitter
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overtuigd dat de aanwezige kwaliteiten bij 
NWC uiteindelijk voldoende zullen zijn.     

verder zijn we als bestuur ook flink in de 
weer geweest met de rubbergranulaatkor-
rels. het bleek een moeilijke materie. het 
aanvullende onderzoek door rIvM wees uit 
dat het gezondheidsrisico verwaarloosbaar 
klein is, maar desondanks kwamen er ook 
andere geluiden. Wie moet je in zo’n situatie 
geloven? uiteindelijk hebben we ervoor 
gekozen om het standpunt van het rIvM, 
de ggD, de kNvb en de gemeente asten te 
volgen en trainen en spelen we wedstrijden 
op het kunstgras. De uitslag van het Euro-
pese onderzoek naar de gezondheidsrisico’s 
bevestigde het resultaat van het onderzoek 
van het rIvM. En dat speelde allemaal op 
het moment dat we ook de voorbereidingen 
voor de vervanging van de toplaag van het 
huidige kunstgrasveld en de aanleg van een 
tweede veld begonnen waren. 
Dit heeft zeker tot enige vertraging geleid 
en tot op dit moment is het ook nog niet 
helemaal duidelijk hoe het verder zal gaan 
verlopen. Want ondanks alle onderzoeken 
blijft de rubberkorrel de gemoederen bezig 
houden. De vraag of het dan wel wijs is om 
nu een nieuwe grasmat met rubberkorrels 
aan te leggen blijft boven ons hoofd hangen. 
temeer daar een andere soort materiaal, 
of dat nu kurk of kunststofkorrels zijn, veel 
duurder is dan de rubberkorrels. kortom, we 
hebben nog wat hobbels te nemen, voordat 
daadwerkelijk de schop de grond in kan. 
Maar we blijven positief en optimistisch over 
het verdere vervolg. 

De titel ‘in beweging’ heeft niet alleen be-
trekking op NWC, maar ook op het voetbal in 
Nederland, meer in het bijzonder de kNvb.  

zo hebben we kort geleden de grootste  
verandering in het jeugdvoetbal van de af-
gelopen dertig jaar voor de kiezen gekregen 
–de invoering hiervan start met ingang van 
het nieuwe seizoen- of de volgende plannen 
vanuit zeist worden alweer gelanceerd:  
de hervorming van de competities in het  
betaald voetbal. ook hier zijn weer tegen-
strijdige geluiden te horen van voor- en 
tegenstanders. uitgangspunt van de kNvb 
is bij beide veranderingen de voetbalsport 
aantrekkelijk te houden en spelers over 
de gehele linie beter te maken. tegen dat 
uitgangspunt zal niemand bezwaar hebben, 
over de weg daar naar toe zal nog veel ge-
discussieerd worden. Dat houdt het voetbal 
interessant. En dat geldt dus ook voor de 
plaatselijke NWC: volop ontwikkeling, volop 
discussie en altijd iets te doen. 
kortom een boeiende job, voorzitter zijn van 
zo’n mooie vereniging.

 Wim Geboers, Voorzitter NWC
 

ps De 12 editie van de grote NWC-Quiz zit er 
weer op. het hoofdbestuur heeft de ambi-
tie waar kunnen maken en is tot winnaar 
gekroond. Dat had niets met mijn voorberei-
ding te maken, maar alles met de kwaliteiten 
van mijn teamgenoten. aan het einde van 
de quiz deelde de organisatie mee dat dit de 
laatste keer was dat zij de grote NWC-Quiz 
organiseerde. Ik wil hen namens het NWC 
bestuur en alle ‘quizzers’ bedanken voor 
12 jaar De grote NWC-Quiz. ze hebben het 
tot een evenement weten te maken dat niet 
meer mag ontbreken op de activiteitenkalen-
der. gelukkig hebben zich na afloop al een 
paar mensen gemeld die de organisatie over 
willen nemen. De 13e editie gaat dus volgen. 
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•	 Voorbereiding	Teamindelingen	seizoen	2017-2018

•	 Voorbereidingen	opgesTarT	Voor	Viering	75	jubileum	jeugdafdeling	nWC

•	 mobiel	digiTaal	WedsTrijdformulier	(mdWf)

VAN HET JEUGDFRONT

Voorbereiding Teamindelingen seizoen 2017-2018

binnen NWC zijn we al volop bezig met het 
seizoen 2017-2018. om een goede teaminde-
ling te kunnen maken is het van belang dat 
we vroegtijdig weten over hoeveel spelers wij 
kunnen beschikken. Daarom zal begin april 
via de groepsleiders een brief worden uitge-
reikt aan de leiders van de teams om te inven-



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

tariseren welke spelers gaan stoppen. voor 
17 april willen we graag weten welke spelers 
stoppen. tevens zullen we dan inventariseren 
van welke leiders/coaches we ook volgend 
jaar weer kunnen rekenen op hun diensten.

 Jeugdbestuur NWC

VAN HET JEUGDFRONT

zaterdag 16 september 2017 wordt de 
jeugdafdeling van NWC in het zonnetje gezet. 
Da’s niet zomaar, we bestaan dan 75 jaar en 
dat moet natuurlijk gevierd worden.

Er is inmiddels een jubileum comité be-
noemd, daarnaast zijn er een aantal werk-
groepen samengesteld.

tijdens deze feestelijke dag gaat de aan-
dacht vanzelfsprekend uit naar onze jeugd, 
de verschillende werkgroepen zijn momen-

teel druk bezig om een sportief en vermake-
lijk programma samen te stellen.

verder zal er aan het begin van de middag 
een officieel moment zijn waarin we even stil-
staan bij hetgeen er allemaal bereikt is met 
onze jeugd en we sluiten natuurlijk ’s avonds 
af met een feestavond voor eenieder die onze 
jeugd een warm hart toedraagt.
 

Jubileum commissie
75jaarNWCjeugd@nwc-asten.nl

Voorbereidingen opgestart voor viering 
75 jarig jubileum jeugdafdeling NWC



6 VAN HET JEUGDFRONT

vanaf het seizoen 2017/’18 stapt 
het amateurvoetbal over naar 
het mobiele digitaal wedstrijd-
formulier. het invullen van het 
wedstrijdformulier zal voortaan 
uitsluitend met de Wedstrijdza-
ken-app gaan.
volgend seizoen stapt het ama-
teurvoetbal over naar het mobiel 
digitaal wedstrijdformulier. het 
invullen van het wedstrijdformu-
lier zal vanaf dan uitsluitend met 
de Wedstrijdzaken-app op een 
smartphone of tablet gaan.

“Een mooie ontwikkeling voor ons amateur-
voetbal. Ik denk dat iedereen blij is dat ook 
de wedstrijdformulieren de stap naar het 
digitale tijdperk hebben gemaakt”, zegt di-
recteur amateurvoetbal Jan Dirk van der zee. 
“sinds dit seizoen wordt de app gebruikt in 
het zaalvoetbal en wordt er ook in het veld-
voetbal mee getest. De resultaten en de er-
varingen van voetballers, bestuursleden en 
scheidsrechters zijn zo positief, dat we nu 
hebben besloten om al met ingang van het 
volgende seizoen volledig over te gaan op het 
mobiele wedstrijdformulier.” 

Minder tijd en moeite
van der zee: “Met deze app kost het invullen 
van de wedstrijdformulieren minder tijd en 
moeite. Dit betekent minder administratief 

werk en voor vrijwilligers is het erg 
belangrijk dat er minder tijd verlo-
ren gaat. En na afloop van de wed-
strijd is er meer tijd voor ‘de derde 
helft’.”

Spelerspassen
onderdeel van de Wedstrijdzaken-
app zijn ook de digitale spelers-
passen. hierdoor worden de hui-
dige plastic spelerspassen met 
ingang van volgend seizoen af-
geschaft. De uitlevering van deze 
passen stopt op zeer korte termijn. 
per 4 maart is het daarom, voor dit 

lopende seizoen, toegestaan om te spelen 
met een geldige officiële legitimatie in plaats 
van een spelerspas. verlopen spelerspassen 
hoeven na 3 maart niet meer vernieuwd te 
worden. In de toekomst zal een spelerspas 
ook niet meer verlopen; dit proces gaat vol-
ledig digitaal.

Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier (mDWF)



Ik wil het namelijk hebben over iets wat mij 
enorm opgewonden heeft een paar weken ge-
leden. Mijn zoon voetbalt in de E1 (Jo-13-1) en 
had een aantal weken geleden een uitweds-
tijd bij een niet nader te noemen helmondse 
ploeg. De wedstrijd ging heel leuk tegen el-
kaar op. het was helemaal geen schoppartij, 
er werd wel fel gespeeld, maar dat is alleen 
maar mooi om te zien. tot bleek dat het elftal 
van mijn zoon de overhand begon te krijgen 
in de wedstrijd. het stond gelijk, maar ze ble-
ven aandringen op een treffer. 3 keer achter 
elkaar glipte een speler van ons langs de laat-
ste verdediger en drie keer werd het spelertje 
van achter neer getrapt voordat hij alleen op 
goal kon gaan.

als ouder probeer je je dan in te houden en 
de zaken op zijn beloop te laten, hoe moeilijk 
dat ook is. persoonlijk vond ik dat de leiders 
van de tegenpartij in hadden moeten grijpen, 
want het was echt te schandalig aan het wor-
den. toch had ik de indruk dat die leiders het 
juist goedkeurden, want zo zat de kans er 
nog steeds in dat ze zelf de wedstrijd konden 
winnen. Maar goed, uiteindelijk scoorden 
we dan toch de winnende treffer wonnen we 
daar de wedstrijd met 2-3.
achteraf in de kantine was het natuurlijk wel 
het onderwerp van gesprek. De meeste ou-
ders vonden het niet kunnen, de scheids had 
bijvoorbeeld een spelertje 5 minuten van het 
veld kunnen sturen, wat niet gebeurd was. 

ElkE kEEr als Ik EEN stukJE sChrIJf DENk Ik bIJ MEzElf, zal Ik IEts sChrIJvEN MEt EEN 

negaTieVe	of	een	posiTieVe	boodsCHap.	HeT	is	zondagaVond,	nWC	1	is	meT	4-0	afge-

droogd	door	Helmondia,	HeT	nederlands	elfTal	is	Vernederd	meT	2-0	door	bul-

garIJE, EN hEt ErgstE vaN allEs Is Dat WIJ als rEDaCtIE vaN DE NIEuWE NWC-Er DE NWC 

QuIz NIEt gEWoNNEN hEbbEN. Maar toCh zIJN Dat NIEt DE oNDErWErpEN DIE Ik zou 

WIllEN aaNsNIJDEN. hEt Is DE bEDoElINg Dat DIt EEN posItIEf stukJE WorDt .

COLUMN: ONDER DE LOEP
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Winnaarsmentaliteit
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Maar 1 ouder vond het wel getuigen van win-
naarsmentaliteit. Je moet het in je hebben 
om iemand van achteren neer te schoppen 
om de top in het voetbal te halen opperde hij.
Mijn zoon is zelf verdediger en heeft dat 
niet in zich. Ik vroeg dus aan desbetreffende  
ouder of hij vond dat ik dat mijn zoon moest 
“aanleren”. Moet ik mijn zoon aanleren om 
iemand van achter neer te schoppen die al-
leen op goal af gaat? Is mijn zoon geen win-
naar als hij dat niet doet? 

voor mij is het antwoord op die vraag heel 
simpel, natuurlijk ga ik dat mijn zoon niet 
aanleren. liever eerlijk verliezen dan on-
eerlijk winnen. We hebben het hier over 11 
jarige voetballertjes bij een amateurclub. Win-
naarsmentaliteit is namelijk niet iemand van 

achteren neer schoppen, maar dat is alles  
eraan doen om die 3 punten mee naar huis te 
nemen en dan lachend de tegenstander een 
hand geven.

Ik heb het mijn zoon uitgelegd door middel 
van een voorbeeld. papa zat in de finale van 
de grote NWC-Quiz, hij wist eigenlijk alle 
antwoorden, maar vulde deze niet in. Er was 
een ander team dat al een decennia lang op 
alle fronten te kijk gezet werd dat nu de kans 
had om te winnen. Dat team won ook en de 
vreugde en blijheid was mooi om te zien. 
Maar waarom deed je dat dan, papa? Jongen, 
je kunt pas echt winnen, als je weet wat ver-
liezen is.

 G.Plastic

begin april is het speeltoestel (voor kleine kinderen!) geplaatst op het terrein van de oude 
accommodatie. het huisje is mogelijk gemaakt door het rabo Coöperatiefonds en door 
sponsoring van Wesa tuinhout. onze hartelijke dank voor jullie bijdrage! 
het plaatsen van het toestel werd gedaan door Wesa tuinhout met hulp van onze eigen 
vrijwilligers. bedankt! het ziet er super mooi uit. Wil iedereen er alstublieft rekening mee 
houden dat het een speeltoestel voor kleine kinderen is. Dan zullen zij er veel speelplezier 
aan beleven!
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bewezen is dat kinderen die op de basis-
school voldoende sporten dit later ook zo 
door zullen zetten. ze gaan zichzelf eerder 
zien als sporter en hebben sport hoger in 
het vaandel staan dan anderen die niet 
voldoende hebben gesport in hun basis-
schoolperiode. Door opvang en sport samen 
te voegen in sportieve naschoolse opvang 
wordt de jeugd op een leuke manier in aan-
raking gebracht met sport en spel.

samen een spelletje spelen, televisie kijken 
of slechts jezelf bezig houden zijn traditio-
nele activiteiten in de huidige naschoolse 
opvang en bieden kinderen vaak niet de 
kans om zich uit te leven na school. bewe-

gen, strijden voor een overwinning in een 
potje voetbal en met elkaar sportief bezig 
zijn biedt kinderen deze mogelijkheid wel. 
Door middel van deze vorm van opvang is 
het kind op een professionele manier en in 
een veilige omgeving sportief bezig.

Wij zijn momenteel op maandag-, dinsdag- 
en donderdagmiddag aanwezig bij NWC. 
bij voldoende belangstelling gaan we ook 
open op woensdag en vrijdag.

Heeft u interesse? Neem dan contact op 
met Janneke van den bos (teamleider) op 
06 33567562 of per mail jannekevanden-
bos@sportstuif.nl

Sportieve naschoolse opvang  
van Sportstuif bij NWC

IN DE MaatsChappElIJkE DIsCussIE blIJkt Dat DE NEDErlaNDsE JEugD tE WEINIg  

bEWEEgt EN sport. JuIst voor basIssChoolkINDErEN Is DE aaNrakINg MEt volDoEN-

DE sport vaN zEEr groot bElaNg! 
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Na enkele jaren in een vaste 
samenstelling te hebben 
geacteerd, is de activitei-
tencommissie dit seizoen 
flink uitgebreid. Dankzij de 
uitbreiding van de activitei-
tencommissie is er nu een 
goede afspiegeling van de 
senioren binnen NWC. zo-
wel de selectie-elftallen (gijs 
kuijpers en rowan Manders), 
het ‘lager voetbal’ (thomas 
van bree, paul knoops, luc 
verberne, guus knoops en 
rick sleegers) en de dames-
teams (ankie van helmond, 
Jaimie swinkels en lola 
feijen) zijn vertegenwoordigd 
in de activiteitencommissie 
en dit zorgt voor leuke nieuwe 
ideeën! Een voorbeeld hier-
van zijn de donderdagavond-
activiteiten. Iedere tweede 
donderdag van maand vindt 
er een toernooitje plaats, 
waaronder een fIfa-toernooi, 
pokertoernooi, perudo en 
stef stuntpiloot. De algehele 
winnaar van deze competitie 
wordt op het einde van het 
seizoen uitgeroepen tot kan-
tineheld van NWC seizoen 
2016-2017!

Naast de donderdagavond-
activiteiten zullen ook de ac-
tiviteiten op zondag natuur-
lijk niet ontbreken! Naast de 

gebruikelijke feestjes als 
de seizoensopening en sei-
zoensafsluiting, organiseert 
men dit jaar ook een heus 
toeptoernooi en een spel-
lenmiddag, waarbij iedereen 
zijn of haar favoriete (bord)

spel mee naar de kantine 
kan nemen. kortom, er staat 
de komende tijd weer veel te 
gebeuren en er zijn dus ge-
noeg redenen om de donder-
dag en zondag in de kantine 
door te brengen!

goede afspiegeling van de 
senioren binnen NWC. zo-
wel de selectie-elftallen (gijs 
kuijpers en rowan Manders), 
het ‘lager voetbal’ (thomas 
van bree, paul knoops, luc 
verberne, guus knoops en 
rick sleegers) en de dames-
teams (ankie van helmond, 
Jaimie swinkels en lola 
feijen) zijn vertegenwoordigd 
in de activiteitencommissie 
en dit zorgt voor leuke nieuwe 
ideeën! Een voorbeeld hier-
van zijn de donderdagavond-
activiteiten. Iedere tweede 
donderdag van maand vindt 
er een toernooitje plaats, 
waaronder een fIfa-toernooi, 
pokertoernooi, perudo en 
stef stuntpiloot. De algehele 
winnaar van deze competitie 
wordt op het einde van het 
seizoen uitgeroepen tot kan-
tineheld van NWC seizoen 

Naast de donderdagavond-
activiteiten zullen ook de ac-
tiviteiten op zondag natuur-
lijk niet ontbreken! Naast de 

Activiteitencommissie presenteert 
bomvolle kalender!
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COLUMN: VoetbalDIER

De spits ligt op volle snelheid voor-
waarts, net op de eigen speelhelft. De 
verdedigers van de tegenpartij hebben 
de buitenspelval opengegooid en sprin-
ten richting de middenlijn. Als de diep-
tepass komt, kruisen spits en verdedigers 
elkaar rond de middenlijn. Op het oog 
meters buitenspel. Maar kwam de spits 
niet nog net van eigen helft? En zo niet, 
stond hij niet precies op één lijn met de 
laatste man toen de pass kwam?

Vraag 1: Mag een spelregel die een 
doorslaggevende invloed kan hebben op 
de uitkomst van het spel discutabel zijn?
Vraag 2: Draagt discussiëren over 
het naleven van spelregels bij aan de 
charme van een sport? 
Vraag 3: Mogen het winnen of mislopen 
van miljoenen euro’s afhangen van een 
vaak discutabele spelregelbeoordeling?

Alleen de conservatieve voet-
ballerij zal deze vragen gerust 
met ja durven beantwoorden. En 
overgaan tot de orde van de dag. 
Alsof is aangetoond dat de 
buitenspelregel het plezier in het 
beoefenen van of het kijken naar 
voetbal vergroot. Misschien wordt 
het zonder buitenspel alleen maar 
leuker...
Alsof er niet al genoeg is om over 
te discussiëren wat voetbal betreft. 

Avonden worden moeiteloos 
volgepraat, ook zonder buiten-
spelgevallen. Alsof er niet al 
jaren technologische hulpmid-
delen bestaan die binnen en-
kele secondes een eind kunnen 
maken aan elke buitenspeldiscussie. 
Antwoord 1: Nee! Spelregeldiscussies 
verzieken altijd het plezier in en het 
verloop van een spel.
Antwoord 2: Nee! Discussiëren over een 
sport is meestal heel leuk, discussiëren 
over een misgelopen wereldtitel van-
wege een onterecht afgevlagde counter 
is alleen maar erg frustrerend. En op 
lager niveau: in discussie gaan met een 
arrogant grijnzende grensrechter die elk 
seizoen twintig punten bij elkaar vlagt 
voor zijn team is allesbehalve charmant.
Antwoord 3: Nee! Natuurlijk niet! Op 
het hoogste niveau betekent wel of niet 
scoren soms het verschil tussen wel of 
niet die talentvolle Braziliaanse spits 
kunnen aantrekken. Het vanuit buiten-
spelpositie met de punt van de schoen 
de winnende binnentikken kan het 

verschil betekenen tussen stranden 
in de poulefase van de Champions 
League, of uiteindelijk de grote-
oren-cup winnen.

Vraag 4: Moet buitenspel  
buitenspel?
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met ja durven beantwoorden. En 
overgaan tot de orde van de dag. 

buitenspelregel het plezier in het 
beoefenen van of het kijken naar 
voetbal vergroot. Misschien wordt 
het zonder buitenspel alleen maar 

Alsof er niet al genoeg is om over 
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League, of uiteindelijk de grote-
oren-cup winnen.

Vraag 4: 
buitenspel?



12

Kijk, daar hangt een bekend gezicht over de 
reling. Jip de Jong, wat brengt jou hier?
Eigenlijk zou ik met het tweede thuis tegen 
gemert spelen, maar de wedstrijd is op het 
laatste moment afgelast. gemert kon onver-
richterzake terug naar huis... Nu sta ik te kij-
ken naar NWC 3, straks nog even het eerste 
meepikken.

Voetbal je zelf nog?
Nee, ik heb wel gevoetbald, selectie, maar na 
een zware knieblessure tennis ik nu alleen 
nog maar. tegenwoordig ben ik, na het ver-
trek van de hoofdtrainer, coach en trainer van 
NWC2. samen met Michiel reijnders draag 
ik deze zware taak op mijn nog jonge schou-
ders. Maar het is leuk, het gaat best goed. Ik 
ben niet van de lange wedstrijdbesprekingen 
en speeches, less is more en de poppetjes op 
de juiste plaats zetten zijn mijn motto’s.

Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven?
Ik ben supply chain engineer bij stafa in 
Maarheeze, een groothandel in boutjes en 
moertjes.

Dat laatse snap ik, dat eerste gooi maar in 
mijn pet...
Ik ga over procesoptimalisatie, vooral logis-
tiek, maar ook op het gebied van communica-
tie en financieel.

Duidelijk. Nog iets te melden over de verkie-
zingen?
Nou, indirect wel, namelijk dat het zo te zien 
met de polarisatie bij NWC reuze meevalt, 
gezien het feit dat Jerry telyoarubun met zijn 
bruine kleurtje en zijn Indonesische roots de 
aanvoerdersband draagt bij NWC 3.

Mooi opgemerkt. Nog een uitsmijter?
Dat ik iedereen vandaag en elke volgende 
zondag een hele fijne zondag wens! En dat ie-
dereen die zich ooit eens verveelt op zondag 
naar NWC moet komen, omdat het eerste, het 
tweede, het vijfde of welk team dan ook altijd 
topvermaak biedt!

Prachtig Jip! Dank je wel. En jij ook nog een 
hele fijne zondag.
bedankt en graag gedaan.

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’:
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Dat het hoofdbestuur de grote NWC-Quiz 
nooit eerder won, was tot nu toe een klein 
smetje op het blazoen van zowel de quiz 
als het bestuur zelf. steevast ging het fout 
aan het begin van de quiz. Na de rondes 
showbizz, sport, Muziekintro’s en rad van 
avontuur was de achterstand op de concur-
renten elk jaar zienderogen. In de ronde over 
asten en NWC zette het hoofdbestuur dan 
wel meestal een imponerende inhaalrace in, 
maar genoeg voor de eindoverwinning was 
het nooit.
 
om het tij te keren, moest er dit jaar dus een 
expert op het gebied van showbizz, sport, 
popmuziek en raderen van avontuur komen 
opdraven. En zo kreeg Nino geboers (inder-

daad: familie van) dit seizoen een onduide-
lijke functie in het bestuur van NWC toebe-
deeld, zodat hij op de avond van de grote 
NWC-Quiz het hoofdbestuur-team kon ver-
sterken.

De zet pakte succesvol uit. De vragen, dit jaar 
mede bedacht door gastjurylid teun Werts, 
bleken in goede aarde te vallen bij het hoofd-
bestuur. zo werden vragen over moderne 
games als horizon zero Dawn, pornodiva’s 
als kim holland en voetbaliconen als Juul  
Ellerman ineens goed beantwoord. tel daar-
bij op het feit dat het hoofdbestuur al vrij 
snel wist wie de mystery guest was (good 
old gerard lomans) en het is geen verrassing 
dat de heren na de laatste reguliere vragen-
ronde de koppositie stevig in handen hadden.  
bestuurssecretaris geert hoeben, tevens part-

Hoofdbestuur bezorgt  
quiz-organisatie eervol afscheid

DE tWaalfDE EN laatstE EDItIE-ouDE-stIJl vaN DE grotE NWC-QuIz hEEft EEN bIJzoN-

DErE WINNaar gEkrEgEN. voor hEt EErst IN DE roEMruChtE hIstorIE vaN DE QuIz, 

DIE volgEND Jaar EEN Doorstart zal MakEN MEt EEN aNDErE orgaNIsatIE, gINg 

hEt hoofDbEstuur MEt DE zEgE aaN DE haal. EEN taCtIsChE MEEstErzEt gaf DE 

Doorslag.

14



social media is in de huidige tijd onmisbaar en 
ook voor sportverenigingen kan dit fenomeen 
functioneel worden ingezet. Naast de bekende 
platformen facebook en twitter, waarop NWC zeer 
actief is, is er de afgelopen jaren een opkomend 
medium doorgebroken: Instagram! 

voor NWC natuurlijk een perfecte kans om de ver-
schillende doelgroepen nog beter te bereiken. het 
laatste nieuws rondom onze club is vanaf heden 
dus ook te volgen op Instagram! Wij zijn te volgen 
via @NWC_asten.

heb jij leuke ideeën die wij kunnen gebruiken voor 
het inzetten van Instagram? laat het ons dan ge-
rust weten via socialmedia@nwc-asten.nl.

Volg jij NWC al op Instagram?

time bolleboos, maakte het karwei in de finale 
overtuigend af. tweede werd vC De piloten, 
derde Cv De koninck.

En zo konden wij, de organisatie van de grote 
NWC-Quiz, voor het eerst in al die jaren het 
hoofdbestuur in het zonnetje zetten. Dat de-
den we echter pas nadat we de – zoals elk 
jaar bomvolle – kantine hadden verteld dat 
het ons laatste jaar was geweest. De reden 
kort samengevat: het is mooi geweest. ver-
rèkkes mooi zelfs. 

We zijn er zeker van dat de grote NWC-Quiz 
nog jaren vooruit kan. Maar dan niet meer 
met ons als organisatoren, maar als deelne-
mers. aan geïnteresseerde kandidaten voor 
onze opvolging is geen gebrek, zo bleek na 

afloop van de quiz. We hebben er dan ook 
alle vertrouwen in dat er volgend jaar een der-
tiende editie van de grote NWC-Quiz zal zijn. 
beter dan ooit!

De organisatie:  
Bas Damoiseaux, Joost van Deursen,  

Lars Mennen en Joost Rooze
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De doorgeefpen 
ligt bij...

ruuD, MIJN DaNk Is groot. Wat NobEl 

oM aaN MIJ tE DENkEN. Ik zal ME zo EvEN 

voorstEllEN, EEN upDatE gEvEN vaN 

MIJN CarrIÈrE bIJ NWC EN afsluItEN MEt 

EEN klEINE bIJDragE. zo kaN EEN sElEC-

tIEvE lEzEr ook vooruIt.

Voorstellen
Ik ben Michiel van pelt, ook wel “pijltje” ge-
noemd vanwege mijn snelheid….!?
Ik woon in Eindhoven en met vrouwlief zijn we 
in afwachting van gezinsuitbreiding. Wie weet 
een toekomstig NWC-ertje.
In het dagelijkse leven (minus vakanties) 
ben ik werkzaam als economiedocent in het 
schijndelse. verder hebben mijn broer hugo 
en vader rien ook een voetbalverleden bij 
NWC. De ene respectievelijk als jeugdlid en 

de andere bij de senioren. Ik heb dit gecombi-
neerd, waarover zo direct meer. rien heeft ook 
menig team gecoacht en/of getraind en is nog 
steeds betrokken.

Excuses
Mocht dit verhaal een of meerdere onwaarhe-
den bevatten dan is dat niet bewust. tijdsdruk 
en een minder voelende noodzaak research te 
doen zijn hier debet aan. Iets wat een neutrale 
lezer ook niet als hinderlijk zal ervaren, hoop ik.

Palmares
op 4-jarige leeftijd speelde ik mijn eerste pot-
jes. Met voetbalschoentjes in de hand ging ik 
mee kijken bij het team van hugo, in de hoop 
ze een “man” tekort kwamen. officieel een 
jaar later startte ik in de jeugd bij de f-jes (te 
lang geleden om degradaties dan wel kampi-
oenschappen te herinneren) waar ik t/m de D1 
(kampioen) heb gevoetbald. Daarna lag mijn 
focus bij tennis. Dat en een osgood-schlatter 
zorgde ervoor dat ik pas weer in de a mijn ren-
tree maakte. Daarnaast werd me in de kantine 
overduidelijk gemaakt dat voetballen leuker 
is dan friet bakken. Dank nog voor de betref-
fende personen die me hebben overtuigd.

zo kwam ik in de a1 terecht. Na een paar spor-
tieve seizoenen met een mooie groep, incl. 
een paar leuke tripjes naar Italië en frankrijk, 

Michiel van peltMichiel van pelt
DE DOORGEEFPEN
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mochten we het vervolgens bij de senioren 
gaan proberen.
Daar, waar ruud Cortenbach afscheid “nam “, 
kwam ik bij NWC1 terecht op een niet vaandel-
teamwaardig niveau, namelijk de 5e klasse. 
Met onder andere baarlo, grashoek en ko-
ningslust (dan heb je een idee).

Na een 3-jarige kampioenstocht kwamen we in 
de 2e klasse terecht. Waar ik in de 3e klasse 
al weleens twijfelde over mijn niveau, lukt het 
in de 2e klasse verassend genoeg zelfs ook 
nog. het aanpassingsvermogen van de mens 
in lastige tijden is onvoorstelbaar. Na een aan-
tal jaren rijpen stootten we zelfs door naar de 
1e klasse met de derby tegen someren weer in 
het programma.

zelfs het lijfsbehoud hebben we kunnen vie-
ren op het einde van dat jaar! Een foto van ons 
team (in boxershorts) in de vitrine bij Charlaine 
bodywear herinnerde ons nog een tijdje aan 
die prestatie.

Maar het daaropvolgende jaar was het op met 
de koek. het vertrouwen van de trainer nam in 
dat jaar (nog verder) af en ik heb het laatste 
gedeelte van het seizoen afgesloten in het 2e 
elftal met nog een mooi kampioenschap als 
spreekwoordelijke pleister.
Na een schitterend afscheid bij NWC1 vervolg-
de ik mijn voetbalcarrière in NWC 4. hier werd 

ik verenigd met oud-teamgenoten en vrienden 
dat later weer verder is aangevuld met oud-
teamgenoten en vrienden. Naast de voetbal-
lers is het met begeleiding ook super gesteld. 
samengevat: ‘een goed stel hoor!’. Waar we 
vorig jaar zelfs, na een weerzinwekkende 
ontknoping met meerdere beslissingswed-
strijden, het kampioenschap veilig hebben 
gesteld. Nu spelen we in de 3e klasse. Dit gaat 
ook naar behoren, maar het kampioenschap 
gaat dit keer net niet lukken.

Ambitie/ plezier
In de NWC 4 vervoers-app vraag ik op dinsdag 
of woensdag wie er weer allemaal bij zijn op 
de training. het gebeurt met regelmaat dat we 
met meerdere auto’s komen vanuit Eindhoven 
om een balletje te trappen en voor sommige 
om aan de conditie te werken. Dit is veelzeg-
gend. het plezier, wat ik altijd enorm belang-
rijk heb gevonden, gedijt hier goed. veel la-
chen, maar wel willen winnen op zondag. lukt 
het niet dan wassen we dit in de kleedkamer 
van ons af en komen we met een glimlach de 
kantine of De kantine (‘gemoedelijk, toegan-
kelijk, beste burgers van de peel’) in. hier 

Een van de vele handelsmerken.
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wordt, winst of geen winst, de man van de 
wedstrijd gehuldigd. 
Ik hoop nog wel wat jaartjes met deze groep, 
met uitbreidingsmogelijkheden (lees vacatu-
res), op eenzelfde voet verder te kunnen gaan. 

Toegift
De pen geef ik door aan iemand die helaas 
niet veel uren meer binnen de lijnen zal staan. 
Maar om te voorkomen dat hij nooit zijn verhaal 
mag doen, is de pen bij deze voor rob Jacobs.

tot slot wil ik proberen iets toe te voegen aan 
de Doorgeefpen, namelijk de Doorgeef penalty, 
en nog specifieker: de Doorgeef panenka. het 
is de bedoeling dat de gelukkige (daar rob 
niet meer voetbalt los ik het op een andere 

manier op) een panenka-penalty neemt. De 
periode loopt tussen het moment van lezen 
en de volgende oplage van de nieuwe NWC-
er. Nemen volstaat, want zoals het gezegde 
het al aangeeft: “Een goede penalty is een 
panenka”. Missen kan namelijk ook wel wat 
lol opleveren, weet ik uit ervaring.

Deze Doorgeefpanenka geef ik aan teamge-
noot paul knoops. overigens zal ik meteen het 
goede voorbeeld geven. Ik beloof er alles aan 
te doen om tussen 17-3-2017 (uiterste inlever-
datum) en Nu er één genomen te hebben.
(@ paul tip: ssE uit 30 april, meen ik)
succes heren

 Michiel van Pelt

Panenka-strafschop
De panenka-strafschop of kortweg de panenka is 
een bijzondere strafschop uit het voetbal. Deze is 
genoemd naar zijn bedenker, de Tsjechoslowaakse 
speler Antonín Panenka. Panenka scoorde met deze 
techniek de winnende goal in de penaltyserie van de 
fi nale van het EK voetbal 1976 tegen West-Duitsland.

Beschrijving
Bij een panenka-strafschop wordt gedaan alsof de bal op 
de gewone manier genomen gaat worden, maar wordt er 
uiteindelijk een zachte stift gegeven, vaak over de al gedoken 
keeper heen. 

De redactie meent dat voor de jongere/minder oude lezers een toelichting nodig is 
op het begrip ‘Panenka-penalty’, vandaar onderstaande toevoeging.
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het gevolg van het grote krachtenspel bij 
het voetbal zijn vaak de uitbundige en heel 
vreugdevolle taferelen naast de enorme en 
bittere teleurstellingen, die velen nog lang 
zullen heugen. als gedoodverfde kampioen,  
in het zicht van de haven, alsnog onderuit 
gaan en het kampioenschap verspelen dat is 
een doemscenario waarmee diverse ploegen 
ook nu weer geconfronteerd zullen gaan wor-
den. zo zal ook de underdog heel verrassen-
derwijs kunnen toeslaan en voor de neus van 
de grote favoriet  het kampioenschap kunnen 
gaan wegkapen. vreugde en verdriet liggen 
op zo’n moment vaak dicht bijeen en soms 
hangt het van een paar doorslaggevende ac-
ties af in wiens voordeel de beslissing uitvalt 
. Dat is inherent aan deze tak van sport. Dat 
is tevens ook de charme, want een competi-
tie waarvan bij voorbaat de winnaar bekend 
is oogt niet interessant. Een competitie leeft 
van verrassingen; de spanning wordt alleen 
maar groter, zeker als zo’n competitie geken-
merkt wordt door resultaten die voor onmo-
gelijk werden gehouden. Een competitie leeft 
pas echt op als de koploper onderuit gaat bij 
de hekkensluiter. En nog meer als de punten-
voorsprong door een aantal knullige wedstrij-
den en dito resultaten als sneeuw voor de 
zon dreigt te verdwijnen. Een beslissing op 
de laatste wedstrijddag en liefst in de aller-

laatste minuten is de ultieme droom van de 
neutrale toeschouwer en ware liefhebber, die 
dan vol aandacht aan de buis gekluisterd zit 
of bij de radio bij een programma als langs 
de lijn.  De spanning is op dat moment om te 
snijden. Denk maar eens terug aan die twee 
kampioenschappen in 2007 en 2016 van psv, 
die op miraculeuze  wijze tot stand kwamen. 
tot grote vreugde van de eigen supporters, 
maar ook tot wanhoop en grote ergernis van 
die van de tegenpartij
De bal kan raar rollen, placht men dan te zeg-
gen en dat is een gevleugelde uitspraak waar 
het voetbal zo rijk aan is. het tekent eens te 
meer de kansen die er zijn om op het aller-
laatste moment de wedstrijd naar je toe te 
trekken en de overwinning uiteindelijk over 
de streep te trekken. Dat geldt voor heel veel 
wedstrijden en die zijn vaak ook bepalend 
voor de definitieve afloop van een compe-
titie. Je moet je kansen ruiken en deze als 
ploeg vol overgave trachten te benutten. zo 
kun je beslissingen forceren, succes afdwin-
gen en de volle buit binnenhalen. zo’n instel-
ling tekent de ware kampioen.
Niets is zeker bij een competitie. Wie had 
vorig jaar op deze tijd gedacht dat feijen-
oord zo’n hoge ogen zou gaan gooien in de 
eredivisie? Dat het er, als grote underdog, 
momenteel het beste voor zou staan? Dat 

WE NaDErEN hEt EINDE vaN DE lopENDE CoMpEtItIE EN DE kaartEN zIJN NagENoEg  gE-

sChuD. DE EErstE kaMpIoENEN DIENEN zICh WEEr aaN EN hEt DoEk ovEr DEzE CoM-

pEtItIE zal ras gaaN vallEN. gEgaraNDEErD Dat Er Naar hEt EINDE toE WEEr grotE 

vErrassINgEN aaN staaN tE koMEN. Dat Is IEDEr Jaar zo EN DIt Jaar zal Daarop gEEN 

EChtE uItzoNDErINg  vorMEN.

Op naar het einde
COLUMN: REVIVAL
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konden weinigen toen bevroeden. En geloof 
me, dat is nu het mooie aan deze competitie. 
omdat feijenoord dit seizoen andere ploe-
gen en wellicht ook grotere kanshebbers de 
loef afsteekt heeft het nu een reële kans om, 
na vele jaren, weer eens een keer het kampi-
oenschap binnen te halen. En dat is dan dik 
verdiend natuurlijk. als je op dat niveau je als 
ploeg zodanig manifesteert dwing je het zelf 
af en ben je niet afhankelijk van de ander. 
Dat verdient alle lof! En dat mag zeker gaan 
uitmonden in een volgend landskampioen-
schap. Dat is wellicht ook de mening van gijs 
de Jong, onze dorpsgenoot en operationeel-
directeur betaald voetbal. zelfs als psv-sup-
porter gunt hij het feijenoord van harte!
of het feit zich zal voor doen is op het mo-
ment van schrijven nog wat ongewis. We 
moeten dus nog even afwachten, maar het 
heeft er momenteel wel alle schijn van. Dat 
het venijn vaak in de staart zit laten we hier 
maar even wijselijk buiten beschouwing. De 
supporters zullen nog een tijdje tussen hoop 
en vrees moeten zien te leven.

ook in andere competities zullen binnen-
kort soortgelijke beslissingen gaan vallen, 
op welk niveau dan ook. veel teams kunnen 
zich optrekken aan het grote voorbeeld van 
feijenoord. als de ware geest in een team 
sluipt is er altijd nog veel mogelijk. Er kunnen 
zich dus nog wat verrassingen aandienen. 
Dat is goed voor de spanning en de verwach-
te publieke belangstelling. Wellicht dat er 
hier en daar nog wat beslissingswedstrijden 
zullen gaan volgen. Mocht het  voor een aan-
tal ploegen daarbij op een teleurstelling uit-
draaien dan hoop ik dat het verdriet van korte 
duur is. zo’n doffe dreun werkt natuurlijk lang 
na, maar het is te hopen dat men zich deson-
danks snel herpakt en vol vuur gaat werken 
aan een nieuwe en, sportief gezien, betere 
toekomst. hopelijk worden er dan volgend 
seizoen op de achterblijvende puinhopen 
weer nieuwe successen geboren. De tijd zal 
het leren!

  
 Revival





Gert-Jan & RENS JANSSEN
Zo VADER ZO ZOoN
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Geboren

gJ  25 december 1970 in asten

r  18 mei 2005 in asten

Traint/speelt in

gJ  leider J013-2

r  speler J013-2

Hoogtepunt

gJ  Moet nog komen

r  kampioenschap E1

Droomt van

gJ  Dikke Mercedes glE aMg

r  Een goede baan later

Mooiste vakantieland

gJ  Nederland

r  frankrijk

Beste eigenschap

gJ  altijd willen winnen

r  altijd op tijd

Beroep/school

gJ  Chauff eur Jetstone Deurne

r  groep 8 bs voordeldonk

Hekel aan

gJ  verliezen

r  liegen

Ik zou een dagje willen ruilen met…

gJ  Max verstappen

r  Neymar

Slechtste eigenschap

gJ  soms te fanatiek

r  ook soms te fanatiek

Dikke Mercedes glE aMg

Een goede baan later

Mooiste vakantieland

gJgJ

r

Dieptepunt

gJ  gelukkig nog niet gehad

r  2x arm gebroken
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Lijfspreuk

gJ  alles komt goed

r  het is niet anders

Saaiste schoolvak

gJ Wiskunde

r taal

Favoriete televisiezender

gJ  rtl 7

r  fox sports

Muziekgenre

gJ  rock

r  top 40

Lievelingskleur

gJ  zwart

r  blauw

Lievelingsdrinken

gJ  bier

r  Ice tea

Favoriete schoolvak

gJ  geschiedenis

r  gym

Favoriete radiozender

gJ  radio 538

r  3fM

Favoriete televisieprogramma

gJ  voetbal Inside

r  brugklas

Favoriete lied

gJ  sad Man’s tongue

r  kind van de Duivel

Lievelingseten

gJ  Chicken tikka Masala

r  pizza

Mooiste tenue

gJ  fenerbahçe

r  psv

Lelijkste stadion

gJ  amsterdam arena

r  amsterdam arena

Favoriete club in buitenland

gJ  schalke 04

r  bayern München

Mooiste stadion

gJ  White hart lane

r  signal Iduna park

Favoriete club in Nederland

gJ  psv

r  psv

Favoriete speler bij NWC

gJ  teun verspeek

r  luuk Castelijns

Favoriete 
Nederlandse voetballer

gJ  Davy pröpper

r  bart ramselaar

Favoriete 
buitenlandse voetballer

gJ  Marco verratti

r  pierre-Emerick auba-
meyang

Mooiste vakantieland

gJ  Nederland

r  frankrijk

25

Hekel aan

gJ  verliezen

r  liegen

Lievelingsdrinken

gJgJ bier

r Ice tea

Chicken tikka Masala



NWC JO9-1 Op bezoek 
bij Roda JC in kerkrade
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JONGE NWC’ers winnen vriendschappelijke wedstrijd

Na een lange rit kwamen de spelertjes van 
NWC JO9-1 aan op het sportcomplex van 
Roda JC. Een ijzige wind woekerde door 
het verlaten stadion ‘Kaalheide’, maar het 
spektakel was op het naast gelegen trai-
ningsveld te zien.
In navolging van succesvolle oefenwedstrij-
den tegen VVV en PSV, was NWC JO9-1 daar 
op uitnodiging van Roda JC.

Om de kou te trotseren werd er van beide 
kanten fanatiek gevoetbald. De wedstrijd 
golfde net als de wind in het begin op en 
neer. De jongens uit Asten wisten het ge-
ringe overwicht gedurende de wedstrijd 
verder uit te bouwen. Hierdoor eindigde de 
wedstrijd in een 3-8 overwinning voor NWC 
JO9-1.

Namens NWC JO9-1, Mark Verspeek
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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


