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Fijn voetbalweekend!

Ze zijn gek op het spelletje. En daarom staan ze er elk weekend. Weer of geen weer. Spelers. Vrijwilligers. 
Supporters. Samen maken zij het amateurvoetbal in Nederland.  Als hoofdsponsor van het Nederlandse 
voetbal ondersteunen we, naast het Nederlands elftal, ook het amateurvoetbal. Dat doen we o.a. met 
lokale sponsoring, het Welpenvoetbal en onze fi nanciële kennis. Als hoofdsponsor van de KNVB blijven 
we daar met veel plezier onze bijdrage aan leveren.

Hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal

ING2138_Ad_Amateurverenigingen_210x297.indd   1 09-06-16   15:05
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REDACTIE: Monique ten thije  (hoofdredacteur) / ronald de Haan / gijs van der Loo / jelle van der Loo 
gert van der steen / paul Debeij/ ‘revival’  LAY-OUT & COVER: bas ten thije   
DRUKWERK: Drukkerij Claessens someren E-MAIL REDACTIE: redactie@nwc-asten.nl 

VOORWOORD

COLOFON

gelukkig was het wel altijd warm in de kantine 
en konden we als redactie al snel dit jaar met 
volle moed aan de slag. Deze nieuwe editie 
van De Nieuwe NWC-er die voor je ligt is daar 
het bewijs van. een goed gevuld exemplaar, 
wat mede te danken is aan de verschillende 
prachtige ingezonden stukken. onze dank 
daarvoor. Hopelijk gaat ook de rest van 2017 
zorgen voor vele inspirerende woorden van ie-

dereen die maar wil. stuur het gewoon naar de 
redactie en wij gaan proberen zoveel mogelijk 
daarvan ook echt te publiceren!
Wij wensen jullie dan ook weer heel veel lees-
plezier en heel veel succes voor de rest van dit 
seizoen!
 
 Monique ten Thije, hoofdredacteur

DE NIEUWE NWC-ER Clubblad van r.k.V.V. N.W.C. asten
februari 2017 - 43e jaargang.  Verschijningsdatum elke even maand

Was Het Weer tot De start VaN DIt jaar Nog NauWeLIjks ‘WINters’ 

te NoeMeN eN ZIjN Zo’N beetje aLLe WeDstrIjDeN VaN Het Najaar 

VaN 2016 ZoNDer probLeMeN gespeeLD, DIt NIeuWe jaar Is DIreCt 

begoNNeN Met eeN afgeLast WeekeND, VaNWege De beVroreN 

staat VaN De VeLDeN. eN eerLIjk Is eerLIjk, Ik VoND Het NIet eeNs Zo 

erg oM NIet te HoeVeN bLauWbekkeN Met steeNkouDe VoeteN Zo 

aaN De raND VaN Het VeLD. 
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Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Het jaar 2017 is inmiddels enkele weken oud 
en de eerste NWC-activiteiten hebben alweer 
plaats gevonden. Zo heb ik een recordaantal, 
maar liefst 25, jubilarissen mogen huldigen 
op de nieuwjaarsreceptie en dan te bedenken 
dat er nog 13 afwezig waren. Met het huidige 
ledenaantal van rond de 1.300 is het wellicht 
niet zo verwonderlijk dat we veel jubilarissen 
hebben, maar ik wil daar toch wel iets aan 
toevoegen. Het aantal leden dat hun 40, 50, 
60 en zelfs 70-jarig lidmaatschap viert neemt 
ook toe en dat duidt erop dat de betrokken-
heid bij NWC van de leden na hun actieve 
voetbalcarrière groot is. Deze mensen dragen 
NWC een warm hart toe en dat maakt het ex-

tra leuk om hen toe te spreken en samen met 
hen verhalen van vroeger op te halen. 

Het trainingskamp van NWC 1 naar Lloret de 
Mar zit er ook weer op. De voorbereiding op 
de tweede seizoenshelft is goed gestart en 
hopelijk gaat dat zijn vruchten afwerpen. Dat 
is ook nodig want terugkijkend op het jaar 
2016 van NWC 1, kunnen we niet constate-
ren dat dit een erg succesvol jaar geweest is. 
Ik ben ervan overtuigd dat met de kwaliteit 
van onze spelers een plaats in de top van de 
tweede klasse of zelfs hoger mogelijk moet 
zijn, maar om de een of andere reden weten 
we die kwaliteit onvoldoende in punten uit te 

VoorDat Ik uItDagINgeN VaN Het NIeuWe jaar besCHouW, WIL Ik eVeN MeLDeN, Maar 

Dat ZaL juLLIe oNgetWIjfeLD NIet oNtgaaN ZIjN, Dat Het jaar 2016 MooI geëINDIgD Is 

Met Het berICHt Dat De INg ook De koMeNDe DrIe jaar oNZe HoofDspoNsor ZaL ZIjN. 

We ZIjN bLIj Met DeZe HoofDspoNsor eN De VerLeNgINg VaN Het CoNtraCt geeft aaN 

Dat De goeDe reLatIe DIe We Met De INg opgebouWD HebbeN ook Door HeN geWaar-

DeerD WorDt. 

Voorwoord van de voorzitter
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drukken. Dit jaar geeft ongetwijfeld weer nieu-
we kansen en die zullen we moeten grijpen. 

Het manegevoetbal is achter de rug en ook de 
11e editie was weer zeer succesvol. alhoewel 
geen activiteit die door NWC georganiseerd 
wordt, is de binding met NWC natuurlijk wel 
heel erg groot door het grote aantal NWC’ers, 
dat tijdens deze dagen actief is in de organi-
satie of op het veld. en dat het kwalitatief erg 
goed is, blijkt uit het feit dat er deelnemende 
teams zijn, die zich nu al weer voor volgend 
jaar in willen schrijven.

er gebeurt dus van alles bij NWC in de “rus-
tige” periode van het jaar. en er komt ook 
nog van alles op ons af. In mijn nieuwjaars-
toespraak heb ik een paar zaken genoemd 
waar we het komende jaar zeker mee te ma-
ken gaan krijgen. op de eerste plaats zijn dat 
veranderingen vanuit de kNVb. Ze hebben de 
grootste verandering in het jeugdvoetbal van 
de afgelopen dertig jaar aangekondigd. Deze 
veranderingen betreffen de jeugd tot 12 jaar, 
die volgens de plannen moeten gaan starten 
met wedstrijdjes van 2x2, daarna 4x4, dan 
6x6 en tenslotte 8x8. Hoe deze plannen al-
lemaal uitgevoerd gaan worden is nog niet 
helemaal duidelijk. er zijn bij NWC-demon-
stratie wedstrijdjes geweest om te laten zien 
hoe een en ander straks in de praktijk moet 
gaan werken. Voor de spelers in mijn ogen 
een verbetering, maar organisatorisch vraagt 
het wel wat meer werk. uiteraard houden we 
onze leden via de site en de nieuwsbrief van 
de jeugd goed op de hoogte van de ontwik-
kelingen.

Verder wordt er bij de kNVb ook volop ge-
sproken over het aanpassen van de wed-
strijdkalender. jaar in, jaar uit werd er door 
de verenigingen al aangegeven dat de com-
petitie te vroeg na de zomervakantie van start 
ging. Veelal hadden teams nog niet getraind 
of sterker nog, waren ze nog niet compleet 
of er moest al gevoetbald worden. De kNVb 
heeft deze problematiek nu erkend en werkt 
aan een oplossing. ook over de ontwikkeling 
hiervan houden we jullie op de hoogte. 

en tenslotte de grote vraag die iedereen be-
zighoudt, komt er dit jaar nog een tweede 
kunstgrasveld? De discussie over de rub-
bergranulaatkorrel heeft invloed gehad op 
het hele proces. In de periode begin oktober 
tot medio december werd er volop gediscus-
sieerd over de gezondheidsrisico’s van spe-
len op rubberkorrels. en hoewel het advies 
van het rIVM van half december aangaf dat 
de risico’s verwaarloosbaar klein zijn en er 
gesport kan worden op rubbergranulaat, is 
de discussie toch niet helemaal verstomd. 
kiezen voor een alternatief voor de rub-
bergranulaat korrels, betekent ook dat de 
kosten zullen stijgen. een lastige keuze, die 
we maar een keer kunnen maken en die dus 
meteen goed moet zijn. Voorlopig nog even 
onzekerheid, maar we willen natuurlijk wel 
op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid.  

kortom, 2017 belooft een boeiend jaar te wor-
den met veel nieuwe uitdagingen. Ik heb er 
zin in om die uitdagingen, samen met jullie, 
aan te gaan.
 

Wim Geboers, Voorzitter NWC
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•	 Terugblik	1e seIZoeNsHeLft 
jeugDafDeLINg NWC

VAN HET JEUGDFRONT

Terugblik 1e seizoenshelft jeugdafdeling NWC
In de 1e seizoenshelft van het seizoen 2016-
2017 zijn er veel ontwikkelingen geweest. 
Denk bijvoorbeeld aan het feit dat we ons 
nieuwe Hoofd jeugd opleidingen hebben 
mogen verwelkomen, er is veel te doen ge-
weest rondom de kunstgrasvelden en dan 
met name de rubbergranulaat perikelen. alle 
jeugd-teams hebben nieuwe benamingen ge-
kregen.
Verder kwam de kNVb plotsklaps met vast-
omlijnde plannen voor de nieuwe spelvor-
men bij de jeugd. tenslotte werden er ook 
nog een aantal jeugdteams kampioen.

Nieuwe Hoofd Jeugd Opleidingen
ons nieuwe Hoofd jeugd opleidingen ruud 
jenniskens is inmiddels druk bezig bij onze 
jeugd. een van de speerpunten momenteel is 
het vastleggen van de scores/beoordelingen 
van alle jeugdspelers in speleronline.

Rubbergranulaat
De afgelopen weken zijn er een paar vragen 
binnengekomen over het standpunt van NWC 
omtrent het rubbergranulaat. Zoals bekend 
volgde NWC het standpunt van de kNVb, het 
rIVM en de gemeente asten waarin aangege-
ven wordt eerst het onderzoek van het rIVM 
af te wachten. Het wedstrijdsecretariaat o.l.v. 
richard Verdeuzeldonk had er regelmatig 
zijn handen vol aan om clubs die weigerden  

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

•	 NAJAArS	kAMPiOeNeN
•	 ACTiViTeiTeN

op kunstgrasgranulaat te willen voetballen 
netjes in te plannen op natuurgras.
De uitslag van het onderzoek is inmiddels be-
kend en heeft ervoor gezorgd dat een aantal 
verenigingen, die eerder weigerden om op 
rubbergranulaat te voetballen, deze beslis-
sing heeft herzien. als NWC zijnde hebben 
we - terugblikkend - de juiste keuze gemaakt 
door de standpunten van o.a. het rIVM, kNVb 
en de gemeente asten te volgen. 
ondanks de recente hoopvolle berichtgeving 
vanuit het rIVM zal het laatste woord hier nog 
niet over zijn gezegd of geschreven.

Nieuwe benamingen voor de jeugd teams
ook de benamingen van onze jeugd teams 
moesten er aan geloven. geen C-3 meer maar 
jo15-3. Het zal nog wel enkele jaren duren 
voordat eenieder hier aan is gewend.

Nieuwe wedstrijdvormen bij de jeugd
Naar verwachting eind januari 2017 wordt 
door directeur amateurvoetbal jan Dirk van 
der Zee bekend gemaakt of de invoering van 
de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen per 
seizoen 2017-2018 haalbaar is en zo ja, onder 
welke voorwaarden dit wordt ingevoerd.
alle voetbalverenigingen worden hiervan 
op de hoogte gesteld via e-mail, de kNVb-
website en social media kanalen. op 10 de-
cember van het vorige jaar hebben we met 

VAN HET JEUGDFRONT
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enkele 10-tallen jeugdkaderleden een pilot 
uitgevoerd om zelf te ervaren hoe de nieuwe 
wedstrijdvormen er voor onze jeugd uit zul-
len gaan zien. Dit op verzoek van de kNVb om 
zelf pilots te organiseren.
er is achtereenvolgens 2x2, 4x4, 6x6 en 8x8 
gespeeld door een aantal onder 11 pupillen. 
Vervolgens hebben we in het instructielokaal 
de gespeelde wedstrijdvormen geëvalueerd 
en hebben we gezamenlijk een aantal ‘advie-
zen’ geformuleerd die op 12 december naar 
de kNVb zijn verstuurd.

Kampioenen
De seizoen opening begon al gelijk geweldig 
doordat we ook dit seizoen weer de ricus Ver-
hees beker in de wacht wisten te slepen.
Verder werden in de 1e helft van het seizoen 
de jo9-1, jo9-7, jo11-1, jo11-2, jo11-3 en jo11-
7 najaar kampioen. proficiat!

Jeugd activiteiten 
er waren in de 1e seizoenshelft weer veel 
jeugdactiviteiten zoals het kienen voor de aller-
jongsten, de techniekdag, het zaalvoetbal toer-
nooi en kwamen de Zwarte pieten op bezoek.
Het manegevoetbal werd o.l.v. gerard en 
Hans stienen voor de 11e keer georganiseerd. 
enkele jeugdteams deden mee en veel NWC 
kaderleden hebben hand- en spandiensten 
verleend.

Jaarkalender
er is inmiddels een jaarkalender voor de 
jeugd op de website (te vinden via jeugd/
jaarkalender 2016-2017).

Theo Maas
theo Maas zit al een tijdje in de lappenmand 
en theo ontbreekt dus al enkele maanden 
op de zaterdag in het wedstrijdsecretariaat. 
theo, we hopen dat je voorspoedig herstelt 
zodat we je weer snel terug mogen zien bij 
NWC.

Is er dan helemaal niets hetzelfde gebleven?
Deze seizoens-terugblik begon met de con-
statering dat er momenteel zich zoveel af-
speelt binnen onze mooie vereniging. Het 
jaarlijkse kienen voor de jeugd wordt inmid-
dels al enkele tientallen jaren georganiseerd 
binnen NWC. onze allerjongsten vonden het 
ook dit jaar weer geweldig om gezamenlijk in 
de kantine de spanning van het kienen (en 
natuurlijk de prijsjes) te mogen ervaren. We 
hopen dat we deze mooie traditie nog vele 
jaren in stand mogen houden.
We wensen als jeugdafdeling iedereen een 
mooie sportieve 2e helft van het seizoen toe!

Namens het jeugdbestuur
Bas Adriaans

Pietentraining
Hallo allemaal, zal even beginnen met mezelf 
voorstellen: ik ben Mitchell janssen voet-
ballend in de a3, 17 jaar oud en studeer op 
het summa College opleiding vrijetijd(sport- 
recreatie). ben 1e jaars en loop stage bij NWC. 
Ik ben daarom bij veel activiteiten aanwezig 
om mijn uren stage te lopen en pietentraining 
is daar een onderdeel van. 

Wat heb ik gedaan bij de pietentraining? 
Ik heb alle pietenspelletjes klaar gezet, ver-
der overzicht gehouden en zorgen dat alles 
goed verloopt. ook bij sommige spellen zoals 
smartgoals gestaan voor extra uitleg te geven 
aan de zeer drukke kinderen. Daarna alles 
weer opgeruimd en zorgen dat alles weer op 
zijn plek stond en we alles netjes achterlaten. 

Activiteiten

VAN HET JEUGDFRONT
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toen het aan mij gevraagd werd leek het me 
wel leuk om te doen kinderen die zeer druk 
zijn en verheugen op de pietentraining elk 
jaar weer. Ik wist zelf niet precies wat ik er van 
moest verwachten. twee hele koude avonden 
maar de kinderen die er van genoten. Voor 
een drukke groep uitleg geven terwijl de voet-
balpieten langs de lijn stonden was wel een 
interessante leuke ervaring.  Ik heb van de 
twee avonden enorm veel geleerd en genoten 
van de kinderen die erg enthousiast waren en 
vol blijdschap aan het trainen waren. 

Techniekdag
Derde kerstdag, buiten was het 6 graden. 
binnen vond de jaarlijkse NWC techniekdag 
plaats. Na het netjes rustig zijn en binnen stil-
zitten tijdens de kerstdagen was het vooruit-
zicht op de sportieve inspanning schijnbaar 
aantrekkelijk want in totaal meldden 150 van 
onze toekomstige mannen en vrouwen zich 
op deze ochtend in De schop. spelers van 
de mini’s, jo9 en daarna de jo11 gingen een 
spellenparcours af waarbij de voetbal tech-
niek van de spelers werd beproefd. spellen 
met tot de verbeelding sprekende titels als: 
scoren als Huntelaar, stiften als Messi, Drib-
belen als ronaldo werden met meer of min-
der gemak tot een goed einde gebracht. Na 
bijna twee uur ravotten in de sporthal keer-
den alle deelnemers met een bescheiden 
prijsje huiswaarts. 

Kienen op zaterdag 17 december 2016
Het jaarlijkse succes stond ook dit jaar weer 
op de activiteitenkalender voor de jeugd van 
NWC onder de 11 jaar. ’s Morgens om 9.45 uur 
komen de eerste gespannen koppies al bin-
nen. Welke prijzen zullen er dit jaar weer te 
winnen zijn? Het is weer gelukt om de prijzen-
hoek weer aardig te vullen. De sponsoren bij 
Willem, boys in Control en NWC hebben weer 
hun duit in het zakje gedaan. 
Nadat de kaartjes en stiften zijn uitgedeeld 
en de spelregels zijn uitgelegd wordt om 
10.00 uur gestart met de eerste ronde voor de 
jeugd onder de 9. Het blijft lekker rumoerig 
maar wat wil je ook met meer dan 50 jongens 
en meisjes in de kantine die allemaal een 
prijsje willen winnen. Maar al snel beginnen 
er gezichtjes te glunderen. De prijzen vliegen 
de deur uit. ballen, voetbaltenues, spellen en 
knuffels krijgen een nieuwe eigenaar. Halver-
wege het kienprogramma is er tijd voor wat 
drinken en een zakje chips. Daarna worden de 
laatste kaartjes uitgedeeld. Niemand gaat met 
lege handen naar huis. Iedereen die mee heeft 
gedaan ontvangt nog een mooi oranje brood-
trommeltje voorzien van het logo van NWC.
’s Middags zijn de jongens en meisjes onder 
de 11 jaar aan de beurt. ook bij deze groep 
een en al enthousiasme. al met al weer een 
geslaagde activiteit. 

Activiteitencommissie
Jeugdafdeling NWC

VAN HET JEUGDFRONT
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Najaarskampioenen

Kampioen NWC JO9-7
spelers: Cristiano beekman, Dirk van 
bussel, Luc van bussel, kai Coumans,  
kay van der Heijden,  Mees Martens,  
bas Muijsenberg, jop van seccelen,  
kyan jongen
begeleiding: Martijn jongen,  
tim beekman, pascal van bussel

jo9-1, jo9-7, jo11-1, jo11-2, jo11-3 en jo11-7 zijn najaar kampioen geworden! 
spelers, leiders en trainers van harte gefeliciteerd met dit prachtige kampioenschap! 
(De volgorde van de spelersnamen correspondeerd niet met de foto)

Kampioen NWC JO11-1
spelers: Mathijs bouwmans, justin 
Dhaene, piet feijen, alto gjoka, jannes 
Leenders, Mats van Loon, fenna Maas, 
bram opdam, Mounir sabbar, tim toma-
soa, Luuk Wijdeveld, anass Zougagh
begeleiding: Christ feijen, rob garenfeld 
en Han Leenders

Kampioen NWC JO9-1
spelers: roel van den broek, finn Loom-
ans, rick Vorstenbosch, koen Wijdeveld, 
gijs Verspeek, Ilias Zougagh, floris opdam, 
Cas Hurkmans, Quin Hoes
begeleiding: Mark Verspeek, ralf Loom-
ans, Christian Vorstenbosch, jos Hurkmans

VAN HET JEUGDFRONT
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Kampioen NWC JO11-3
spelers:  jelle beelen, sem Cortooms,  
Dylan van gerwen, finn van Lieshout, 
Djego Madou, joes Meursing, Loet   
Mutsers, ben oomen, simon oomen
begeleiding:  Wiljan beelen, geert engels, 
ralf van Lieshout, edwin Madou, arno 
oomen

Kampioen NWC JO11-2
spelers: Mees barmentlo, auke 
bellemakers, jonas Douven, Xander 
van Horssen, jens Martens, ties 
van der poel, giorgio steijlen,  
Mike thoer, raf van der Wallen
begeleiding: pieter v/d Heijden,  
erik v/d poel, ronald steijlen,  
jeffrey v/d Wallen

VAN HET JEUGDFRONT

Kampioen NWC JO11-7
spelers: Nicole berkers, silas  
berkers, Indy van den broek,  
Lars Dielissen, kay Heessels, 
peye Hijink, jawad jawad, jaro van 
Mierlo, oskar rapiej, kai sukel
begeleiding: freddy van de broek, 
robert Heessels, angelo van Mierlo
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Maar bovenal was er weer enorm veel plezier 
in- en naast het veld. De organisatie werd 
dit jaar wel extra op de proef gesteld door 
de bijzondere weersomstandigheden, maar 
dat heeft de deelnemende teams en bezoe-
kers er niet van weerhouden om het toernooi 
te bezoeken. Het jo-12 toernooi had dit jaar 
een uniek deelnemersveld met psV, roDa jC 
en VVV-Venlo, naast de sterke amateurs van 
NWC, sV someren en de uiteindelijke win-
naar gemert!
ook de minitoernooien met jongens van 5-7 
jaar en 8-9 jaar was geweldig om te zien. 
Deze kinderen gingen allemaal met een prijs 
naar huis. Het seniorentoernooi werd uitein-
delijk gewonnen door Harry Weerts’s kornui-
ten uit Heusden. In de b-poule won Vemeco 
de 1e prijs. bij de dames waren de voetbal-
sters van NWC1 de overtuigende winnaar, 

maar wonnen de dames van VV Maarheeze 
de publieksprijs.
tijdens de prijsuitreiking werd arian Verrijt 
van erima nog extra in het zonnetje gezet van-
wege het feit dat erima al 10 jaar op rij hoofd-
sponsor is van het Manegevoetbal toernooi. 
“Het was weer een prachtige editie waar al-
les op en aan zat. We hebben genoten van de 
sportiviteit, gezelligheid en vreugde die alle 
deelnemers uitstraalden en gelukkig was het 
niet alleen buiten glad, maar is ook binnen 
alles gladjes verlopen”, aldus een tevreden 
gerard en Hans stienen.
“of de 12e editie een feit gaat worden? Vol-
gens mij hebben we de eerste inschrijvingen 
alweer binnen en wordt het logo al aange-
past, dus we gaan er weer voor!”

Hans en Gerard Stienen

11e editie Manegevoetbal 
verliep weer ‘gladjes’

Foto: Bram van Oosterhout

6,7 eN 8 jaNuarI HebbeN IN totaaL 33 seNIoreNteaMs eN 24 juNIoreNteaMs gestreDeN oM 

De feLbegeerDe MaNegeVoetbaL Cups. Het Was WeDeroM eeN bIjZoNDer MooI sCHouWspeL 

tusseN faNatIeke eN begaafDe joNge VoetbaLLers eN feL strIjDeNDe  MaNNeN eN VrouWeN.



Tijdens het Prinsenbal in De Klepel 
werd de rasechte NWC-er Thomas 
Zegers verkozen tot Prins van carna-
valsvereniging De Klot! Thomas (33) 
was jarenlang aanvoerder van NWC 1 
en maakt inmiddels deel uit van het 
vijfde elftal. Ook was hij een periode 
actief als sponsorcommissielid en 
jeugdtrainer. Samen met zijn vrouw 
Marion en de kinderen Pim en Lot 
gaat hij Klotland helemaal op zijn kop 
zetten! 

Nog eVeN eN asteN staat Weer HeLeMaaL op ZIjN kop, WaNt De CarNaVaL koMt er 

Weer aaN! Het beLoVeN bINNeNkort Weer VIjf speCtaCuLaIre DageN te WorDeN 

IN kLotLaND, Zeker Nu bekeND Is geWorDeN Dat er DrIe NWC-ers aLs prINs ZIjN 

VerkoZeN!

Klotland kleurt weer oranje!

Ook carnavalsvereniging De Plekkers 
koos een NWC-lid als kersverse Prins, 
namelijk Jurgen van Horssen! De 
38-jarige Astenaar is getrouwd met 
Petra en heeft vier kinderen: Celine, 
Jaimy, Naomi en Davy. 

Bij KansPlus Asten-Someren is Sander Kost (19) de 
nieuwe Prins. Sander is actief in het G-team van 
NWC en mag zich dit jaar de Prins van KansPlus 
noemen!
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Elf was ik. Twaalf misschien. Papa riep 
me vanuit de kamer. De linker la van de 
grote kast, de la waar wij niet in moch-
ten komen, stond open. Hij rommelde 
tussen mapjes met verzekeringspapieren 
en bankafschiften en viste een beduimeld 
schoolschrift tevoorschijn. ‘Kom even bij 
me zitten, ik wil je iets laten zien’. We gin-
gen tegen elkaar aan zitten op de bank. Het 
schrift zat vol met krantenknipsels. Adem-
loos las ik over de voetbalheldendaden van 
mijn pa. Hij vertelde over zijn doelpunt in 
de kampioenswedstrijd, over succestrainer 
Ome Bert Brekelmans, over Theo ‘Paatje’ 
Meuleman, zijn maatje in de voorhoede 

van KCVO, met dat snoeiharde schot in zijn 
linker been. Vol trots wist ik: mijn vader was 
een groot voetballer in die tijd. 

Hij ging met me schijnbewegingen oe-
fenen. Op het kleine gazonnetje in onze 
achtertuin. Schaar- en kapbewegingen. 
Maar ik herinner me vooral één schijn-
beweging in het bijzonder, waarschijnlijk 
uitgevonden door Abe Lenstra of Faas 
Wilkes en verfijnd door mijn vader. Een 
schijnhakje boven de bal, gevolgd door 
een demarrage naar voren. Je moet dit 
net zo lang oefenen tot je het op volle 
snelheid kunt uitvoeren, zei hij dan. Ik 

VADER
COLUMN: VoetbalDIER
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heb de schijnhak nooit wedstrijdgoed be-
heerst. Maar als pa hem voordeed trapte 
ik er steeds weer in.

We keken samen voetbal. Mijn broers, pa 
en ik. Op televisie en langs de lijn bij het 
eerste. Fanatiek dat we waren. En wat 
hadden we er veel verstand van. Maar pa 
veruit het meest. Logisch, hij had in het 
eerste gevoetbald, was trainer geweest 
en voetbalde nog, in het Tiende van 
Voorwaarts. De veteranen. En zoals hij 
op zaterdag naar ons kwam kijken, keken 
wij op zondagochtend naar hem. Hij was 
aanvoerder van een legendarisch team. 
Allemaal oud-eerste-elftalspelers, gehuld 
in verwassen Jansen & Tilanus-shirts, 
met hun geboortejaar als rugnummer. 
Mijn vader had 37. De amusementswaar-
de van de wedstrijden van het Tiende was 
torenhoog. Wát een technisch en tac-
tisch vernuft, wát een gemeenheid, wát 
een gebrek aan loopvermogen, wát een 
mooie goals. Wat was ik trots als mijn 
vader scoorde. En wat moest ik stiekem 
huilen toen hij op de schouders van zijn 
maten werd genomen bij zijn afscheids-
wedstrijd. 

Zijn geest ging sneller achteruit dan zijn 
lichaam. Lionel Messi is niet meer tot 
hem doorgedrongen, aan Ronaldo heeft 

hij zich nooit geërgerd. Wat wonderwel 
intact bleef was zijn humor. Zijn grap-
pen waren nog lang gevat, en zo niet, 
dan moest ik toch lachen. Omdat hij zelf 
lachte. Soms was hij onrustig, verward. 
Dan zette mijn moeder voetbal op. Dat 
hielp. Één opgenomen wedstrijd was vol-
doende. Steeds opnieuw: “Wat een mooi 
doelpunt!”. Steeds: “Wat een slechte 
pass”. En als ik eens bij hun was, of zij 
bij ons, en we keken, te zeldzaam, samen 
Studio Sport, was alles goed. Als vroeger. 

Hij moet weg. Naar een gesloten afde-
ling. Het gaat niet meer thuis. Ma houdt 
het niet meer vol. Hij kent mij nog wel, 
maar mijn kinderen niet meer bij naam. 
En hij voelt dat er iets te gebeuren staat. 
Ik zie het in zijn ogen. Hij gaat zich wel 
redden denk ik. Ook daar is voetbal op 
TV. Maar redden wij het ook? Godver-
domme. Pa in een verpleeghuis... Dat 
klopt toch niet?
   
Hij lacht. Zijn ogen glimmen ondeugend. 
Een grap is opgeborreld in zijn brein. Hij 
opent zijn mond maar de woorden blijven 
steken in zijn hoofd. Glanzende ondeugd 
wordt doffe vertwijfeling. Hij schudt nee, 
alsof hij een lastig insect wil verjagen. 
‘Die rotkop van me ook...’. Hij is zijn eigen 
schijnbeweging geworden... 
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samen met jong Nederland asten organiseert 
NWC op woensdag 26 april (koningsnacht) en 
donderdag 27 april (koningsdag) wederom 
twee toonaangevende evenementen: De slag 
om asten en het Muziekspektakel.

tijdens koningsnacht nemen 50 teams ofwel 
400 man bezit van dé quiz-tent van asten 
om te strijden voor de titel “De slimste club 
van asten”. Zij beantwoorden de meest uit-
eenlopende vragen van sport tot muziek, van 

showbizz tot techniek. uiteraard ook dit jaar 
weer onder de bezielende leiding van dé or-
ganisatie achter de grote NWC quiz. Het be-
looft wederom een spektakelstuk te worden! 

op donderdag gaan de voetjes van de vloer. 
en dag vol muziek van dé astense top 50, 
samengesteld door astense mensen die hun 
eigen favoriete top 5 hebben doorgegeven. 
Welke nummers jullie uiteindelijk gaan horen 
is nog geheim. De bands zijn in elk geval al 

Slag Om Asten en  
het Muziekspektakel

De lustrum editie!
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WIe HaD Dat 5 jaar geLeDeN geDaCHt, De LustruM  

eDItIe VaN De sLag oM asteN eN Het MuZIekspektakeL? 

DIt jaar staaN We er Voor Het 5e jaar op rIj eN Dat 

Mag geZegD WorDeN! 
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We zoeken nog vrijwilligers om mee te 
helpen tijdens het Muziekspektakel. Je 
kunt je aanmelden via de website: 
https://muziekspektakel.benvido.nl/
Survey/Take/2830

bordsponsor
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
Biketotaal Luke van Leeuwen nIeuW
Bots Witgoed Service
Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten

Café Zaal Zegers
Café de Engel nIeuW
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.
Eetcafé De Grutter nIeuW
Eran Fresh Food
Expeditiebedrijf Manders
Excellence Interieurs
Frans van der Zanden B.V.  
 Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
Garage Vink Asten

druk bezig met het instuderen van alle num-
mer zodat koningsdag weer één groot muzi-
kaal feest wordt voor jong én oud!

als organisatie van dit evenement zijn we al-
weer 4 maanden bezig met alle voorbereidin-
gen. en dat doen we graag. Het feit dat we dit 
jaar ons eerste lustrum vieren, betekent dat 
we in die jaren een gewaardeerd evenement 
hebben neergezet, waar NWC trots op mag 
zijn. ook dit jaar gaan we ervoor om de edi-
tie van 2017 weer tot een grandioos succes 
te maken.

We nodigen iedereen binnen NWC van harte 
uit om eind april een bezoek te brengen aan 
de tent. of je nu komt als deelnemer aan De 

slag om asten, als bezoeker van het Muziek-
spektakel, of als vrijwilliger, je bent van harte 
welkom!

kijk voor de meest actuele informatie over 
het evenement op onze website: www.mu-
ziekspektakelasten.nl

Organisatie Muziekspektakel 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
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
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
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Secpro B.V.
Staals & van de Laar 
Slagerij Gebr. Hoeben
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten
Café Toff

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

bordsponsor plUs
Bestratingen ASOM Asten 
Bestratingsbedrijf van Oosterhout
Dinertijd
Korrekt Stukadoorsbedrijf
Prinsenmeer recreatiepark
Schilders- en glasbedrijf Bekx
AnyTyme ‘t Stationneke 
Bakkerij vd Mortel
Bouwbedrijf Dobu B.V.
Buro 3
Crown Aircraft Support
SHI B.V.
Haus am Gelster
Installatietechniek van Eersel B.V.
IT-Connectie
Jan van Kemenade Uitdeuken Zonder Spuiten
Fysiotherapie Patrick van Erp
Van Mierlo schoenen
T.v.Roy Timmerwerken
Unidis Bedrijfssoftware B.V. 
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alvorens verder inhoudelijk in te gaan op 
het fenomeen videoarbitrage is het interes-
sant terug te gaan naar het absolute begin. 
De invoering van deze vorm van moderne 
technologie, zoals al veel langer bekend 
in andere sporten zoals hockey, tennis en 
rugby, heeft namelijk nogal wat voeten in de 
aarde gehad. 
We moeten teruggaan naar 2011 toen bij 
de kNVb een werkgroep in het leven werd 
geroepen om een toekomstige invoering van 

een videoarbiter te onderzoeken. aanvan-
kelijk bestond er erg veel scepsis in de 
conservatieve voetbalwereld. De fIfa en de 
uefa zagen er niet zoveel in en ook presen-
taties bij het scheidsrechtercorps in andere 
landen mogen op weinig bijval rekenen. toch 
wordt er enkele jaren later een eerste succes 
geboekt als er een voorzichtige start wordt 
gemaakt met doellijntechnologie. Hiermee 
wordt het pad heel voorzichtig geëffend voor 
de latere invoering van de videoarbitrage.

VorIg jaar septeMber HaDDeN We eeN Heuse prIMeur IN Het NeDerLaNDs VoetbaL. 

bIj Het bekerDueL ajaX – WILLeM II WerD Voor Het eerst eeN VIDeosCHeIDsreCHter 

INgeZet. VaNuIt eeN MobIeLe CoNtroLekaMer, WaarIN DaNNy MakkeLIe HaD pLaats-

geNoMeN, WerD sCHeIDsreCHter poL VaN boekeL geassIsteerD.  kaLI VaN WILLeM 

II Heeft De tWIjfeLaCHtIge eer oM op aDVIes VaN De VIDeosCHeIDsreCHter Met eeN 

roDe kaart VaN Het VeLD te WorDeN gestuurD. Het feNoMeeN VIDeoarbItrage 

staat MeteeN bIj IeDereeN op De sCHIjf.

Videoarbitrage, de redding 
van het moderne voetbal ?

COLUMN: DRS. in SPE

Scheidsrechter Pieter Vink aan het werk als video scheidsrechter
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toch duurt het tot 2016 alvorens het werk 
van de kNVb, waaronder eindeloos gelobby 
en financiële injecties, eindelijk zijn vruch-
ten ging afwerpen. Met de aanstelling van 
gianni Infantino, opvolger van sep blatter, 
als nieuwe baas van de fIfa  was er eindelijk 
een frisse wind gaan waaien in de mondiale 
voetbalwereld.

De fIfa vroeg in de zomer van 2016 om een 
scheidsrechter te leveren bij de oefeninter-
land frankrijk-Italië. Daarbij werden twee 
videoscheidsrechters ingezet. Met zijn op-
treden nam scheidsrechter björn kuipers die 
avond alle twijfel weg bij fIfa-baas gianni 
Infantino.

In ruil voor die geslaagde proef wilde de 
kNVb wel wat terug. aldus de kNVb: “We 
hebben er zo veel tijd en geld ingestoken 
dat het tijd werd om het systeem bij enkele 
officiële wedstrijden te gebruiken. De fIfa 

ging daarmee akkoord.” Dat werden dus 
ajax-Willem II en feyenoord-fC oss, plus een 
aantal duels in de volgende rondes van de 
kNVb-beker.

De praktijk
In toekomstige twijfelsituaties zou de 
techniek uitkomst moeten bieden. Via een 
directe verbinding tussen een mobiele con-
trolekamer en het veld kan de videoscheids-
rechter zijn collega behoeden voor een flater. 
Met name bij beslissingen die ingrijpende 
gevolgen hebben op het spelverloop: straf-
schoppen, rode kaarten en doelpunten. In 
het stadion moeten daarvoor minimaal zes 
verschillende camerastandpunten zijn.

er worden dus concreet 3 hoofdmomenten 
gecheckt :
1. goal
2. rode kaart
3. penalty

Doellijntechnologie bij het duel Heerenveen - Ajax
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Later is hier nog een 4de situatie aan toege-
voegd, “mistaken identity”, de videoarbiter 
kan een beslissing terugdraaien als een 
verkeerde speler een kaart krijgt.
De voetbalwereld mag blij zijn”, zegt 
scheidsrechter pieter Vink, die het systeem 
veelvuldig heeft getest de voorbije twee jaar. 
“De beste ploeg wint dankzij het spel. Niet 
door het geluk van een scheidsrechterlijke 
fout.” Hij vermoedt dat scheidsrechters 
bij twijfel eerder een zwaardere beslissing 
nemen, omdat de videoarbiter die kan terug-
draaien.

Meer respect
scheidsrechters voelen zich gesterkt door de 
hulp vanuit een controlekamer. “toen ik bij 
een oefenwedstrijd met de videoarbiter een 
strafschop afwees en mijn besluit door de 
videoscheidsrechter werd bevestigd, voelde 
dat lekker”, zegt Vink. “je geef het door aan 
de spelers en alle irritatie is weg. er ontstaat 
meer respect.”

ook als je kijkt naar beroemde situaties in 
het verleden lijkt het inzetten van de video-
arbitrage een gouden greep te zijn in het 
streven om het voetbal zuiver en aantrekke-
lijk te houden. stel dat er toen al een video-
scheidsrechter was, zou niemand zou het nu 
nog over de hand van god hebben…. of wat 
te denken van de handsbal van thierry Henry 
waardoor frankrijk zich ten koste van Ierland 
kwalificeerde voor een eerder Wk. en zo zijn 
er nog talloze voorbeelden te noemen.
Hoe de toekomst van de videoarbitrage er 
uit zal komen te zien is nog onduidelijk. er 
wordt naar gestreefd het systeem op het Wk 
2018 in rusland te gebruiken, ook al zijn 
er bezwaren. Het zou het spel vertragen, 
scheidsrechters vrezen hun eindverantwoor-
delijkheid kwijt te raken. bedacht is dat een 
ingreep maximaal vijftien seconden mag 
duren, voor de snelheid van het spel. 
als je alle mits en maren op een rijtje zet. 

Lijkt de videoarbitrage in de toekomst een 
terugkerend fenomeen te gaan worden.
Het enige wat roet in het eten zou kunnen 
gooien, zijn de hooligans, die zich helaas  
nog steeds zo nu en dan in en buiten het 
stadion misdragen. bij de wedstrijd  
peC Zwolle - utrecht december jongstleden, 
werd op advies van de videoarbiter een 
beslissing genomen die tot grote woede van 
de harde kern van peC leidde. Het trieste 
gevolg was dat de videoarbiter blom, door 
een politiemacht ontzet moest worden. 

De volgende stap zou zo maar eens het 
saboteren/ onklaar maken van de techni-
sche apparatuur kunnen zijn. alles voor de 
overwinning voor je club…. Laten we hopen 
dat bovengenoemd voorval een eenmalig 
incident was en dat de videoarbitrage een 
rooskleurige toekomst tegemoet gaat.
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Zoals jullie je kunnen voorstellen was het 
gesprek van de dag in Mexico het aantreden 
van president trump. De Mexicanen zouden 
de Mexicanen niet zijn als ze dit niet op een 
typische Mexicaanse manier van twee kanten 
bekijken. ten eerste zien ze grote bedreigin-
gen voor het handelsverkeer, hun economie 
en hun shopping tripjes naar de us. Van de 
andere kant worden er ook de meest hilari-
sche grappen gemaakt over de muur, over 
trump’s affaires en over de manier waarop 
trump vrouwen benaderd. Dat laatste past 
overigens erg goed in de Mexicaanse macho-
cultuur, dus dat slaat erg aan bij de Mexi-
caanse man. Het interessante aan de aantre-
ding van trump is dat het amerikaanse volk 
met haar volle verstand heeft gekozen voor 
verandering en daarmee voor een nieuwe 
president trump. een president die voor de 
zoveelste keer aan de slag gaat om het land 
tenminste 45 graden te laten draaien, waarna 
de volgende president deze draai weer onge-
daan gaat maken, enzovoort, enzovoort. De 
eerste veranderingen zijn al in gang gezet: 
obamacare is opgeheven, de Mexicaanse 
muur gaat er komen en gaat hij dan ook nog 
het Nafta akkoord opzeggen?

als ik dat dan projecteer op de veranderin-
gen in de voetbalwereld, zie ik dat de men-
sen die zich daarin begeven heel wat minder 
zin hebben in verandering. Ik heb een klein 
onderzoekje gedaan naar grote spelregel-

veranderingen in het voetbal vergeleken met 
andere sporten. In de meeste sporten vinden 
er geregeld grote spelregel-veranderingen 
plaats. Neem het opheffen van buitenspel en 
het instellen van het direct nemen van vrije 
slagen met een pass op jezelf in hockey. of 
het rally-point systeem en het instellen van 
een libero met een ander kleur shirt bij vol-
leybal. Het instellen van video-referees is in 
bijna alle sporten inmiddels normaal. top-
punt is de auto sport, waarbij in de formule 
1, elk jaar een hele trits aan regels verandert. 
In het voetbal is het echter een heel stuk las-
tiger om grote veranderingen voor elkaar te 
krijgen. 

Na vele jaren discussie en veel weerstand 
wordt er nu op kleine schaal geëxperimen-
teerd met de video-scheidsrechter, tot nog 
toe met wisselend succes. Marco van  basten 
heeft een prachtige ceremoniele rol bij de 
fIfa gekregen die hij wellicht toch wat te 
serieus heeft genomen. Hij probeert nu in 
zijn eentje een revolutie te ontketenen door 
zijn wens om het buitenspel af te schaffen 
de wereld in te brengen. Marco, wij moeten 
als mannen nog wel iets uit te leggen heb-
ben aan vrouwen in de kroeg, dus wat doe 
je ons aan? Hoe kunnen we nog schelden op 
de assistent scheidsrechters aan de kalklijn, 
wanneer zij zich niet meer mogen bezighou-
den met het beoordelen of een aanvaller nu 
voor of achter een verdediger staat op het 

Reporter vanuit de hoofdstad 
februari 2017

beste aLLeMaaL, bIj DeZe Weer eeN berICHt VaN De reporter VaNuIt De HoofD-

staD. Na eeN goeDe ÉN ZoNNIge break IN MeXICo Voor De kerst, beN Ik Weer Met 

VeeL eNergIe begoNNeN aaN Het NIeuWe jaar
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moment van het vooruitspelen van de bal. 
trainers zullen nu in hun commentaar na een 
verloren wedstrijd toch echt naar zichzelf 
moeten kijken in plaats van naar het arbitrale 
trio. tot ditzelfde besef zijn dan ook arsène 
Wenger, jürgen klopp en antonio Conte ge-
komen, waardoor dit proefballonnetje al in 
de handen van san Marco lijkt te ontplof-
fen. De enige tip die ik voor Marco heb: ga 

eens op bezoek in het Witte Huis en vraag 
mr trump naar advies. pas wel op, met nog 
enkele van zulke ideeën sta je zo voor de 
grote baas van de fIfa, die nog naar trump 
in the apprentice heeft gekeken: you’re fired!   

Groeten vanuit Amsterdam,
Gijs

op de traditionele Nieuwjaarsreceptie werd 
er geproost op een gezond en sportief 2017. 
ook werden de jubilarissen in het zonnetje 
gezet. Dit jaar waren er dat maar liefst 38! 
twee daarvan zijn zelfs 70 jaar lid van NWC! 
Voorzitter Wim geboers, had voor alle aan-
wezige jubilarissen een persoonlijk woordje, 
een bos bloemen en een NWC speld.

antoon Leenen en Martien Loomans zijn 
maar liefst 70 jaar lid van NWC. 
jan Cortenbach, gerard van de Moosdijk, 
Hans schuurman, jan thielen, Martien  
Verberne en Henk Welten al 60 jaar. 
peter bankers, Wim berkers, Niek boot, jan 

van bussel, Marcel van 
bussel, antoon joosten, 
johan van oosterhout en 
jan raymakers 50 jaar 
lid.
Luc van Dijk, patrick 
van erp, jörg kropman, 
Mario seijkens, ronald 

steijlen, rens van tilburg, Martien Verdon-
schot en eric Welten zijn 40 jaar lid van de 
vereniging.
ten slotte Nick van bussel, albert v.d. eijnden, 
sjef fransen, bert goertz, Henk Haazen, Marco  
Haazen, gerard van Heugten, Hans Hoes, jip 
de jong, Cees Martens, rob snijders, Hans 
stienen, richard strauss en teun Werts,  
allemaal 25 jaar lid.

Wil je meer foto’s bekijken van de nieuw-
jaarsreceptie en de huldiging van de jubila-
rissen en de presentatie die tijdens de hul-
diging van de jubilarissen werd getoond, ga 
dan naar de NWC website www.nwc-asten.nl

NWC huldigt jubilarissen



Welnu, al deze mensen zitten ernaast. Hen 
wordt dan ook aangeraden om voor de grote 
NWC-Quiz, die binnenkort reeds zijn twaalfde 
editie zal beleven, een stel teamgenoten te 
verzamelen die slimmer zijn dan zij zelf.

Het belooft wederom een dolle doch leer-
zame avond te worden, op vrijdag 17 maart in 

de NWC-kantine. Vragen over entertainment, 
asten en de roemruchte NWC-historie zullen 
de spreekwoordelijke revue passeren, even-
als het legendarische rad van avontuur en 
een aantal wetenschappelijke proefjes onder 
deskundige begeleiding. en naar verluidt is 
ook weer een coryfee bereid gevonden om 
zich als mystery guest op een tafel te laten 
hijsen.

Vorig jaar gingen de quizzers van Worldof-
baas.nl voor de vierde keer met de triomf aan 
de haal, wat betekent dat ze opnieuw een lid 
tijdelijk moeten afstaan aan de jury. bij het 
schrijven van dit artikel waren de Wob’ers er 
nog niet uit.

er is op de quizavond plaats voor ongeveer  
36 teams van maximaal zes personen. Inmid-
dels zit de kantine vol, aanmelden is dus niet 

meer mogelijk.

De grote NWC-Quiz start stipt 
om 20.00 uur. plaats van 
handeling is zoals gezegd de 
kantine, waar de vakkundige 
organisatie en gekwalificeerd 
barpersoneel zoals elk jaar 
voor een sfeervolle ambiance 
zorgen. tot 17 maart!

De organisatie:  
Bas Damoiseaux, Joost van 

Deursen, Lars Mennen,  
Joost Rooze

Grote NWC-Quiz  
maakt dozijn vol

tWaaLf. Het getaL VaN De LIefDe eN De 

VruCHtbaarHeID, ZaL MeNIg LeZer VaN De 

NIeuWe NWC-er WaarsCHIjNLIjk ZeggeN. 

aNDereN DeNkeN bIj tWaaLf WeLLICHt  

aaN aLI baba eN De roVers, aaN Het 

atooMNuMMer VaN Zuurstof of aaN De 

tIteL VaN DIe Laatste baggerpLaat VaN 

aDeLe.

22



tegenwoordig hebben we met een ander fe-
nomeen “belchinezen” te maken. Dat zijn 
Chinezen die je bellen of je in China een krui-
wagen met geld op wilt komen halen met als 
voorwaarde dat je af en toe een balletje komt 
trappen bij de plaatselijke voetbalclub.
Helaas hebben ze mij (nog) niet gebeld, maar 
toch ben ik al aan het nadenken wat ik zou 
gaan doen als ze me zouden bellen. Voor het 
geld zou ik uiteraard meteen ‘ja’ zeggen. een 
paar jaar voetballen en je bent voor de rest 
van je leven financieel onafhankelijk. een 
hele nieuwe cultuur opsnuiven lijkt mij ook 
wel interessant.
Maar wat als je een jonge voetballer bent? De 
voetbalwereld is nog een vrij conservatieve 
wereld. Ze trouwen op vrij jonge leeftijd, krij-
gen ook meteen een aantal kinderen, want 
hun partners moeten ook wat te doen heb-
ben natuurlijk. Zelf zijn ze vaak van huis en 
verdienen al heel veel geld op jonge leeftijd.

en daar zit je dan in China als jonge voetbal-
ler. Zelf heb je genoeg te doen, maar wat met 
je vrouw en kinderen? Die zitten daar moe-
derziel alleen thuis in een vreemd land met 
een vreemde taal. of je vrouw en kinderen 
blijven achter in europa en je zit daar zelf he-
lemaal alleen. Is dat al het geld waard? 
Carlos tevez is ook gezwicht voor het grote 
geld. Hij gaat voetballen bij shanghai shenhua. 
Carlos is niet één van de slimste voetbal-
lers, en kwam erachter dat ze in China een 
taal spreken die hij niet kende, Chinees. Wat 
doet Carlos dan? Hij neemt 19 familieleden 
mee. Carlos verdient bijna 700.000 euro per 
week, das meer dan ik en 19 familieleden 
samen per jaar. 
De telefoon gaat, of ik mee wil doen met de 
veteranen, ze komen mensen te kort. en dan 
ook nog gratis en voor niks. Helaas, ik kan niet 
meedoen, ik moet vanmiddag naar Chinese 
les...

eeN aaNtaL jareN geLeDeN DokeN er INeeNs eeN Hoop CHINeZeN op bIj WeDstrIjDeN 

IN De jupILer League. Dat WareN De ZogeNaaMDe “beLCHINeZeN”.  DIe CHINeZeN ZateN 

Daar IN opDraCHt VaN De goksyNDICateN IN CHINa. IN CHINa kuN je gokkeN op WeD-

strIjDeN. je kuNt gokkeN WeLk teaM De eerste geLe kaart krIjgt, IN WeLke MINuut De 

baL Voor Het eerst oVer De ZIjLIjN gaat eN uIteraarD op De uItsLag VaN De WeDstrIjD.

COLUMN: ONDER DE LOEP
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De doorgeefpen 
ligt bij... bokkie, hartelijk dank voor het schenken van 

de pen. De door jouw aangeschafte blauwe 
bIC M10 is alleen spoorloos verdwenen, deze 
heeft de bokbier proef-avond niet overleefd. Ik 
ben dus genoodzaakt om de volgende schrij-
ver, weer fictief de pen over te dragen. Voor 
mijn gevoel stond ik net op het verkeerde mo-
ment op de verkeerde plek, toen het gesprek 
ineens over de Doorgeefpen ging. Voor ik het 
wist had ik deze dan ook in mijn handen en ter 
bewijs werd dit ook nog eens direct vastgelegd 
op een aantal telefoons. Dan is het moeilijk 
om er nog onderuit te komen en is het nu dan 
ook mijn beurt om deze editie van de NWC-er 
op te fleuren met een stukje proza mijnerzijds. 
Ik betwijfel of ik ga kunnen tippen aan het stuk 
wat bokkie geschreven heeft, maar ik ga mijn 
best doen. 

Mijn naam is ruud Cortenbach, binnen NWC 
ook “de krant” of “krantje” genoemd. buiten 
NWC noemen de meeste mensen me gelukkig 
gewoon ruud, ben ik 34 jaar oud en in het da-
gelijks leven werkzaam als Marketing Manager 
bij swiss sense in uden. sinds mijn 5de jaar 
ben ik al lid van NWC, heb vele jeugdelftallen 
doorlopen en inmiddels ook al een aardig rijtje 
aan senioren elftallen. 

Momenteel “voetbal” ik in het 6de elftal, al-
leen is mijn inbreng de laatste jaren vrij gering 
geweest. Ik ben het afgelopen jaar namelijk 
geopereerd aan mijn meniscus en een paar 
maanden later aan mijn lies. Hierdoor staat de 
teller dit seizoen nog op precies 0 minuten en 
zit op mijn voetbalschoenen nog het zand van 
maart 2016. Na de winterstop ga ik de draad 

weer oppakken en toch (weer) proberen om 
van meerwaarde te kunnen zijn op of naast 
het veld, al is het alleen al als back-up, gezien 
het aantal mensen wat we op een gemiddelde 
zondag bij elkaar gesprokkeld krijgen. 

Het voetballen is ons thuis zo’n beetje met 
de paplepel in gegoten en het was dan ook 
haast ondenkbaar dat ik geen lid van NWC 
zou worden. onze familie heeft dan ook een 
rijke historie binnen NWC. Mijn opa, antoon, 
heeft vroeger vele jaren in het 1ste elftal van 
NWC gespeeld. Daarna is hij penningmeester 
geworden en jarenlang geweest en bezocht 
hij zo’n beetje elke thuiswedstrijd van het eer-
ste elftal. Vaak is het zo dat talent een gene-
ratie overslaat. Zo ook bij ons, sorry pa. Mijn 
vader Hans is een verdienstelijke voetballer 
geweest, maar is op zijn 28ste begonnen bij 
de veteranen en is daar zo’n twintig jaar blij-
ven plakken. Mijn broer Dirk en ik hebben wel 
het 1ste elftal gehaald. De ene wat langer dan 
de andere en wat succesvoller dan de ander, 
maar wie dit is geweest laat ik in het midden. 
Door dit te doen zegt het waarschijnlijk al ge-
noeg wie van de twee dit geweest zou kunnen 
zijn.

Vanaf het moment dat ik in de 1ste selectie 
kwam voetballen heb ik, naast een aantal 
mooie kampioenschappen met NWC 2, ook de 
andere geneugten des levens leren kennen en 
ging het met mijn voetbalkwaliteiten stap voor 
stap achteruit. Vanaf dat moment ben ik in til-

RUUD CORTENBACHRUUD CORTENBACH
DE DOORGEEFPEN
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burg gaan wonen om te “studeren”, maar vond 
ik het natuurlijk interessanter om een koude 
of regenachtige dinsdag- of donderdagavond 
door te brengen in de kroeg dan om in de trein 
te stappen om te gaan trainen. aangezien 
we in Nederland veel koude en regenachtige 
avonden hebben en het begrip koud en nat 
steeds ruimer werd, werd de trainingsarbeid 
op het veld minder en in de kroeg meer. Het 
moet ergens in die periode zijn geweest, dat ik 
aan mijn bijnaam 
gekomen ben. 
Deze heb ik aan 
mijn toenmalig 
trainer Harry van 
de elst te danken, 
die vond dat ik 
tijdens een beker-
wedstrijd ergens 
aan het begin van 
het seizoen niet 
erg goed inviel, en 
zette deze frustra-
tie kracht bij door 
te roepen “je valt 
in als een krant”. 
Helaas hadden 
meer mensen dit 
gehoord en was 
een bijnaam ge-
boren.    

Inmiddels woon 
ik al een tijdje 
aan de andere/
verkeerde kant 
van het kanaal. 
en hangen we 
wat minder vaak in de kroeg, heb ik inmiddels  
1 dochter van bijna drie jaar en verwachten we 
medio april van dit jaar een tweeling. Mocht 
het na de winterstop of het seizoen erop niet 
lukken om nog van meerwaarde te kunnen 
zijn op het veld, moet ik wellicht overwegen 

om mijn kennis en ervaring van het spel over 
te gaan brengen op een van mijn kinderen en 
zijn of haar teamgenoten, mocht ik ze zover 
krijgen om ook op voetbal te gaan natuurlijk. 
Wel heb ik er nog wat moeite mee om me voor 
te stellen om bij sV someren aan de kant te 
staan en om te moeten juichen voor spelertjes 
in wit met blauwe shirtjes. Misschien krijg ik 
ze wel zo gek, om net zoals hun vader, opa en 
overgroot opa gewoon bij NWC te gaan voet-

ballen. 

aangezien ik de 
derde speler ben uit 
ons team die de pen 
inmiddels vast heeft 
mogen houden, lijkt 
het me goed om 
deze door te gaan 
geven aan een ander 
team binnen NWC. 
Ik zou deze dan ook 
willen overhandigen 
aan Michiel van pelt. 
Michiel en ik heb-
ben samen in een 
studentenhuis in 
tilburg gewoond en 
hebben vele uren in 
bus en trein doorge-
bracht van tilburg 
richting asten en an-
dersom om te gaan 
trainen of te stap-
pen of te studeren 
natuurlijk. Ik weet 
dat Michiel altijd al 
graag de pen een 

keer zou willen hebben en dat hij dan ook zeer 
verheugd zal zijn dat ik hem deze kans einde-
lijk een keer bied. succes!

 Ruud Cortenbach

In m’n jonge jaren, samen met broer Dirk (r).
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VAN HET G-VOETBAL
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Het fenomeen van een trainingskamp in de 
winterstop kennen we al jaren. De goedbe-
taalde spelers zijn al niet anders gewend. 
Voor een doorsnee amateurclub blijft het 
echter een uitzondering en dus ook heel 
bijzonder. Dankzij een aantal bereidwillige 
sponsors is het bij NWC al wat jaartjes finan-
cieel haalbaar gebleken. Men ziet het als een 
extra prikkel voor onze selectiespelers die 
het, in tegenstelling tot die bij veel amateur-
verenigingen, zonder financiële compensatie 
moeten stellen.

Het is natuurlijk een leuk en gezellig uitje, 
een goede afwisseling in de troosteloze en o 
zo donkere wintermaanden, maar wat levert 
het per saldo op, zal menigeen zich daarbij 
afvragen...

sporten staalt spieren, bewegen verbetert 
de conditie en biedt de nodige vreugde en 
is tevens een prima vrijetijdsbesteding: het 
geeft namelijk veel voldoening. en er is niks 
mooiers dan een tevreden mens die zich vol 
overgave bij tijd en wijle overgeeft aan welke 
vorm van bewegen dan ook. sport biedt te-
vens een prima tegenwicht aan en een uit-
laatklep voor de hectiek van alledag en is een 
goede tegenhanger voor de vele stress waar-
mee velen dagelijks te kampen hebben.
bewegen kun je in je eentje, maar het is vaak 
gezelliger om dat in groepsverband te doen. 

en daarbij is een goede begeleiding van we-
zenlijk belang. gediplomeerde trainers, be-
geleiders en ervaringsdeskundigen kunnen 
met hun vakmanschap sporters beter maken 
en ervoor zorgen dat de bij hen aanwezige 
talenten zich op termijn kunnen ontwikkelen. 
De vorm die zo gewenst wordt en ook brood-
nodig is om te komen tot aansprekende pres-
taties kan door een adequate begeleiding 
eerder en gemakkelijker bereikt worden. een 
sporter moet goed in zijn vel steken om opti-
maal te kunnen presteren. fysiek en mentaal 
moet men in balans zijn. Dan is het ook be-
langrijk dat er een zekere rust is binnen een 
team en er weinig factoren aanwezig zijn, 
die die zo gewenste rust kunnen verstoren. 
gezamenlijk kan men dan in een optimale 
sfeer werken om te komen tot aansprekende 
prestaties. 

Dit alles kan met vereende krachten op de ei-
gen accommodatie gerealiseerd worden, dus 
dichtbij huis. Vanwaar dan zo’n trainings-
kamp zo ver weg en vaak in het buitenland? 
Zo halverwege het seizoen wordt er dikwijls 
een tussenbalans opgemaakt en wordt er ook 
intensief teruggekeken naar het verloop van 
de eerste seizoenshelft. een trainingskamp 
biedt nu een unieke mogelijkheid om in alle 
rust zaken met de totale groep of met individu-
ele spelers door te nemen. je bent even weg, 
ver van huis, in een gezellige ambiance, bezig 

oNLaNgs trok oNZe seLeCtIe IN Het kIeLZog VaN grote eN gerespeCteerDe prof-

CLubs De LaNDsgreNs oVer op Zoek Naar WarMere oorDeN. spaNje Was DItMaaL De 

besteMMINg. 

Op trainingskamp
COLUMN: REVIVAL
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sponsor KoffIebeKers
AnyTyme ‘t Stati onneke 
Delta Beton B.V.
Inde Hypotheekelarij
Kluswijs Bouwmaterialen
Paulus Eten & Drinken
Pesos Eten & drinken
Vinken Caravans

nWC tv
Bemeko B.V.
De Kanti ne
Eetcafé De Grutt er nIeuW
Expert Asten B.V.
Marschee

toernooIsponsor
Belasti ng Adviesgroep Asten
Karwei Someren-Asten
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met een korte sportieve vakantie. en dan is 
het extra leuk om die vakantie te mogen ge-
nieten in een land waar veel overwinteraars 
elk jaar weer de Nederlandse kou proberen 
te ontvluchten. een ander, maar veel belang-
rijker, voordeel is dat je dan ook echt alle 
tijd hebt om je te kunnen focussen op het 
doornemen van gemaakte fouten. Het is zeer 
zeker ook zaak om goed in te spelen op de 
schromelijke tekortkomingen, die de beoog-
de prestaties hebben dwarsgezeten. In zo’n 
sfeer kom je gemakkelijker tot nieuwe afspra-
ken en het bijstellen van gekozen doelstellin-
gen, kortom, je zet je ploeg weer eens goed 
op scherp. en hopelijk levert dat nadien ook 
voldoende resultaat op en gaan de prestaties 
er weer echt op vooruit. 

Daarnaast biedt zo’n uitje natuurlijk ook heel 
veel gezelligheid en dat komt weer ten goede 
aan de sfeer en de goede onderlinge contac-
ten. Wrijvingen en eventuele onvrede kun-
nen in alle rust aangepakt en uitgesproken 
worden. Het levert ook in die zin het nodige 
op. Niet dat veel spelers als herboren zullen 
terugkeren en ineens groots gaan presteren, 
maar je bereikt in een paar dagen met je team 
vaak meer dan ooit in de maanden daarvoor. 

Het is ook daarom dat ploegen voor belang-
rijke wedstrijden zich terugtrekken en een 
trainingskamp beleggen. In alle rust kan dan 
gebouwd en geconcentreerd gewerkt worden 
om te komen tot een puike prestatie. 

Het is nu wel te hopen dat onze jongens in 
de tweede seizoenshelft uit een ander vaatje 
gaan tappen, lering trekken uit de begane 
fouten van voorheen en zich gezamenlijk 
blijven inspannen om het lopende seizoen 
waardig af te sluiten. De eerste helft was te 
mager en is, na een goede start, teleurstel-
lend geëindigd. Hier valt nog wat goed te 
maken, jongens. Zie het als een uitdaging 
en neem die handschoen op. Laat zien waar 
NWC toe in staat is! De vruchten van jullie 
trainingskamp zien we hopelijk straks op het 
veld weer terug. een goede tweede seizoens-
helft kan weer veel goed maken en wellicht 
een prachtig sluitstuk gaan vormen van dit 
seizoen. jullie supporters zullen het mooie 
en goed verzorgde spel en de klinkende over-
winningen zeker gaan koesteren. en dan zijn 
jullie beslist weer de trots van NWC.
succes!
  
 Revival



op vrijdag 24 februari speelt de g afdeling 
weer tegen de selectie. Na afloop van deze 
wedstrijd is er een carnavalsbal voor ieder-
een. De wedstrijd wordt muzikaal onder-
steund door de rommelpotters uit ommel. 
ook brengen  de plekkers met prins jurgen 1, 

prinses petra, de raad van 11 en prins sander 
1 van kans plus een bezoek. Verder is er die 
avond een loterij met leuke prijzen. ook zal 
er met roggebrood met zult en krentenbrood 
rond worden gegaan. Wij hopen op een grote 
opkomst voor deze gezellige avond.

CARNAVALSWEDSTRIJD G-Afdeling 
tegen  NWC-selectie 

MET Carnavalsbal na afloop



OWEn, SVEn 
& BJORN
van EIJK

Zo VADER ZO ZONEN
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Geboren

o  9 mei 1972 in Den Haag

s 27 september 2006 in geldrop

b 28 augustus 2008 in asten

Beroep/School

o  Meewerkend voorman

s basisschool ‘t Lover

b basisschool ‘t Lover

Traint/speelt in 

o  traint jo11-6

s jo11-6

b jo9-5

Alias (bijnaam)

o  owie

s johan

b Marco

Hoogtepunt

o  geboorte kinderen

s keeperstraining

b kampioen worden

Dieptepunt

o  overlijden goede vriendin

s Nog geen kampioen

b geen

Beste eigenschap

o  spontaan

s sportief

b Vrolijk

Slechtste eigenschap

o  ongeduldig

s ongeduldig

b kan niet stilzitten

Hekel aan

o  groente

s spruitjes

b spruitjes

Ik zou een dagje willen 
ruilen met...

o  Max Verstappen

s jasper Cillessen

b Zlatan Ibrahimovic

Droomt van

o  Veel geld

s profvoetballer worden

b Later een villa 
kunnen kopen

Favoriete 
schoolvak

o  gym

s gym

b gym

Saaiste 
schoolvak

o  godsdienst

s spelling

b rekenen
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Dieptepunt

o  overlijden goede vriendin

s Nog geen kampioen

b geen

Lijfspreuk

o  Komt allemaal goed

s Het zal wel

b Maakt niks uit

Favoriete televisiezender

o  foX sports

s foX sports

b Nickelodeon

Favoriete 
televisieprogramma

o  studio sport

s Chica Vampiero

b the thundermans

Beste boek

o  De ontvoering van Heineken

s Don kameleon

b koen kampioen

Muziekgenre

o  rock

s pop

b pop

Favoriet lied

o  November rain

s De Hoogste Versnelling

b bagagedrager

Lievelingskleur

o  rood

s blauw

b blauw

Mooiste
vakanteland

o  amerika

s Corfu

b Corfu

Favoriete 
radiozender

o  3fM

s 3fM

b radio 538

Lievelingseten

o  kip

s shoarma

b pannenkoeken

Lievelingsdrinken

o  baco/cola light

s sprite

b appelsap

Mooiste tenue

o  tottenham Hotspur

s bayern München

b ajax

Mooiste stadion

o  De kuip

s De kuip

b arena

Lelijkste stadion

o  excelsior

s psV

b almere City fC

Nederlandse club

o  psV

s psV

b psV

Beste fi lm

o  the game

s Home alone

b peter en de Draak

Buitenlandse club

o  bayern München

s juventus

b barcelona

Favoriete speler bij NWC

o  gianni steijlen

s gijs brüsewitz

b arne van geff en

Nederlandse speler

o  abdelhak Nouri

s arjen robben

b kasper Dolberg

Buitenlandse speler

o  Zlatan Ibrahimovic

s Zlatan Ibrahimovic

b Lionel Messi

31
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Woensdag 4 januari
om na een matige eerste seizoenshelft de 
tweede seizoenshelft te gaan knallen is NWC 
1 op trainingskamp geweest in Lloret de Mar, 
spanje. ‘s ochtends vroeg was iedereen aan-
wezig in de kantine om nog een kopje koffie 
te drinken voordat de reis ging beginnen. Na 
een kort verhaaltje van eus Marijnissen (tij-
dens het trainingskamp nog hoofdtrainer, 
red.) zijn we in de bus gestapt richting eind-
hoven airport. Na een korte en vooral goede 
reis kwamen we aan in barcelona en was het 
tijd om met de bus naar het hotel te gaan. 
Daar waar iedereen even naar de kamers ging 
om zich snel klaar te maken voor de training 
die aan het eind van de middag op het pro-
gramma stond.
op een prima veldje in het centrum van Lloret 
de Mar werd onder perfecte weersomstandig-
heden de eerste training afgerond. Met als 
hoogtepunt een zeer mooi stiftje van Martijn 
Mulder die stefan Vaas even de bal uit het 
netje liet halen. Na de training zijn we snel 
gedoucht en maakten we ons klaar voor het 
avondeten. Niet het lekkerste eten, maar er 
was geen reden om te klagen. er zat namelijk 
altijd wel wat lekkers bij.

Na het eten was het tijd voor een quiz, die 
gemaakt werd door Leon van den bosch, gijs 

brüsewitz en Martijn ghielen. Na een zeer pit-
tige quiz met regelmatige pauzes waar ieder-
een weer een biertje kon nuttigen, zijn juul 
Verbugt, teun van erp, jeroen van Deursen, 
sander van den eijnde, antwan sprengers en 
johan janssen als winnaars uit de strijd ge-
komen. Daarna heeft iedereen nog even een 
borreltje gepakt in de grote zaal en is men re-
delijk op tijd naar bed gegaan.

Donderdag 5 januari
of het kwam door het alcoholgebruik van de 
dag ervoor of de lange reis zal niemand we-
ten, maar de spelers verschenen toch aardig 
vermoeid aan de ontbijttafel.

Na het ontbijt zijn we met de bus naar een 
ander sportpark in de buurt gereden, gelegen 
in tordera. Het veld was niet optimaal, maar 
de weersomstandigheden waren wederom 
perfect waardoor iedereen uiteindelijk van 
de training heeft kunnen genieten. behalve 
de keepers, die door dictator eef even aan de 
conditie gingen werken.

Na de training had iedereen even wat tijd 
voor zichzelf om uit te rusten, voordat we aan 
de middagactiviteit begonnen. Dit was name-
lijk voetvolley op het strand, waar een nieuwe 
traditie is geboren. Namelijk het afscheid ne-

NWC 1 op trainingskamp  
in Lloret de mar

Voor De ZeVeNDe keer IN De CLubgesCHIeDeNIs WerD De MogeLIjkHeID geboDeN oM 

oNs, Door MIDDeL VaN eeN traININgskaMp, op De tWeeDe seIZoeNsHeLft Voor te be-

reIDeN. DIt jaar Was Dat IN Het spaaNse LLoret De Mar. HIeroNDer eeN VersLag VaN 

tWee ‘youNgsters’ IN De seLeCtIe: tIM VaN stIpHout eN rob ZooN.
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men van een bal door deze door de golven te 
laten afdrijven. Mocht iemand de bal in Ma-
rokko nog gevonden hebben, dan zien we-
hem graag terug op het sportpark.

Na het voetvolley was het tijd voor de avond-
activiteit “Wie ben ik”, verzorgd door ralf van 
oosterhout, tom van bussel en teun van erp. 
gelukkig kon dit wel in de grote zaal zodat ie-
dereen het spel kon spelen onder het genot 
van een pilsje. Na het spel heeft iedereen zijn 
warme bedje opgezocht om fit aan de volgen-
de dag te kunnen beginnen.

Vrijdag 6 januari
om 09:00 verzamelden we voor het ontbijt. 
aan de meesten kon je zien dat ze het zwaar 
hadden met de vele trainingen na de winter-
stop. Iedereen at goed om voor de rest van 
de dag nog wat energie te hebben. Daarna 
gingen we om 11.00 uur weer met z’n allen lo-
pend naar het trainingsveld. We hebben eerst 
een aantal rondjes ingelopen om de spieren 

weer even wat te laten wennen en zijn daarna 
begonnen met wat afwerken. tenslotte heb-
ben we een partijspel gedaan. 

Nadat we eenmaal terugkwamen in het hotel 
van de training zagen we dat onze tegenstan-
der ook was gearriveerd. We kwamen terug 
van de training en konden ons even opfris-
sen, en daarna gingen we meteen om 13.30 
uur aan de lunch. Na het eten is er besloten 
om de groep rust te geven, dus hadden we 
‘s middags geen training. We zouden gaan 
avondeten en daarna een bespreking heb-
ben met de groep, waarna er nog een leuke 
activiteit op de planning stond.

om 18:00 uur gingen we aan het avondeten. 
De meesten waren al op tijd klaar en wilden 
nog even rusten voor de bespreking en de ac-
tiviteit. om 20.00 uur begon de bespreking, 
die eigenlijk tot 20.30 uur zou duren. Hij 
liep echter uit tot 21.10 uur. Daarna hadden 
rob Zoon, timo janssen en tim van stiphout 
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een activiteit voorbereid. bij deze activiteit 
moesten de teams opdrachten doen met een 
plastic kapje, waarbij je mond wagenwijd 
openstaat en sommige woorden niet meer 
uit te spreken waren. ook eten, drinken en 
blazen werd ineens erg moeilijk. Dit leidde 
tot hilarische foto’s en filmpjes en natuurlijk 
een gezellige sfeer. tijdens deze avond deed 
iedereen het rustig aan werd het bed op tijd 
opgezocht, ter voorbereiding op de wedstrijd 
tegen roda boys van zaterdag.

Zaterdag 7 januari
Deze morgen moesten we ons melden om 
09.00 uur. ‘s Middags stond het duel tegen 

roda boys op de planning. Na het ontbijt 
werd ons de gelegenheid geboden om even 
uit te rusten. We hadden de bespreking al 
de avond van tevoren gehad en hoefden dus 
geen uitgebreid overleg te hebben vóór de 
wedstrijd. om 10.30 uur liepen we richting 
het veld waar de wedstrijd plaatsvond. om 
12.00 uur was de aanvang van de wedstrijd. 

In het begin waren wij de bovenliggende par-
tij. We speelden prima voetbal en de tegen-
stander had het er in het begin moeilijk mee. 
Na de openingsfase kwam roda boys terug en 
begonnen ze er wat meer in te komen, al wa-
ren wij nog steeds dreigender dan hen. Na on-
geveer een halfuur gaf de scheidsrechter een 
vrije trap voor roda boys en die werd feilloos 
binnengeschoten. Verder was er nog wel wat 
dreiging van onze kant, maar kwamen we niet 
tot scoren. In de rust gaf eus meerdere spelers 
de kans om in te vallen en zich te laten zien.

roda boys begon sterk aan de tweede helft 
en nam direct het initiatief. Maar ondanks 
een licht veldoverwicht was het jeroen van 
Deursen die na een snel uitgevoerde counter 
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in de 60e minuut de stand weer in evenwicht 
bracht (1-1). Het wedstrijdbeeld bleef daarna 
hetzelfde. roda boys voerde de druk op maar 
het piepjonge team van NWC hield vrij een-
voudig stand. over en weer kregen beide 
teams nog enkele kansen. en toen iedereen 
leek te berusten in een gelijkspel was het in 
de 85e minuut rob Zoon die als een duveltje 
uit een doosje een voorzet van sander van 
den eijnde in het doel wist te werken (2-1). In 
de laatste minuten van de wedstrijd kwam de 
overwinning niet meer in gevaar.

Na de wedstrijd zijn we meteen gaan lun-
chen, maar hadden we niet genoeg tijd om 
ons eerst even te douchen. Na het douchen 
zijn we nog even gaan genieten van ons mid-
dagje vrij en heeft iedereen het uiterst gezel-
lig gehad. In de avond, na het eten, vierden 
we nog even de winst en sloten we het trai-
ningskamp. Voor sommigen eindigde de par-
ty na middernacht…

Zondag 8 januari
De laatste dag begon met het ontbijt en ui-
teraard was iedereen op tijd aanwezig. Na 
het ontbijt mochten we onze zondagmiddag 
vrij invullen. We konden golfen of bowlen, 
of onze middag zelf invullen. rond 17.00 uur 
vertrok de groep richting het vliegveld. In de 
bus kregen we helaas te horen dat vertraging 
ons ging treffen. We konden pas om 00.30 
uur gaan vliegen. De vier uur wachten op het 
vliegveld hebben we nuttig besteed en er is 
een hilarisch filmpje gemaakt dat viral ging op 
het internet (zie de NWC site en facebook). op 
het vliegveld kregen we ook nog te horen dat 
we vanwege de mist niet in eindhoven konden 
landen. Dit was een grote tegenvaller, en dus 
moesten we naar amsterdam. rond 03.00 uur 
zaten we in bus en om 06.00 uur arriveerden 
we op sportpark ‘t root. Het trainingskamp zat 
er alweer op!

Tim van Stiphout  
& Rob Zoon
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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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