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Na een druk weekend voor NWC, met de vrij-
willigersavond, de belangrijke wedstrijd voor 
NWC-1 om lijfsbehoud in de 2e klasse en de 
laatste wedstrijden voor de verschillende 
competities, komt er nu even een einde aan 
de hectiek van trainen en spelen van wedstrij-
den en is de blik alweer gericht op de komende 
vakantieperiode. ook voor de redactie van de 
nieuwe NWC-er. 

Wij willen iedereen die het afgelopen seizoen 
een bijdrage aan het clubblad heeft gele-
verd bedanken en wensen iedereen een fijne 
vakantie toe. 
 
 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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IN het zicht van de haven

Bij winst van NWC en puntverlies van Mierlo-
Hout is rechtstreekse handhaving in de 
tweede klasse een feit. Laten we hopen dat 
ons dat lukt, want NWC staat op dit moment 
veel te laag geklasseerd voor de kwaliteiten 
die we in onze selectie hebben. Ik ben er-
van overtuigd dat een plaats in de boven-
ste regionen van de tweede klasse met de 
huidige spelersgroep haalbaar moet zijn en 
misschien zelfs wel meer. Maar laat ik niet te 
ver vooruit kijken en laten we eerst de wed-
strijd van morgen maar eens zien te winnen. 
Want dat we aan een turbulent seizoen bezig 
zijn, is voor iedereen wel duidelijk. Dat geldt 

zeker voor NWC1, want na een aanvankelijk 
goede start zijn we heel ver weggezakt en 
daar kwam in januari het vertrek van onze 
toenmalige hoofdtrainer bij. Gelukkig heb-
ben we in Wim Cooijman, de trainer van 
NWC2, een goede vervanger gevonden en ik 
vind het knap hoe Wim erin geslaagd is om 
NWC1 weer op de rails te krijgen. Het vertrek 
van Wim bij NWC2 heeft geen nadelige gevol-
gen gehad voor hen, want zij beleefden, ook 
nadat Wim NWC1 dus overnam, een goed sei-
zoen. Door gezondheidsproblemen van de 
aangestelde trainer voor NWC3 is deze nooit 
actief geweest voor onze club en heeft NWC3 

Het Is zaterDaGMorGeN 13 MeI. Het BeGIN vaN Wat eeN MooI WeekeND kaN WorDeN. 

MorGeN staat De CoMpetItIekraker teGeN Ivo op Het proGraMMa voor NWC1. eeN 

WeDstrIjD WaarIN Ivo reCHtstreekse DeGraDatIe proBeert te oNtLopeN eN, Dat Is 

NatuurLIjk veeL BeLaNGrIjker, eeN WeDstrIjD WaarIN NWC1 veCHt teGeN eeN pLek IN 

De NaCoMpetItIe. 

Voorwoord van de voorzitter
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de eerste seizoenshelft onder Wim Cooijman 
meegetraind met NWC2. Gelukkig hebben 
na de winterstop Mario seijkens en Henny  
koppens NWC3 onder hun hoede genomen. 
over turbulent gesproken, onze drie senioren 
selectieteams hebben dus alle drie halver-
wege het seizoen een trainerswissel meege-
maakt. Ik mag hopen dat we de komende 
jaren in rustiger vaarwater terecht komen. 
Het afgelopen seizoen was niet alleen op 
sportief gebied turbulent. In september 
stond NWC voor het eerst in de geschiedenis 
voor de rechter vanwege een geschil met de 
vorige kantine-uitbater. een uitspraak van de 
rechter laat tot de dag van vandaag op zich 
wachten. en verder werd het bestuur in het 
afgelopen seizoen geconfronteerd met de 
discussie over de sBr rubbergranulaatkorrel 
in de kunstgrasvelden. en dat net op een mo-
ment dat we bezig waren met de vervanging 
van het huidige en de aanleg van een tweede 
kunstgrasveld. Hoe het ook zij, de discussie 
over de veelbesproken korrel heeft tot ver-
traging in het hele proces geleid. er wordt 
momenteel met man en macht aan gewerkt 
om op korte termijn duidelijkheid te krijgen 
over de verdere plannen. 

Maar turbulent was het niet alleen bij NWC, 
ook de kNvB maakt roerige tijden mee. Het 
echec rond het Nederlands elftal en de op-
volging van de directeur betaald voetbal en 
onlangs nog de bondscoach heeft veel stof 
doen opwaaien en heeft de kNvB zeker geen 
goede naam bezorgt. ondanks de bestuurlij-
ke en sportieve perikelen, heeft de kNvB voor 
het komende seizoen een paar besluiten ge-
nomen met verstrekkende gevolgen. zo wordt 
voor het eerst in 35 jaar een grote wijziging 
in de spelvormen van de jongste jeugd door-
gevoerd en start het voetbalseizoen 2017-
2018 een aantal weken later. ook over deze 
twee maatregelen is veel gesproken en deze 

worden niet door iedereen even enthousiast 
ontvangen. 

kortom volop beweging in de voetballerij 
en dat maakt het ook zo leuk. en, vanavond 
staat de vrijwilligersavond op het program-
ma. een avond waarin NWC iedereen die zich 
belangeloos inzet voor onze vereniging van 
harte bedankt voor deze inzet, want zonder 
al deze mensen kan een vereniging als NWC 
niet bestaan. 

Het is nu maandag 15 mei. Gisteren was het 
D-day voor NWC1. Ik bemerkte dat ik niet de 
enige was, die toch wat gespannen was voor 
deze speciale competitiewedstrijd. anderen 
staken een extra sigaret op of vertelden dat 
ze ’s morgens toch wel heel vroeg wakker 
waren geworden. uiteindelijk hebben we het 
tweede klassebehoud veilig gesteld. en het 
volgende mooie moment voor NWC dient zich 
al weer aan met de bekerfinale die NWC 8 op 
zondag 21 mei gaat spelen. Na een aantal 
wedstrijden in eerdere rondes die via straf-
schoppen beslist moesten worden, wisten ze 
in de halve finale svM met 2-0 te verslaan. 
een unieke prestatie met hopelijk volgende 
week de slagroom op de taart.
In de weken daarna sluiten we het voetbal-
jaar 2016-2017 af met een G voetbaltoernooi 
op zaterdag 27 mei en een week later het 
pinkstertoernooi.   

Dus nog een paar mooie voetbalweken voor 
de boeg en dan vakantie. Ik wens jullie alle-
maal een bijzonder fijne vakantie toe en zie 
graag iedereen weer in blakende gezondheid 
terug op het sportpark voor voetbaljaargang 
2017-2018.

 Wim Geboers, Voorzitter NWC
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•	 Kampioenen	voorjaar	2016-2017

•	 procedure	Teamindelingen	seizoen	

2017-2018

•	 WedsTrijdsecreTariaaT

•	 jonge	voeTballerTjes	scouTen

•	 nieuWe	spelvormen	voor	de	jo9	en	jo8

•	 de	spelbegeleider	is	nieuW	in	heT	

pupILLeNvoetBaL

•	 jeugdafdeling	nWc	75	jaar

•	 bff	meisjes	Toernooi

•	 alle	vrijWilligers	bedanKT!

VAN HET JEUGDFRONT



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

VAN HET JEUGDFRONT

jo9-1,	jo9-2	en	jo19-4		zijn	voorjaarskampioen	geworden!	
spelers, leiders en trainers van harte gefeliciteerd.

Hieronder de procedure teamindelingen 
voor het komende seizoen 2017-2018:
•	 startsituatie	begin	nieuwe	seizoen.
•	 evaluatie	in	winterstop	met	trainers	 

(speleronline, gesprekken), scouts, 
inzichten technische zaken (tz).

•	 individuele	ontwikkeling	spelers	in	kaart	
brengen (scouts, aanbevelingen trainers, 
inzichten tz).

•	 conceptindeling	maken	(Tz	+	hjo)	vanuit	
alle bevindingen binnen het seizoen (af-
scheiding prestatief/recreatief).

•	 conceptindeling	toetsen	bij	selectietrai-
ners (en aanpassen waar nodig).

•	 selectietrainingen	prestatieve	teams	om	
teams concreet te maken.

•	 indeling	recreatieve	teams	op	basis	van	
gelijkwaardigheid en individuele wensen.

Kampioenen voorjaar seizoen 2016-2017

Procedure Teamindelingen seizoen 2017-2018
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zoals jullie weten stop ik na 5,5 jaar als wed-
strijdsecretaris. Het begon als opvolger van 
de plots veel te vroeg overleden jan Bruystens. 
in	 het	 begin	 samen	 met	 frits	 hoebergen	
(contacten andere verenigingen), joost van 
stiphout (veld- en kleedlokalen). Daarna een 
jaar samen met joost en toen alleen, maar 
wel altijd op zaterdag met vaste kracht theo 
Maas. De opstart voor dit seizoen 
2016-2017 ging wat moeizamer 
met het wegvallen van theo Maas 
wegens ziekte. We kregen voor de 
zaterdagmorgen wel versterking 
van stagiair emiel van Duursen. Hij 
leerde vlug en was daarom al snel 
een vaste kracht voor de zaterdag-
morgen, want ’s middags moest hij 
zelf voetballen bij spv uit vlierden. 
emiel bedankt langs deze weg.
Ik durf niet te zeggen hoeveel teams er dit 
seizoen kampioen zijn geworden, maar dat 
weten de groepsleiders/technische zaken 
zeker wel.

We hebben totaal dit seizoen 2016-2017  
+/-	1100	wedstrijden	gespeeld	met	de	gehele	
jeugdafdeling. 220 zijn er verzet, maar dat 
heeft natuurlijk ook te maken met de 3 spel-
rondes die de kNvB eruit heeft gegooid en de 
sneeuw die onverwacht viel in een nacht van 
vrijdag op zaterdag.

Wat mij erg meevalt is dat er maar 
12 wedstrijden niet zijn gespeeld. 
Dit heeft natuurlijk te maken met de 
inzet van jullie allemaal: trainers / 
leiders / groepsleider /accommo-
datie en alle andere die ik nu ver-
geet die ons geholpen hebben om 
al de verzette wedstrijden in goede 
banen te leiden.
 

al met al wens ik jullie allemaal een prettige 
zomer tegemoet en succes in augustus met 
de start van het seizoen.

 Richard Verdeuzeldonk

jonge voetballertjes scouten is onverstandig 
en onzinnig; talentherkenning en -ontwikke-
ling moet op de schop. 
Het is niet ongebruikelijk dat er voetbal-
scouts	 staan	bij	 een	 f-wedstrijdje.	het	 is	 te	
gek voor woorden dat Nederlandse profclubs 
nog steeds hele jonge kinderen scouten. 
voetbal is een open skill sport. Dat betekent 
dat veel vaardigheden (o.a. techniek, inzicht, 
kracht, snelheid, motoriek, mentaliteit, be-

sluitvorming) zich steeds moeten aanpassen 
aan een veranderende omgeving (o.a. mede-
spelers, tegenstanders, ruimtes, bal). al die 
variabelen maken het ontzettend moeilijk, zo 
niet onmogelijk om een voorspelling te doen 
bij 7 en 8 jarigen over wie er over 10 jaar de 
beste voetballer is. Het gaat immers om kin-
deren die nog niet in de pubertijd zitten en 
waarvan de ontwikkeling op veel gebieden 
nog een groot vraagteken is.

Wedstrijdsecretariaat

Jonge voetballertjes scouten

Jeugdbestuur: Richard bedankt voor 5,5 jaar trouwe dienst op het wedstrijdsecretariaat.  
Geniet van het cadeau wat we tijdens de vrijwilligersavond aan je hebben overhandigd.
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Bovendien zoeken scouts in Nederland (en 
veel andere landen) nog altijd veel te vaak 
naar jongens die qua prestatie nu boven 
hun leeftijdsgenoten uitsteken en niet naar 
jongens die de potentie hebben om later de 
top te halen. Daarmee duikelen de scouts en 
de betaald voetbalclubs als beginners in alle 
valkuilen die er maar zijn in talentherkenning.

Vroegrijpe jongens zijn in het voordeel. Ze 
zijn sterker, winnen meer duels, kunnen har-
der schieten, kunnen harder lopen en kun-
nen het conditioneel langer volhouden. Geen 
wonder dat ze opvallen.

zo houden scouts/trainers/clubs en clubs 
anno 2017 nog steeds veel te weinig rekening 
met het leeftijdseffect, of de jongens vroegrij-
pers of laatrijpers zijn en of ze de groeispurt 
al dan niet hebben gehad. In het hockey en 
tennis zijn ze al veel verder hierin, maar het 
voetbal doet gewoon of de neus bloedt.  zo-
als er nu vaak gescout wordt, zo kan iedereen 

het. Daar is geen enkele vaardigheid voor no-
dig. Iedereen kan zien wie het beste is op een 
voetbalveld. Wie het beste gaat worden, daar 
draait het om. talent fluistert bijna altijd, de 
schreeuwende talenten zijn de uitzonderin-
gen. (zie overzicht boven)

Bovendien is het algemeen bekend dat talent 
zich grillig ontwikkelt en niet lineair. presta-
ties van nu zijn geen enkele indicatie voor 
later. sterker nog, uit vele wetenschappelijke 
onderzoeken (o.a van Brouwers en Martinda-
le) is gebleken dat sporters die als junior/pu-
pil tot de besten behoorden, maar al te vaak 
hele middelmatige senioren werden en dat 
de sub-toppers uit de jeugd de wereldtop-
pers van nu zijn geworden.

ter verduidelijking vier voorbeelden hiervan:
•	 van	 alle	 jongetjes	 die	 psv	 de	 afgelopen	 
10	 jaar	 zelf	 al	 in	 de	 f	 en	 e	 heeft	 gescout	
heeft 1 jongetje het 1ste elftal gehaald: jorrit  
Hendrix. Dat betekent dat de scouts er in 
99% van de gevallen naast hebben gezeten.

•	 uit	 een	 australisch	 onderzoek	 onder	 256	
topsporters kwam naar voren dat slechts 
7% vroeger ook altijd tot de besten be-
hoorde. en dat maar liefst 84% als kind 
niet werd gescout en/of vaak niet in het 
hoogste team speelde. zij kwamen via een 
omweg aan de top.

•	 uit	 een	 onderzoek	 van	 elsevier	 (dromen	
in Duigen) blijkt dat slechts 4,5% van de 
jeugdspelers uit de jeugdopleidingen van 

Het leeftijdseffect: Jongens die in januari, februari en maart worden geboren worden 5x zo vaak 
gescout dan jongens uit de laatste maanden van het jaar. Omdat ze groter en sterker zijn. Dat 
heeft niets met voetbaltalent te maken.



VAN HET JEUGDFRONT
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Betaald voetbal organisaties het eerste elf-
tal heeft gehaald. Dat wil nog niet zeggen 
dat zij uitgroeiden tot vaste basiskrachten. 
ado	 den	 haag,	 fc	 groningen/cambuur,	
nec/fc	oss,	 fc	utrecht	 en	Willem	 ii/rKc,	
leverden samen in vier jaar amper tien vol-
waardige profvoetballers af. De kNvB heeft 
vanwege deze slechte resultaten de opzet 
van de jeugdopleidingen in 2014 voor de 
zoveelste keer omgegooid. De jeugdoplei-
dingen zijn nu onderverdeeld in 4 klassen: 
lokaal, regionaal, nationaal en internatio-
naal.

•	 in	 duitsland	 hebben	 ze	 het	 hele	 talent-
identificatie- en ontwikkelingstraject op 
de schop gegooid na de afgang op het ek 
van	2000.	Toen	kwam	de	dfb	er	ook	achter	
dat meer dan de helft van de spelers die 
in ‘die Mannschaft’ speelde, op hun 16e 
nog steeds niet waren gescout door een 

topteam. ze zijn zich gaan afvragen hoe 
het mogelijk was dat scouts die jongens 
over het hoofd hebben gezien? Want deze 
spelers hadden veel beter opgeleid kunnen 
worden…

Als al die experts er zo ontzettend vaak naast 
zitten, waarom blijven ze dan hele jonge kin-
deren scouten en selecteren?
In het Nederlandse voetbal geldt nog steeds 
de opvatting dat je al heel vroeg moet begin-
nen met specialiseren en opleiden. Dat komt 
omdat de kNvB (lees de mening technisch 
manager van de kNvB jelle Goes hierover) 
nog steeds de oren laat hangen naar het 
10.000 uren trainingsmodel van ericsson én 
omdat clubs bang zijn dat als ze niet vroeg 
beginnen met het selecteren van talent een 
andere club ermee aan de haal gaat.

zoals bekend introduceert de kNvB met in-
gang van het nieuwe seizoen nieuwe spel-
vormen voor de jo9 en jo8. achterliggende 
doelstelling is om kinderen zoveel mogelijk 
aan de bal te laten zijn, laten scoren en acties 
maken. plezier en ontwikkeling staan voorop. 

ook NWC start komend seizoen met de nieu-
we wedstrijdvorm 6 tegen 6 voor de jo8 en 
jo9. In seizoen 2018/’19 zal dit ook starten 
voor o10 in de 6 tegen 6 wedstrijdvorm en 
o11 en o12 in de 8 tegen 8 wedstrijdvorm.

Bij de pupillen staat kennismaken met voetbal, 
plezier en veiligheid in het sporten voorop.
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 
2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor 
pupillen. Nieuw hierbij is de rol van de spel-
begeleider. Wat zijn nu eigenlijk de taken van 
de spelbegeleider en wie bij de vereniging 
kunnen deze rol allemaal uitvoeren? 

De spelbegeleider wordt ingezet bij de 
nieuwe 6 tegen 6 vorm die plaatsvindt op 
een kwart voetbalveld. vanaf het seizoen 
2017/’18 spelen de teams onder 8 en onder 
9 in deze nieuwe vorm. een jaar later, in het 
seizoen 2018/’19, wordt ook de leeftijdscate-
gorie onder 10 daaraan toegevoegd.
Bij de pupillen staat kennismaken met voet-

Nieuwe spelvormen voor de JO9 en JO8

De spelbegeleider is nieuw in het pupillenvoetbal

VAN HET JEUGDFRONT
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bal, plezier en veiligheid in het sporten 
voorop. Wat die spelers nu leren op het ge-
bied van sportiviteit en spelregels, bepaalt 
hun verdere sportloopbaan. Daarom is het 
belangrijk dat pupillen een goede spelbege-
leider hebben.

Wat is de rol van de spelbegeleider?

Scheidsrechter
Bij de 6 tegen 6 vorm (o8 en o9 vanaf sei-
zoen 2017/’18 en o8 t/m o10 vanaf seizoen 
2018/’19) wordt het spel geleid door een 
spelbegeleider. De rol van spelbegeleider is 
nieuw in het voetbal.
De spelbegeleider staat niet in, maar langs 
het veld en grijpt alleen in wanneer de spel-
regels door de kinderen worden overtreden. 
De spelbegeleider loopt langs het veld (op 
de lijn) mee met het spel en kan zo nodig het 
veld inlopen, bijvoorbeeld als het zicht op 
de situatie onvoldoende is. De spelbegelei-
der geeft de kinderen de ruimte om zo veel 
mogelijk te voetballen. Bij de pupillen staat 
kennismaken met voetbal, plezier en veilig-
heid in het sporten voorop. Wat die spelers 
nu leren op het gebied van sportiviteit en 
spelregels, bepaalt hun verdere sportloop-
baan. Daarom is het belangrijk dat pupil-
len een goede spelbegeleider hebben. Het 
gaat er vooral om dat kinderen lekker kun-
nen voetballen, leren wat de spelregels zijn 
en zich daarbinnen kunnen ontwikkelen. 

We adviseren de spelbegeleider aan de zijde 
van het veld te staan waar geen publiek staat. 
zodoende wordt hij niet afgeleid en belet de 
spelbegeleider het zicht van het publiek niet.

Wat zijn de taken van de spelbegeleider?

Voor de wedstrijd
•	 maakt	kennis	met	de	trainers/coaches	van	

betrokken teams.
•	 maakt	 samen	 afspraken	 over	 een	 ieders	

rol, positie langs het veld, positief coachen 
en de time out.

•	 stimuleert	de	spelers	om	voorafgaand	aan	
de wedstrijd handen te schudden en na af-
loop een high five te geven als dank voor 
een leuke wedstrijd.

Tijdens de wedstrijd
•	 corrigeert	door	middel	van	een	fluitsignaal	

indien de spelregels worden overtreden en 
wanneer de spelers deze niet goed toepas-
sen (bijv. spelers voetballen door na een 
overtreding, of het verkeerde team dribbelt 
de bal in het spel na een uitbal).

•	 legt	 het	 spel	 kort	 stil	 om	 uitleg	 te	 geven	
wanneer er onduidelijkheid/onwetendheid 
is rondom bepaalde spelregels of spelsitu-
aties.

•	 houdt	de	stand	bij.

Na de wedstrijd
•	 laat	beide	teams	strafschoppen	nemen.
•	 vult	de	uitslag	in.

zoals bekend bestaat de jeugdafdeling van NWC 75 jaar en zal dit 
gevierd	worden	op	16	september!	op	de	achtergrond	worden	vol-
op de voorbereidingen getroffen om er een bijzonder mooie dag 
van te maken. zodra dit bekend is zal dit gecommuniceerd worden 
via de bekende kanalen.

Jeugdafdeling NWC 75 Jaar

VAN HET JEUGDFRONT
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Het was een enorme klus om ook dit jaar alles geregeld te krijgen, maar we kunnen terugzien 
op	een	mooi	seizoen!	graag	willen	we	alle	vrijwilligers	bedanken	voor	hun	tomeloze	inzet	en	
vele	uren	die	jullie	in	de	vereniging	hebben	gestoken!!	We	kijken	uit	naar	het	nieuwe	seizoen!

op	vrijdag	12	mei	vond	bij	nWc	het	bff	(best	
football	friend)	toernooi	plaats	voor	meisjes	
van	 10	 t/m	 14	 jaar.	 het	 bff	 toernooi	 is	 een	
initiatief van de provincie Noord Brabant en 
wordt in 30 gemeenten gehouden. Dit alles in 
aanloop naar het ek voor vrouwen dat in Ne-
derland wordt gehouden in juli en augustus.
 
er kwamen vrijdagavond verschillende speel-
sters	 samen	 met	 hun	 bff	 (best	 football	
friend)	bij	elkaar	om	een	toernooi	te	spelen.	
ze werden begeleid en gecoached door onze 
eigen speelsters van de vr1 en de Mo17-1.
In wedstrijden van 13 minuten werd na 1,5 uur 

beslist wie er naar de regiofinale mag gaan 
op 20 juni op de Herdgang in eindhoven.
en de winnaars daarvan mogen naar de finale 
op 8 juli in tilburg bij het Willem ll stadion 
waar het ek ook wordt gespeeld.

een gecombineerd team uit Deurne, vlierden 
en	asten	met	hun	bff	werd	kampioen	bij	de	
meisjes 10-12 jaar en een team van 13-14 jaar 
van NWC uit asten mag ook naar de regio-
finale.
Het was een heel fijn en sportief toernooi 
waar meisjes uit de regio konden genieten 
voetbal.

Alle vrijwilligers bedankt!

BFF meisjes toernooi

VAN HET JEUGDFRONT



Nu ben ik wel deskundig, maar kom nooit 
op tv en volgens mij was het gewoon zo dat 
excelsior veel beter was. Maar waarom was 
excelsior dan beter? volgens mij was het ge-
woon	omdat	feyenoord	dacht	dat	ze	dat	var-
kentje wel eens even zouden wassen. onder-
schatting dus.

op het moment dat ik dit stukje schrijf ben 
ik via twitter live de bekerfinale van NWC 8 
aan het volgen. ze spelen in panningen tegen 
Herpinia 4. zouden de jongens van het 8e ook 
faalangst hebben? zouden de jongens van 
het 8e ook die druk voelen? zenuwachtig zul-
len ze in ieder geval wel zijn geweest.
zelf had ik eigenlijk nooit zoveel last van ze-
nuwen. Ik kan me spelers herinneren die zelfs 
voor een wedstrijd van de veteranen nog ze-

nuwachtig waren. Dat zijn ook de spelers die 
nooit een penalty durven te nemen. Bang om 
hem te missen. op training durft iedereen 
een penalty te nemen, in de wedstrijd niet. 
Ik ben wel altijd heel zenuwachtig als ik naar 
mijn zoon ga kijken of als ik naar het 1e van 
NWC ga kijken bijvoorbeeld. zeker als ze te-
gen someren moeten. je wilt dan dat ze het 
goed doen, en dat ze niet zullen falen. Ik 
praat me dan altijd moed in door te redene-
ren, het wordt toch niks, de tegenstander is 
veel te sterk. en dat terwijl die mensen die 
geen penalty’s durven te nemen juist opti-
mistisch zijn en er wel in geloven.

komende woensdag 24 mei, speelt ajaX de 
finale van de europa League tegen Manches-
ter united. Ik ben nu al zenuwachtig. als ik 

feYenoord	is	Kampioen,	iedereen	schijnT	heT	ze	Te	gunnen.	iK	nieT,	iK	ben	nieT	voor	

feYenoord,	vind	er	niKs	aan.	maar	Waarom	Werd	feYenoord	geen	Kampioen	in	de	

WedsTrijd	Tegen	eXcelsior?		volgens	alle	desKundigen	Was	heT	faalangsT,	je	benT	

er zo DICHtBIj eN DaN kLap je DICHt

COLUMN: ONDER DE LOEP

11

Faalangst
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NWC wil bij deze iedereen bedanken die een stem 
uitgebracht heeft op onze club.
De rabobank Clubkascampagne heeft NWC een 
mooi bedrag van €2.450,38 opgeleverd.
Het hoogste bedrag van alle astense verenigingen.
ook de rabobank peelland zuid bedankt voor dit 
mooie initiatief om het regionale verenigingsleven 
te ondersteunen.

RABOBANK CLUBACTIE

zelf bij ajaX zou spelen zou ik niet zenuwach-
tig	zijn.	faalangst	 is	namelijk	een	optelsom.	
simpele wiskunde eigenlijk. Het elftal van 
ajaX heeft aan transfersommen een totale 
waarde van 18,9 miljoen euro. Het elftal van 
Manchester united een waarde van 314,8 mil-
joen. De faalangst bij united is dus 16 keer 
groter dan bij ajaX.  

toen ik nog voetbalde mat ik de faalangst in 
kilo’s. Ik was altijd ruim 20 kilo zwaarder dan 
mijn tegenstander, dus voor hem was het veel 
lastiger omdat van mij verwacht werd dat ik 
geen kans zou hebben.  Daarom miste ik ook 
altijd alleen maar penalty’s als er een corpu-
lente keeper in de goal stond, aan mij lag het 
niet.
 G.Plastic
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COLUMN: VoetbalDIER

Vrogger... 
Je stak een arm door een hengsel en 
terwijl je op je fiets sprong zwiepte je in 
een vloeiende beweging de oranje-zwar-
te skai voetbaltas op je rug. Slingerend 
je andere arm erdoor, en op naar het 
voetbalveld. In een zijstraat zag je je 
vriendje aan komen gefietst. Dezelfde 
tas, dezelfde houding. Over het stuur ge-
bogen, tegen de motregen. Even hield je 
in, zodat je samen kon opfietsen. Langs 
de school, deftig gelegen op haar plein. 
Door de Kerkstraat, de statige eiken aan 
weerszijden loodsten zowel kerkgangers 
als voetballiefhebbers naar hun bestem-
ming. Wat stonden er weinig fietsen 
in het rek bij het sportcomplex. Een 
teamgenoot tuurde, zijn fiets tussen de 
benen, naar een op het mededelingen-
bord geprikt briefje. Hij zag ons komen. 
‘Ga maar weer naar huis’ riep hij. 
‘Afgelast!’ Ontgoocheld fietste je terug. 
Om met een kop thee en een troost-
biscuitje van je moeder in de lees-
portefeuille te duiken...

Vruuger...
Op zaterdagavond zag je elkaar bij Free-
bird of Fungus. Om een uur of negen 
begon het daar binnen te druppelen, 
om tien was de stapavond in volle gang. 
‘Op tijd er in hè!’ schreeuwde je elkaar 
toe, ‘morgen om tien uur bij van Hoek!’ 

Niemand die er iets om gaf. Hooguit af 
en toe een colaatje tussendoor, meer 
rekening werd niet gehouden met de 
nog te leveren sportprestatie. Zondag-
ochtend, na een woelige nacht, ging de 
wekker veel te vroeg. Toch was je meer 
dan fit genoeg voor een stevige pot 
voetbal. Snel een glas water (dorst!), 
een snee brood en met de daags ervoor 
alvast klaargemaakte voetbaltas over 
de schouder op je stapfiets naar Jan 
van Hoek. Voordat je binnenstapte 
keek je eerst even voor de zekerheid in 
de oranje-zwarte mini-vitrine aan de 
zijkant. Gelukkig, geen blauwe afgelast-
stempel op het handgetypte wedstrijd-
programma. Uit naar ELI. Binnen gooide 
je die van jou op de hoop tassen van je 
teamgenoten. Een bak koffie of een glas 
water aan de bar. Hebben we iedereen? 
Wie rijdt er? Auto’s genoeg? 
Na de wedstrijd kwam je terug bij van 
Hoek. Direct naar huis? Dacht het niet. 
Met z’n allen eerst een kop soep, dan op 
het terras, tafels bij elkaar geschoven, 
een pilsje. Gewoon bier. Niets speciaals. 
Geen telefoons op tafel. Het haar ge-
woon gelloos door de war.

Vroeger... 
Ouwe lul...

Vruuger

13
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Daar hangt iemand over de andere reling, 
dus niet uitkijkend over het hoofdveld maar 
over de laan naar de kantine. Hallo, wie ben 
je en waarom hang je hier?
Hallo, ik ben Mark van oosterhout en ik hang 
hier in plaats van bij het hoofdveld omdat 
daar een dameswedstrijd gaande is. voor je 
het weet sta je als vieze gluurder bekend...

Zo zo. Nog een reden voor je aanwezigheid 
hier? 
Wij mogen zo met NWC8 tegen het derde of 
vierde van racing Boys. Maar eigenlijk laten 
we de competitie al weken schieten, uit pure 
spanning, want volgende week spelen we de 
bekerfinale, op het terrein van panningen, te-
gen Herpinia 4 uit Herpen. Weliswaar zijn we 
drie keer doorgegaan met penalties, maar we 

staan	er	toch	maar	mooi!	onze	keeper	(paul	
Debeij, red.) is een echte penaltykiller, maar 
heeft ook een keer de beslissende hoog over 
geschoten...

Mooi zeg, een heuse bekerfinale. En dan vol-
gend jaar NWC 8 tegen Gemert 1 of zo?
Dat zou wat zijn... Nee, het is de bekerfinale 
voor de zesde klasse, van heel zuid 2. Het 
enige dat we er misschien aan overhouden is 
een medaille. Wel een unieke gebeurtenis na-
tuurlijk, en zowat de grootste prijs die je als 
NWC 8 kunt binnenslepen. Ik moet er bij ver-
tellen dat ons bekersucces gezien kan worden 
als een echte clubprestatie, want we hebben 
een paar keer spelers moeten lenen van het 
9de. Maar mensen, komt allen op zondag 
21 mei om elf uur naar panningen, dan zie je 

OVER DE RELING

Het HekWerk oM Het BaLkoN 

van	 de	 KanTine	 is	 snel	 uiTge-

groeid	 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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bordsponsor
AA Drinks nIeuW
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
Bots Witgoed Service
Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten

Café Zaal Zegers
Café de Engel
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
Eran Fresh Food
Expeditiebedrijf Manders
Excellence Interieurs
Frans van der Zanden B.V.  
 Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
Garage Vink Asten
Gebr. Martens Bouw- en Metselbedrijf v.o.f.

eerst een geweldige finale met goed voetbal 
en dan kun je daarna nog om half drie de be-
kerfinale tussen Gemert en Blauw-geel zien, 
beduidend minder natuurlijk...

En waar in het veld kunnen we Mark van 
Ooster hout dan bewonderen?
Waarschijnlijk op de linksback of linkshalf-
positie. Ik ben net goed en wel terug na een 
lange blessure, mijn beide knieschijven zijn 
uit de kom geweest en hebben tegengesput-
terd.	maar	ik	ben	weer	fit,	en	speelklaar!

Heb je nog een uitsmijter? Misschien iets 
over je bijnaam?
tja, bij NWC kennen ze me als Babbel. som-
migen weten niet eens hoe ik echt heet. Die 

naam is geleidelijk ontstaan. Mark werd Mar-
kus, dat had er onder andere mee te maken 
dat mijn pa Bertus heet, toen kwam er een 
Duitse voetballer genaamd Markus Bab-
bel, en dat gecombineerd met het feit dat ik 
meestal weinig spraakzaam ben... (omwille 
van een mooi stukje zijn bovenstaande vol-
zinnen uit Marks mond enigszins opgeleukt 
door de schrijver dezes, red.).

Mark, ik vond het een erg leuke ‘reling’. jij 
en je team heel veel succes straks en vooral 
volgende	week!	en	bedankt	voor	je	bijdrage.
jij ook bedankt en graag gedaan
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De doorgeefpen 
ligt bij...

BeDaNkt pIjLtje voor De MooIe Geste oM 

de	sYmbolische	 pen	aan	mij	 Te	schen-

Ken.	 preTTig	om	na	mijn	acTieve	carri-

Ère	op	heT	veld	Toch	even	Terug	Te	bliK-

keN op eeN aaNtaL DIeptepuNteN Maar 

voorNaMeLIjk HooGtepuNteN uIt MIjN 

LoopBaaN BIj NWC. 

Wie ben ik
Ik ben rob jacobs, maar voor velen waarschijn-
lijk beter bekend als Neus, al snap ik zelf nog 
steeds niet waar die bijnaam vandaan komt. 
Ik word ook wel eens ‘Laatbloeier’ genoemd 
maar dat snap je waarschijnlijk wel als je ziet 
welke teams ik doorlopen heb.
Ik woon samen met jorie Mulder (trotse zus 
van de rappe linksbuiten van ons vaandel-
team) in eindhoven. Begin juni verwachten wij 
ons eerste kindje, naar alle waarschijnlijkheid 
een menneke, maar de kleuren van NWC zal 
hij waarschijnlijk niet gaan verdedigen, al is 
de zoektocht naar een gezellige eindhovense 
voetbalclub is nog niet geslaagd.
Ik ben werkzaam als Controller bij scher-
penhuizen in eindhoven, een internatio-
naal handelsbedrijf in de groente- en fruit-
sector waarin wij de schakel zijn tussen de 
telers(verenigingen) en supermarkten. vanaf 
1 september dit jaar heb ik de eer te promo-
veren naar financieel directeur dus voel je niet 
bezwaard om wat extra groenten in je mandje 
te gooien…. Maar genoeg over werk, terug naar 
onze gemeenschappelijk hobby.

NWC - in het veld
op mijn 5e werd ik voor het eerst naar NWC ge-
bracht, gezellig met de hele basisschool klas 
van	de	lambertus	 in	de	f5.	 ik	kan	me	eerlijk	
gezegd weinig herinneren van deze ‘sportieve’ 
periode maar het zal verdacht veel uit kluitjes-
voetbal hebben geleken. Wanneer ze thuis 
vroegen wat mijn positie in het veld was zei ik 
altijd trots “waar de bal is”. 
De bijgevoegde foto doet vermoeden dat ik 
altijd heb geschitterd op het hoogste niveau, 
maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik al-
tijd in ‘2’ heb gevoetbald. Waarschijnlijk heb 
ik een paar wedstrijdjes mogen aanmodderen 
van tony en johan en was ik net op tijd voor 
de foto.

Na dus alle tweede elftallen in de jeugd te heb-
ben afgevinkt mocht ik toch afsluiten in de a1, 
met als hoogtepunt, naast de wekelijkse pot-
jes mexen, het toernooi in Milaan. 

ROB JACOBS
DE DOORGEEFPEN

NWC E1, kampioen 1993
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Daarna op naar de senioren waar het hele 
team vooraf niet naar uit keek omdat de za-
terdag prima beviel als voetbal-kantine-disco 
dag. Maar hier had ik me toch echt in vergist, 
op zondag voetballen was nog veel leuker. Ik 
kwam in het sterrenensemble van NWC 2 te-
recht dat onder leiding van peter Gorissen de 
kampioenschappen (en gezellige weekend-
jes) aan elkaar leek te rijgen, met de promotie 
naar de hoofdklasse als kers op de taart. In-
middels was mijn positie van ‘waar de bal is’ 
verschoven naar de spitspositie, waar ik mijn 
goaltjes mee wist te pikken zonder enige fat-
soenlijke actie in huis maar vooral door wer-
ken en zwoegen. Na 4 jaar NWC 2 ben ik om 
toch mijn studie met een voldoende af te wil-
len ronden naar NWC 3 gegaan, daar wederom 
kampioen geworden en vervolgens opgepikt 
door het vaandelteam.

Ik heb in tegenstelling tot pelt de 
kelderklasse niet mee mo-
gen maken en ben in de 2e 
klasse als spits begonnen. 
Na wederom wat hoogte-
punten met de promotie 
naar en handhaving in de 
1e klasse kwam er voor mij 
persoonlijk ook een diepte-
punt. op mijn 28e scheurde 
ik mijn kruisband af en heb 
ik een jaar op de tribune 
toe moeten kijken (lees: ge-
haktballen geproefd in alle 
kantines met Leon Langedijk 
wegens eenzelfde kwetsuur). 
Gelukkig stond ik het seizoen 
daarna weer binnen de lijnen.    
 
Mijn positie ging inmiddels 
steeds meer bij mijn voetbalstijl passen aan-
gezien ik de voorste linie in moest ruilen voor 
een plekje rechts op het middenveld als loper 
en de laatste 2 jaren zelfs als stofzuiger voor 
de verdediging. Mijn basisplaatsen werden 

ook zeer regelmatig afgewisseld met beur-
ten naast de trainer op het bankje. Wat alle 
trainers gemeen hadden was dat ze het niet 
prettig vinden als je gedurende het seizoen 
een aantal weken gaat backpacken. toch 
weerhield mij en jorie dat niet om stug in sep-

tember, januari of mei een 
ticket te boeken en dan 
kon ik weer de volgende 
discussie met de trainers 
aan, maar ik neem het 
ze absoluut niet kwalijk 
hoor. 

op mijn 31e kon ik NWC 
1 steeds moeilijker com-
bineren met privé en 
werk en besloot ik naar 
het gezelligste team 
van NWC te gaan, ut 
vierde. Na een schit-
terende afscheids-
wedstrijd (samen met 
abdou en rudi) tegen 
en met onze oud strij-

ders werd het tijd voor 
het lager voetbal. Ik heb het bij NWC 4 bijna 1 
seizoen volgehouden want in maart was mijn 
andere kruisband aan de beurt en dit bete-
kende het einde van mijn actieve loopbaan. 
Deze pijn werd snel verzacht met een kam- 
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pioenschap bij ons paarse-witte “vrienden”. 
tot zover de actieve carrière (excuses voor de 
bovenstaande lap tekst, toch 25 jaar gevoet-
bald).
   
NWC – buiten het veld
zoals wellicht bekend heb ik 2,5 jaar de 
schatkist van NWC mogen bewaken als pen-
ningmeester, rondom de nieuwbouw. Dit was 
een erg leerzame periode waarin ik nog meer 
waardering heb gekregen voor alle vrijwilligers 
binnen NWC. 
vanaf afgelopen seizoen ben ik aangesloten 
bij het technisch hart van NWC 4 omdat het 
spelletje toch te leuk is. samen met tim pro-
beer ik elke week wat orde te brengen in de 
chaos. tim is hier echt een stuk beter in, maar 
ik doe mijn best. Ik heb de eerste maanden 
van dit seizoen ook getracht voetbaltraining te 

geven aan het lager voetbal. Dit viel me toch 
wel tegen omdat ik had gedacht zelf ook een 
balletje te kunnen trappen, helaas bleek het 
niet zo te zijn. respect voor Hans en rob die 
wekelijks alle teams van het lager voetbal in 
weer en wind van een sportieve avond voor-
zien. 

Tot slot
tijdens de nacompetitie voor promotie heeft 
paul direct zijn kans gegrepen voor de Door-
geefpanenka tegen alfa sport 2 (mooi initiatief 
michiel!).	de	 foto	 is	 het	bewijs!	de	pen	gaat	
weer richting asten en wel naar Rudi Strauss, 
de rots in de branding van de verdediging van 
NWC 4 en voormalig linksback van NWC 1. rudi 
zal een nieuwe Doorgeefpanenka aanwijzen, 
maar ik roep alle NWC-ers op alvast goed te 
gaan oefenen. 

Een wijze man zei ooit: “Het is belangrijk te weten waar je kwaliteiten liggen 
maar nog belangrijker om te beseffen waar je kwaliteiten niet liggen.”
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We zullen ze nog niet vergeten zijn: de felle 
reacties en de gefrustreerde uitingen bij 
diverse teleurstellingen van het afgelopen 
seizoen. Het is vooral de laatste jaren een 
bekende uitlaatklep waarmee groepen, maar 
ook individuen wel heel ver gaan en het zo 
voor de overgrote meerderheid grondig ver-
pesten. en dat alles onder het mom van sup-
porter zijn en onder de dekmantel van die 
o zo geliefde club. supporter kun je zijn voor 
het leven, maar dat betekent niet dat je het 

leven van anderen moet vergallen. je hoort 
de echte supporter en menig clubbestuur-
der vaak hardop denken: we zijn jullie liever 
kwijt	dan	rijk!	 jullie	zijn	een	smet	voor	onze	
club en voor het huidige voetbal, maar het 
probleem in z’n geheel uitbannen is blijk-
baar nog steeds niet mogelijk. ondanks alle 
stadionverboden en andere harde maatrege-
len krijgen deze lieden steeds weer nieuwe 
volgers die het negatief gedrag naadloos ko-
piëren en er zelfs in slagen om met nieuwe 

Nu De CoMpetItIe GeLopeN Is eN aLLe resuLtateN MooI op eeN rIjtje staaN MoGeN 

We oNs Weer GaaN opMakeN voor Wat NIeuWe kaNseN IN eeN voLGeNDe CoMpetItIe.

Toch	zal	menigeen	de	frusTraTies	van	afgelopen	seizoen	nog	nieT	van	zich	heb-

ben	afgezeT.	TeleursTellingen	Kunnen	heel	hardneKKig	zijn	en	een	eigen	leven	

GaaN LeIDeN. Dat Is voor veLeN eeN DoorN IN Het ooG. rINus MICHeLs verkoNDIGDe 

jaren	geleden:	“voeTbal	is	oorlog!”,	maar	daarmee	bedoelde	hij	zeKer	nieT	daT	

alles	zo	maar	geoorloofd	is.

VOETBAL MOET MOOI BLIJVEN
COLUMN: REVIVAL
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varianten de voorbeeldige supporters en or-
dediensten dwars te zitten. Denk maar aan 
die regen van zwarte rookbommen in het 
psv-stadion, waarvan vele ouders en kinde-
ren bijna het slachtoffer  werden. De schrik 
zat er goed in. Het bleef die keer gelukkig 
bij grote paniek, maar het kan een volgende 
keer ook écht fout gaan. Die actie was wel-
iswaar bedoeld om een bijzondere sfeer te 
scheppen, maar het is ook een gebaar van 
lak hebben aan de ander. of zouden deze 
lieden nog niet zo ver kunnen doordenken 
en de gevolgen ervan overzien? een schrome-
lijk gebrek aan empathisch vermogen, dus.

jarenlang zijn er al de nodige woorden gespro-
ken over gewenst gedrag op en om de voet-
balvelden. Het fenomeen negatief gedrag is 
ook niet alleen iets van de tegenwoordige tijd. 
sinds mensenheugenis heeft de mensheid 
moeite om teleurstellingen in goede banen 
te leiden. je zou zeggen dat is mens-eigen. en 
het uit zich vaak  in veel verbaal geweld, maar 
ook in lichamelijk geweld en andere vormen 
van agressie, dus gedrag dat echt niet door 
de beugel kan. Het was niet alleen óm maar 
zeker ook diverse malen óp de velden flink 
hommeles. Hetgeen op het veld gebeurt heeft 
weer een flinke impact op het gebeuren langs 
de lijn. De gemoederen raken verhit en dan 
loopt het snel uit de hand. als maatschappij 
moeten we op alle fronten blijven ageren te-
gen deze uitwassen en er steeds weer stelling 
tegen blijven innemen. We mogen niet berus-
ten, want dan verloedert deze sport en dit 
proces kent alleen verliezers. voetbal moet 
mooi blijven voor de deelnemers en suppor-
ters, maar ook voor de overige belangstellen-
den. Want die haken anders af. 

jaren geleden hebben besturen in de regio 
zich extra ingespannen om te komen tot een 
gezamenlijke aanpak van de negatieve ont-
wikkelingen op en om de voetbalvelden. en 
het resultaat van deze inspanning was de 

komst van een fairplay-beleid. Het uitgangs-
punt indertijd was om de opvallende uitwas-
sen gezamenlijk te gaan aanpakken. Het stre-
ven was om de ontwikkeling van het voetbal 
in de regio een extra impuls te geven en zo 
schoner te maken. Men was het echt beu: het 
verbale geweld, de houding naar scheids-
rechters, de aanslagen op tegenstanders, het 
onbeschofte gedrag en het asociaal reageren 
naar anderen. Het was zogezegd ‘vijf voor 
twaalf’ en de noodzaak van dit nieuwe beleid 
viel niet meer te ontkennen. Besturen konden 
de handen niet meer wassen in onschuld, de 
eigen clubmensen de hand boven het hoofd 
houden, de verantwoordelijkheid afschuiven 
en blijven afgeven op de tegenstander. Men 
had de nobele plicht om te staan voor wat 
men had afgesproken. Dat beleid heeft een 
aantal jaren de nodige aandacht gekregen en 
heeft ook duidelijk haar uitwerking gehad. je 
geeft een positief signaal af en leidt daarmee 
nieuwe ontwikkelingen binnen het voetbal 
in goede banen. je creëert een cultuur waar-
binnen nieuwe leden op een heel natuurlijke 
wijze de normen en waarden tot zich nemen. 
je voedt ze daarmee op en bewaakt de afge-
sproken grenzen. In zo’n veilige omgeving 
worden sportmensen groot en krijgen zo ex-
tra bagage mee voor hun verdere levenspad. 
Dat zal ze op vele momenten in hun leven en 
op veel plaatsen wellicht goed van pas ko-
men. een sportclub kan net als een school 
een opvoedingsinstituut zijn en daarmee 
een goede bijdrage leveren aan een gezonde 
maatschappij. Bij NWC staat die aanpak nog 
steeds hoog in het vaandel en leden worden 
regelmatig gekend in hun plichten. een ver-
helderend praatje of een corrigerende maat-
regel is dan vaak al voldoende om leden bij 
de les te houden en het sportieve belang van 
het voetbal te doen inzien. onze club ademt 
die goede sfeer uit en NWC staat tot ver in 
de wijde omtrek bekend als een fatsoenlijke 
club waar het fijn vertoeven is. een club ook 
waar men graag mee van doen heeft.
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In een gezonde maatschappij staat men ge-
zamenlijk voor het aanpakken van uitwas-
sen en het mede-opvoeden van elkaar: de 
sociale controle is heel sterk en waar nodig 
corrigeer je een ander. Daar heeft het de 
laatste jaren op veel plaatsen zeker aan ont-
broken, met alle gevolgen van dien. Hierdoor 
denken sommigen dat alles maar moet kun-
nen en dat agressief gedrag onder de dek-
mantel van de club onbestraft zal blijven. 
De hele wereld moet zich maar aanpassen 
en zich schikken naar hun egoïstische wil-
lekeur. We moeten ervoor waken naar elkaar 
te blijven wijzen als het gaat om ieders ver-
antwoordelijkheid. Hier rest: de handen in-
een slaan en de schouders er gezamenlijk 

onder zetten. samenwerking op alle fron-
ten is het devies. Het wordt weer hoog tijd 
dat er een duidelijk weerwoord komt en de 
branieschoppers echt merken dat het afge-
lopen moet zijn. Wie de sport verloedert en 
op een dergelijke wijze te gronde wil richten 
moet	 krachtig	 aangepakt	 worden.	 fair-play	
geldt zowel op als om de velden. er is geen 
plaats voor degene die dit niet accepteert en 
de spelregels met handen en voeten treedt. 

Met positief ingestelde en karaktervolle men-
sen zal men verder moeten; een andere keu-
ze is niet denkbaar. en de overtuiging moet 
er zijn dat het gaat lukken. succes is dan ver-
zekerd.

*Na zondag 14 mei:
Grote voorbeelden geven vaak de richting 
aan en wijzen ons als een ware profeet 
de weg. een schoolvoorbeeld hiervan is 
zondermeer de held van rotterdam: Dirk 
kuijt. 
Hij is de verpersoonlijking van dat wat 
het voetbal zo mooi maakt. In deze echte 
leider komen alle eigenschappen samen 
die de basis vormen voor succes: talent, 
karakter, discipline, inzet, wilskracht en 
geloof. een inspiratiebron voor zowel 
spelers als supporters. Mensen die met 
zo’n overgave het voetbal beleven wer-
ken voortdurend aan hun missie om het 
voetbal mooi te houden. 
Het wonder van rotterdam, waar honderd-
duizenden zo van hebben genoten, heeft 
in voetballand een enorme indruk achter 
gelaten. Met nieuwe leiders in de geest 
van Dirk gaan daarom ook elders suc-
cessen volgen. sportieve wonderen zijn 
maakbaar. We zullen het in het nieuwe 
seizoen zeker nog vaker gaan zien.
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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
Expert Asten B.V.
Hoppenbrouwers Techniek 
Marschee

toernooIsponsor
Belasti ng Adviesgroep Asten
Karwei Someren-Asten
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Ik ben met mijn team van kNvB 015 (jpn academie ) een toer-
nooi in spanje gaan spelen. We moesten tegen de landen 
frankrijk,	 spanje	 en	 denemarken	 spelen.	 We	 hebben	 alle	
wedstrijden gewonnen en het ging erg goed. 
Ik vond het erg leuk om tegen verschillende landen te spe-
len en het was erg gezellig met het team. Het was dus een 
leuke,	leerzame	ervaring!	de	mooiste	momenten	waren	toen	
we scoorden, wonnen, en kampioen zijn geworden. 
ik vond het wennen om zo ver van huis wedstrijden te 
spelen en ik vond het erg spannend alleen achteraf ging 
het	 super	 goed!	 voor	 de	 rest	 heb	 ik	 heel	 erg	 genoten!	
 
 Melissa Kessels

Copa jordi 2017
toernooi in Spanje, 12-18 april



Zo VADER ZO ZOoN
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Geboren

j  someren, 19 augustus 1967

D  asten, 23 december 2002

Traint/speelt in

j  traint jo17-1/2 selectie NWC en 
zaalvoetbalt bij Center snacks

D  NWC jo15-1

Hoogtepunt

j  Geboorte anouk en Daan

D  trainingsstage bij psv-jeugd

Lijfspreuk

j  pluk de dag

D  -

Mooiste vakantieland

j  usa

D  usa

Beste eigenschap

j  eerlijkheid

D  Behulpzaam

Beroep/school

j  Beroep: Inkoper bij philips 
Lighting, school: Hts in 
eindhoven

D  Havo

Hekel aan

j  roddelen 

D  opstaan

Ik zou een dagje willen ruilen met…

j  Donald trump

D  Cristiano ronaldo

Slechtste eigenschap

j  ongeduldig

D  opruimen

Dieptepunt

j  overlijden moeder

D  -

JOHN & Daan van gansewinkel
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Saaiste schoolvak

j Geschiedenis

D Wiskunde

Favoriete televisiezender

j  Nos

D  fox	sports

Muziekgenre

j  top 40

D  rap

Lievelingskleur

j  Blauw

D  Blauw

Lievelingsdrank

j  Double espresso

D  Cola

Favoriete schoolvak

j  aardrijkskunde

D  pauze

Radiozender

j  radio 538

D  radio 538

Beste film

j  the revenant

D  fast	and	furious

Beste boek

j  De Waarheid 
van Luc Nillis

D  -

Favoriete lied

j  Boney M – 
the rivers of Babylon 
(kampioenslied 
sv someren 1994)

D  Boef – Habiba 

Mooiste tenue

j  sC Heerenveen

D  Manchester City

Favoriete club in buitenland

j  Borussia Dortmund

D  Bayern München

Mooiste stadion

j  Westfalenstadion – Borussia Dortmund

D  allianz arena – Bayern München

Favoriete club in Nederland

j  ajax

D  ajax

Favoriete speler bij NWC

j  Willem Loomans (jo7)

D  Gijs Manders (j015)

Favoriete 
buitenlandse voetballer

j  robert Lewandowski

D  kevin De Bruyne
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Hekel aan

j  roddelen 

D  opstaan

Favoriete 
Nederlandse voetballer

j  Matthijs de Ligt

D  Memphis Depay

Favoriete televisieprogramma

j  studio sport

D  prison Break

Lievelingseten

j  asperges

D  pizza
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Maar de datum 21 mei stond al wekenlang in 
de agenda’s van de spelers en zelfs suppor-
ters van NWC 8. een bekroning op een gewel-
dig bekerseizoen dat begon op 1 september 
vorig jaar in Nederweert tegen Merefeldia 5 
(4-4).

Toernooiploeg
NWC 8 manifesteerde zich in seizoen 2016-
2017 als een ware toernooiploeg. vooraf-
gaand aan de finale overleefden de man-
nen liefst driemaal een strafschoppenserie; 
achtereenvolgens	 mierlo-hout	 8,	 gfc	 ’33	 3	
en kwiek venlo 5 werden aan de zegekar ge-
bonden na een bloedstollende penaltyreeks. 
In de halve finale won een gefocust NWC 8 

zakelijk met 2-0 van svM 4 en dus kon de for-
matie van het trainersduo Bas Welten & rob 
Claassen zich gaan opmaken voor een zinde-
rende eindstrijd. tegenstander in de finale 
was Herpinia 4, een team dat leunde op erva-
ring en enkele voormalig eerste elftal-spelers 
herbergde.

De wedstrijd
In panningen speelde NWC 8 een uitstekende 
eerste helft. Met aanvallend spel werden de 
Herpense tegenstanders teruggedrongen, 
wat resulteerde in de 1-0 van Nick Manders. 
NWC kreeg vervolgens kansen op meer, maar 
de trekker werd niet overgehaald. op slag 
van rust scoorde Herpinia koppend gelijk 

NWC 8 schrijft historie!

vers	 bedruKTe	 polo’s,	 een	 speciaal	 inloopshirT,	 een	 volgeladen	 bus,	 enorme	me-

dia-aandachT	van	heT	eindhovens	dagblad	en	veel	belangsTelling	langs	de	lijn	op	

sporTparK	panningen-noord	in	panningen.	normaliTer	geen	WeKelijKse	Taferelen	bij	

WedsTrijden	van	lagere	elfTallen.	

Zondag 21 mei 2017 gaat de geschiedenisboeken in.
NWC 8 heeft de districtsbeker gewonnen!
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(1-1), waarna beide teams toe waren aan hun 
welverdiende rustpauze. Na de onderbreking 
ging de vermoeidheid zowel NWC als Herpinia 
parten spelen. Bas Imandt zorgde met een 
verrassende poging nog wel voor de (2-1), 
maar niet veel later trok Herpinia de stand 
weer gelijk: 2-2. De krachten waren verspeeld 
en het duel stevende af op een remise. totdat 
NWC-er rob aarts ging aanleggen voor een 
terecht verkregen penalty, nadat de pijlsnelle 
jordi Giebelen werd vastgehouden. rob miste 
deze kans echter dankzij een formidabele 
redding van de doelman uit Herpen. De prima 



The road to the cup 
Poulefase:
01 -09-2016: Merefeldia 5 – NWC 8  4-4
04-09-2016: NWC 8 – someren 9  4-3
11-09-2016:  Bruheze 5 – NWC 8  4-7

Tweede ronde:
27-10-2016:  altweerterheide/ 
 Brevendia 2 – NWC 8  2-6

Derde ronde: vrijgeloot

Vierde ronde:
13-12-2016:  NWC 8 – Mierlo-Hout 8  2-2   
 NWC 8 w.n.s.

Achtste finale:
07-03-2017:		 gfc	’33	3	–	nWc	8		 2-2		 	
 NWC 8 w.n.s.

Kwartfinale:
4-04-2017:  NWC 8 – kwiek venlo 5  1-1   
 NWC 8 w.n.s.)
Halve finale:
25-04-2017:  NWC 8 –svM 4  2-0

Finale:
21-05-2017:  NWC 8 – Herpinia 4  2-2  
 NWC 8 w.n.s.)

scheidsrechter stevens uit Budel had even 
een telefoontje naar zeist nodig om te be-
palen of er verlengd moest worden, of dat er 
strafschoppen nodig waren om de beslissing 
te brengen. Het werden pingels en dat werd 
een zenuwslopende belevenis. 

Held van de dag
Na vijf strafschoppen stond het 3-3, waarna 
Hein schuurman mocht aanleggen. Hij schoot 
beheerst binnen en gaf zijn keeper paul Debeij 
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(48 jaar én onmisbaar redactielid van dit 
clubblad) vervolgens de kans om de held 
van de middag te worden. paul, die al eerder 
een penalty stopte in deze reeks, pakte de 
strafschop, stortte triomfantelijk ter aarde en 
werd besprongen door zijn uitzinnige ploeg-
genoten. De vele fans uit asten, die tijdens de 
wedstrijd zelf al voor veel sfeer en luide aan-
moedigingen zorgden, klapten en juichten 
massaal voor de helden van NWC 8. Wát een 
prestatie hebben zij geleverd in dit bekersei-
zoen. Maar de hele ontknoping is eigenlijk 
nog mooier. paul, de meest ervaren speler 
aan NWC 8-zijde, groeide uit tot de grote held 
van de finale en genoot nog dagen na van zijn 
heldenrol. 

zelfs op de maandagmiddag, waar ongeveer 
een tiental spelers (met nadorst) onder een 
stralend zonnetje zich had verzameld voor de 
afterparty bij de trotse sponsor jan van Hoek, 
kon er nog wel een straffe Hendrik vanaf. 
Maar uiteraard, behalve voor de spelers die 
het einde zondag wegens omstandigheden 
niet haalden. ondanks de welverdiende vrije 
dag die zo’n beetje iedereen had aange-
vraagd bij zijn werkgever.

al met al een onvergetelijke prestatie waar 
ook de club NWC fier op mag zijn. Gelukkig 
hebben	we	de	foto’s	nog!

NWC 8 GEFELICITEERD!
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na	heT	behalen	van	heT	WinTerKampioen-

schap	 in	hoofdKlasse	1.4,	 is	nWc	jo9-1	

er ook IN GesLaaGD voorjaarskaMpIoeN 

Te	Worden	in	hoofdKlasse	1.3.

om dit te behalen was het noodzakelijk om 
minimaal gelijk te spelen in de laatste wed-
strijd uit tegen Mierlo Hout jo9-1. Net zoals 
in de eredivisie was er duidelijk kampioe-
nenkoorts zichtbaar in het spel. Na het fluit-
signaal kwam er toch nog een grote glimlach 
op het gezicht van de spelertjes door de 0-1 
overwinning. 

Na het bedanken van het toegestroomde 
publiek, werden de coaches mee onder de 
douches getrokken. eenmaal thuis in asten 
stond er voor de kampioenen een prachtig 
versierde platte kar klaar. De ronde door het 
centrum van asten kon voor de jongens niet 
lang genoeg duren, en werd er volop meege-
zongen. uiteraard mocht de huldiging op het 
dorpshuisplein niet ontbreken. De tocht ein-
digde voor de kantine van NWC, waar de spe-
lertjes als ware helden werden ontvangen.

op het dakterras werd er na de wedstrijd vol-
op verder gefeest en was alles tot in de punt-
jes verzorgt door NWC en alle lieve moeders. 
er werd tot laat in de middag door gefeest 
met een heerlijke lentezon boven ons.

NWC jo9-1 is ook nog in de race voor het 
bekertoernooi, en spelen zaterdag de halve 
finale. Met een triple zouden de spelertjes 
nog meer worden beloond voor een geweldig 
seizoen. (red. Helaas is dit niet gelukt, maar 
twee van de drie is natuurlijk een geweldige 
prestatie).

spelertjes NWC jo9-1 zijn: 
floris	opdam	 (keeper),	roel	van	den	broek,	
Quin	 hoes,	 cas	 hurkmans,	 finn	 loomans,	
Gijs verspeek, rick vorstenbosch, koen Wijde-
veld, Ilias zougagh.

 Namens NWC JO9-1, Mark Verspeek

NWC 8 GEFELICITEERD!

NWC JO9-1 OOK VOORJAARSKAMPIOEN  
IN HOOFDKLASSE 1.3



32

De belangrijkste wijzigingen zijn de bena-
mingen voor de elftallen, het aantal spelers, 
de doeltjes en of er een keeper in het spel 
aanwezig is.

Aanleiding aanpassingen jeugdvoetbal
Het speelt al een aardige tijd in de voetbal-
lerij om het pupillenvoetbal aan te passen. 
In een aantal andere landen (Duitsland, 
engeland, portugal en spanje) is dit inmid-
dels al aangepast. De reden hiervan is 
dat het  is opgevallen dat de afmetingen 
van het voetbalveld te groot zijn voor deze 
leeftijdscategorie. Dit gaat ten koste van 
de ontwikkeling maar bovenal het plezier 
van de pupillen. kNvB heeft een uitgebreid 
onderzoek uitgevoerd in samenwerking 
met veel verenigingen en hieruit kwam de 
conclusie dat er aanpassingen in het jeugd 
voetbal doorgevoerd dienen te worden. 

Leeftijdscategorieën
tot aan het huidige seizoen werd het jeugd-
voetbal ingedeeld aan de hand van mini-
pupillen,	f-pupillen,	e-pupillen,	d-pupillen,	
C-junioren, B-junioren en a-junioren. per 
categorie zijn er ook eerste jaar en tweede 
jaar jeugdspelers. De wijzigingen die door-
gevoerd worden in deze categorieën zijn:

Oude leeftijds- 
categorie

Nieuwe leeftijds-
categorie

Mini-pupillen jo6	+	jo7 
geb 2011-2010

f-pupillen jo8	+	jo9	
geb 2009-2008

e-pupillen jo10	+	jo11	
geb:2007-2006

D-pupillen jo12	+	jo13	
geb: 2005-2004

C-junioren jo14	+	jo15		
geb: 2003-2002

B-junioren jo16	+	jo17	
geb: 2001-2000

a-junioren jo18	+	jo19	
geb:1999-1998

De afkorting jo staat voor jeugd en onder. 
Het is belangrijk om te vermelden dat j dus 
niet staat voor jongens. In deze competi-
ties bestaat de mogelijkheid dat jongens 
en meisjes tegen elkaar spelen en/of met 
elkaar spelen in een team. er zijn daarnaast 
wel competities voor alleen meiden in de 
leeftijdscategorieën Mo19 jaar, Mo17 jaar, 
Mo15 jaar en Mo13 jaar. Hierbij staat de 
afkorting Mo dan ook voor Meiden en onder. 

Het koMeNDe seIzoeN zaL  er vaN aLLes BINNeN Het jeuGDvoetBaL GaaN veraN-

deren.	vanuiT	de	Knvb	zijn	er	al	verschillende	piloTs	geWeesT	zodaT	voeTbal-

vereNIGINGeN kuNNeN WeNNeN aaN De NIeuWe reGeLs. teveNs kuNNeN ze IN-

sCHatteN Wat De IMpaCt Is vaN Deze veraNDerINGeN voor oNDer aNDere Het 

veLDMaterIaaL (o.a. De DoeLtjes).

Veranderingen binnen het 
jeugdvoetbal

COLUMN: DRS. in SPE
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Afmeting veld + aantal spelers + afmeting 
doeltjes
De nieuwe indeling van de leeftijdscatego-
rieën heeft ook invloed op de afmetingen 
van het veld. zoals in het kopje ‘aanleiding 
aanpassingen jeugdvoetbal’ is aangege-
ven is de reden hiervan dat de huidige 
afmetingen te groot zijn voor pupillen. De 
nieuwe afmetingen van het speelveld voor 
de desbetreffende leeftijdscategorie is in de 
bovenstaande tabel te zien.

Invoeringsdata aanpassingen jeugdvoetbal
De planning is om binnen twee voetbalsei-
zoenen alle aanpassingen te hebben door-
gevoerd in het pupillenvoetbal. In seizoen 
2017-2018 gaan de pupillen jo8, jo9 en jo10 
op een kwart  van een voetbalveld spelen in 
een partijvorm van 6 vs. 6. 
verder wordt er geadviseerd om de pupillen 
van jo6  2 tegen 2 (afmeting 20 x 15 meter) 

en jo7  4 tegen 4 (30 x 20 meter) te laten 
spelen. In seizoen 2018-2019 gaan de pupil-
len jo11 en jo12 spelen op een half voetbal-
veld in een partijvorm van 8 tegen 8.
Bij de categorieën jo6 en jo7 zal zonder 
keepers  gevoetbald worden, vanaf jo8 
en verder zullen er wel keepers in het spel 
aanwezig zijn.

Heel benieuwd hoe het bovengenoemde 
zich in de praktijk verder gaat ontwikkelen.  
Het valt in ieder geval zeker te prijzen dat de 
kNvB met de tijd meegaat en er alles aan 
doet het voetbal vanaf de allerjongsten zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. 
op die manier krijgen ze vanaf het prille 
begin meer plezier in het spelletje en zal 
er hopelijk  minder snel  geswitcht worden 
naar een andere sport. uw columnist zal de 
ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.
 DRS. IN SPE

Leeftijdscategorie afmetingen veld aantal spelers afmetingen doeltjes

jo6 20 x 15m 4 spelers (2 vs. 2) 3 x 1m

jo7 30 x 20m 8 spelers (4 vs. 4) 3 x 1m 

jo8	+	jo9	+	jo10 42,5 x 30m 12 spelers (6 vs. 6) 5 x 2m (pupillendoel)

jo11	+	jo	12 64 x 42,5m 16 spelers (8 vs. 8) 5 x 2m (pupillendoel)
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ING is als hoofdsponsor van de kNvB en 
oranje initiatiefnemer van dit fantastische 
evenement voor jeugdige voetballiefhebbers 
uit heel Nederland. vanwege de goede relatie 
met ING was NWC één van de 13 geselecteer-
de verenigingen.

Dat we te maken hadden met een extreem 
tropische dag, was aan het enthousiasme 
van de deelnemers niet te zien. eenmaal ge-
arriveerd op de fantastische kNvB Campus 
waren de NWCers niet te houden om deel te 
nemen aan verschillende voetbalactiviteiten. 
er waren onder andere diverse clinics, pers-
conferenties en meet & greets met spelers 

van het Nederlands heren- en dameselftal. 
Wie wil er nou niet op de foto met spelers 
als Bas Dost, Memphis Depay, Danique kerk-
dijk en vele anderen? zaal- en straatvoetbal-
lers gingen met hun skills de concurrentie 
aan onze NWCers. ook gamers/vloggers als  
matthy	en	fc	roellie	werden	bedolven	onder	
de handtekeningjagers. 

We mogen met zijn allen terugkijken op een 
zeer	 geslaagde	 ing	oranje	 fandag.	 jong	 en	
oud, van 6 tot en met 17 jaar, hebben allen 
op hun eigen manier enorm genoten van deze 
unieke	ing	oranje	fandag.	

NWC gast tijdens  
ING Oranje Fandag
op	zaTerdag	27	mei	Waren	85	deelnemers	van	nWc	Te	gasT	Tijdens	de	ing	oranje	fan-

DaG IN zeIst. vroeG IN De oCHteND WerDeN aLLe DeeLNeMers BIj sportpark ’t root’ opGe-

HaaLD. eINDstatIoN Was De spLINterNIeuWe kNvB CaMpus IN zeIst. 
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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


