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VOORWOORD

Vanwege het feit dat onze eerste editie dit jaar 
een stuk eerder werd uitgebracht, ligt dit jaar 
de tweede editie van dit seizoen nu al in de 
brievenbus. 

November: ik vind het altijd een hele bijzonde-
re maand. De start van het nieuwe seizoen is 
alweer een tijdje achter de rug. Iedereen heeft 
zich weer gesetteld en is weer gewend aan 
zijn of haar nieuwe team, nieuwe leiders en 
trainers en de nieuwe tegenstanders in de 
poule. De eerste resultaten zijn bekend en 
iedereen kan zo’n beetje inschatten waar het 
team gaat eindigen na dit seizoen. ergens in 
de middenmoot, of misschien toch wel mee-
doen voor het kampioenschap? 

November: de eerste vakantie, de herfstva-
kantie, is alweer achter de rug en we zijn volop 
bezig met de activiteiten die voor december en 
daarna weer op de planning staan. Want die 
zijn er de komende tijd heel wat: sinterklaas, 
inclusief pietentraining, de kerstdagen en de 
winterstop, de techniek-dag, de sponsorloop, 
kienen en de nieuwjaarsreceptie.

Vandaar dat we weer een goedgevulde editie 
in elkaar hebben kunnen zetten, want hoewel 
november overal tussenin lijkt te zitten, is en 
blijft het een bijzondere maand.
Wij wensen jullie alvast een fijne december-
maand toe en zien jullie graag terug in 2018.

 
 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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COLOFON de nieuWe nWc-er Clubblad van r.K.V.V. N.W.C. asten
november 2017 - 43e jaargang.  

en dit jaar is november 

nog net iets specialer dan 

anders. Tot half december 

zijn we namelijk druk bezig 

met het verzamelen van 

voetbalplaatjes van de ah. 

Ook bij ons zijn we er maar 

druk mee...



HOOFDSPONSOR 
ING

HOOFDSPONSOR JEUGDPLAN
Dispolab Nederland 
PeelPartners
Joosten Winkelstellingen 

HooFdsponsor G-VoETBAL
Dispolab Nederland

sUBsponsor G-VoETBAL
Erima Teamsport
PeelPartners 
TwinTours / Verberne reizen

sUBsponsor
Bakkerij Koolen
Baltussen Preiplanten Asten
Berkvens 
Bij Willem
Café Zaal Jan van Hoek
Claessens Drukkerij 
Controldigit Besturingstechniek
Deska Kantoormeubelen 

Erima
Grand Café Markt 8
Verbugt IT
Karwei Someren-Asten
Peelland ICT Services
Shell Peelland / Velg + Band
Multi  Bier Asten
Verhaak

FACILITAIr sponsor
Benvido
Ricky Berkers Media & 
    Entertainment
Fysiotherapie Campanula

Johnny Vlemmix Bele� ering
Apotheek Asten - Alphega apotheek
Verto
Was Getekend

De Grote NWC Quiz vindt 
volgend jaar plaast op 16 maart.
Dit jaar met een nieuwe 
organisatie! De locatie is 
omgewijzigd: de kantine. 
Opgeven kan al via: 
grotenwcquiz@nwc-asten.nl

GROTE NWC QUIZ
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PLEZIER IN HET VOETBAL

Dat iedereen plezier heeft in het voetbal blijkt 
wel uit de grote opkomst bij de trainingen. 
Iedere avond en ieder weekend is het een 
drukte van belang op ons sportpark. Veel 
jongens en meisjes, veel mannen en vrou-
wen zijn wekelijks op ons sportpark actief 
om een balletje te trappen. Veel zaken, zoals 
de veldindeling, de kleedlokaalindeling, de 
trainings- en wedstrijdballen, de vlaggen etc. 
het wordt allemaal voor hen geregeld. Dit zijn 
dingen die voor hen heel vanzelfsprekend 
zijn. Ze vertrouwen erop dat het allemaal voor 
hen geregeld wordt. Vanuit het bestuur doen 
we ons stinkende best om alles te regelen 
en wij zijn pas tevreden als al de hierboven 
genoemde zaken ook ‘vanzelfsprekend’ zijn 
voor de spelers en speelsters.

Om deze vanzelfsprekendheid te bereiken 
hebben we heel veel vrijwilligers nodig.  
Gelukkig hebben we er ook best veel, maar 
we kunnen er altijd meer gebruiken. We heb-
ben mensen nodig om de accommodatie 
open te maken, zodat iedereen naar binnen 

kan, mensen die de ballen in orde maken 
voor de trainingen en wedstrijden, die de 
veld- en lokaalindelingen maken, die de spel-
materialen uitgeven en weer innemen, die 
toezicht houden op de accommodatie, die 
tegenstanders en scheidsrechters ontvangen 
etc. etc. Kortom een grote hoeveelheid werk. 
Werk dat deze mensen met plezier doen, zo-
dat iedereen naar tevredenheid kan sporten. 

Ik heb hierboven een ideaal plaatje geschetst, 
waarin iedereen binnen NWC plezier heeft in 
het voetbal. Maar helaas, het ideaal plaatje 
hebben we nog niet bereikt, daarvoor hebben 
we meer mensen nodig die de gang van zaken 
rondom het voetbal faciliteren. Doordat de be-
zetting op diverse momenten in de week en op 
verschillende plaatsen niet helemaal is, zoals 
we graag zouden willen, begint het her en der 
te schuren en te knellen.
 
Trainers en leiders vinden ieder voor zich 
hun team het belangrijkste en dat is op 
zich een goede eigenschap. Zij willen geen  

De COMpeTITIe lOOpT INMIDDels Weer 

eeN aaNTal WeKeN. We ZIjN laTer GesTarT 

DaN VOOrGaaNDe jareN eN We hebbeN 

TOT De WINTersTOp Dus OOK NOG eeN 

VOl prOGraMMa. heT NIeuWe VaN heT 

seIZOeN 2017-2018 Is er INMIDDels Wel 

af, Maar heT eNThOusIasMe Is ONVer-

MINDerD GrOOT, ZeKer bIj TeaMs DIe heT 

GOeD DOeN IN De COMpeTITIe. 

Voorwoord van de voorzitter
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 ‘gedoe’ rondom trainingen en wedstrijden. 
Voor de mensen van de accommodatie is ie-
der team even belangrijk. Zij helpen iedereen 
naar eer en geweten, maar omdat er soms 
te weinig handen zijn, kunnen ze niet altijd 
alles volgens wens laten verlopen. het ver-
wachtingspatroon van trainers en leiders ligt 
dan te hoog. Voor beiden kan dit een negatief 
effect hebben op het plezier dat men aan het 
voetbal beleeft en dat moeten we natuurlijk 
voorkomen. Ik ben afgelopen zaterdag een 
tijd in de beheerdersruimte geweest om eens 
te kijken hoe alles verloopt op zo’n dag en 
ik moet zeggen dat het dan best hectisch is. 
Onze insteek met de nieuwe accommoda-
tie was dat alleen de beheerder(s) in deze 
ruimte zou zijn. Maar daar kwam afgelopen 
zaterdag niet al te veel van terecht. Trainers 
en leiders liepen in en uit om ballen op te 
pompen, om materialen mee te nemen of om 
wat te vragen. Zeer begrijpelijk ook, want zij 
zijn ongetwijfeld in de veronderstelling dat zij 

de beheerder helpen daar e.e.a. zelf te willen 
doen.  Verder zaten er mensen in de beheer-
dersruimte die er op dat moment niet hoef-
den te zitten. Zij zorgen op zo’n moment voor 
onnodige drukte. strakke afspraken hierover 
zijn wenselijk, maar die kunnen we pas ma-
ken op het moment dat we meer vrijwilligers 
hebben. Maar laten we in ieder geval respect 
hebben voor elkaars werk en laten we elkaar 
zoveel als mogelijk helpen.  Met wat meer be-
grip voor de situatie van beide kanten, moe-
ten we in staat zijn om het plezier in voetbal 
vast te houden, want laten we wel wezen, er 
is toch niets leukers dan voetbal.

 Wim Geboers, Voorzitter NWC

PS: als je iemand kent die mogelijk iets voor 
NWC zou kunnen betekenen als vrijwilliger, 
geef zijn of haar naam dan even door, dan 
nemen wij snel contact op.

Cursus pupillen-
scheidsrechter
De cursus voor pupillenscheidsrechter is 
weer gestart. Op 10 November en 1 Decem-
ber zullen een kleine 10-tal jeugdleden van 
NWC deelnemen aan deze cursus. Met deze 
cursus krijgen ze de handvatten om wedstrij-
den in met name de jO11 te begeleiden. NWC 
is erg blij dat we weer een nieuwe fanatieke 
groep scheidsrechters te kunnen opleiden!

ActiviteitenKALENDER
Techniekdag en zaalvoeTbal 
23 december 2017
Techniekdag: 
9.00 tot 11.00 uur :  jO9/jO8 en jO7/jO6  
11.00 tot 13.00 uur : jO11/jO10
zaalvoetbal: 
13.00 tot 16.30 uur : jO13 
16.30 tot 18.00 uur : meisjes

kienen: 
13 januari 2018
10.00 tot 12.00 uur:
Kienen voor jO9/jO8 en jO7/jO6
13.00 tot 15.00 uur: 
Kienen voor de jO11
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Op zaterdag 30 december wordt er een nieuwe 
activiteit bij NWC georganiseerd: de shell 
peelland sponsorloop by night. Met deze 
sponsorloop probeert NWC geld in te zame-
len om onze jeugdafdeling te ondersteunen. 
Voorgaande jaren heeft NWC regelmatig mee-
gedaan aan bijvoorbeeld de ‘Grote Clubactie’, 

WaT Is Nu leuKer OM leKKer spOrTIef beZIG Te ZIjN eN TeGelIjKerTIjD je Club Te sTeuNeN? 

Op 30 DeCeMber OrGaNIseerT NWC VOOr De eersTe Keer De shell peellaND spONsOrlOOp. 

NWC-Shell Peelland 
Sponsorloop BY NIGHT

NIEUWE ACTIVITEIT OP 30 december

‘scoren voor je Club’ of soortgelijke acties om 
geld op te halen, maar omdat er bij die acties 
een gedeelte van het opgehaalde geld niet 
ten goede komt aan de club zelf, heeft NWC 
nu besloten zelf een sponsoractie te organi-
seren. het is zelfs de bedoeling dat dit eve-
nement een jaarlijks terugkerend iets moeten 

gaan worden. 

Wat is de bedoeling?
alle jeugdleden van NWC worden opge-
roepen hieraan deel te nemen en krijgen 
vooraf (vanaf begin december) speciale 
lijsten en envelop voor het geld uitge-
deeld. Ze gaan dan op zoek naar spon-
soren die geld willen geven voor elk 
rondje rondom het (hoofd)voetbalveld 
dat zij lopen. De jeugdleden lopen op 
30 december in groepen per leeftijd vanaf 
16.30 uur, in het ‘donker’ dus. Maar rond-
om het veld is er volop sfeerverlichting. Ook 
zal er een foodplein worden gemaakt, 
zodat er een echte eindejaars/winter- 
sfeer ontstaat. 

Meer informatie zal te lezen zijn op de 
website van NWC.
doe mee en STeun nWc !
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Iedereen komt aan de beurt, als je niet kunt, 
dan kun je ruilen en over het algemeen loopt 
dat allemaal prima. per seizoen kom je 2 of 3 
keer aan de beurt om de voetballertjes naar 
uitwedstrijden te vervoeren. Ik ga bijna elke 
wedstrijd kijken, uit of thuis, dus het is geen 
moeite om te doen.

Wat me wel steeds vaker opvalt, is de afstan-
den die er gereden moeten worden. als ik bij-
voorbeeld kijk naar jO-13-1 en jO-15-1 moeten 
die lui bijvoorbeeld naar heerlen en Maas-
tricht. als je dan ook nog eens pech hebt dat 
de wedstrijden om 10.00 uur beginnen, dien 
je onderhand in de nacht van vrijdag op zater-
dag al te vertrekken.
De reden hiervan is bijvoorbeeld te verklaren 
dat deze teams op een hoog niveau spelen en 
als gevolg daarvan de potentiele tegenstan-

ders op dat niveau niet voor het oprapen lig-
gen. Maar die indelingen van de teams heb-
ben te maken met de prestaties van het jaar 
daarvoor. stel dat je een mindere lichting 
hebt, moet je naar Maastricht of heerlen op 
een koude winterochtend en krijg je daar met 
7-1 op je broek. Daar is geen enkele speler of 
team bij gebaat.

Waarom niet gewoon tegen teams in de buurt? 
someren, Deurne, ZsV, heeze wellicht, hel-
mond, Geldrop etc. Gewoon standaard tegen 
verenigingen van ongeveer dezelfde omvang 
met ongeveer hetzelfde spelerspotentieel. 
en dan hoeft het echt niet zoals vroeger, 
allemaal op de fiets in de regen en al vol-
ledig afgemat aan een wedstrijd beginnen. 
Tegenwoordig is de Tom Tom het belangrijk-
ste middel om bij een het sportpark van een 

als OuDer VaN eeN VOeTballeNDe ZOON KrIjG IK alTIjD VOOr heT beGIN VaN heT 

seIZOeN eeN appje Of eeN e-MaIl MeT DaarIN De WeDsTrIjDeN DIe hIj MOeT VOeTballeN, 

eN WelKe OuDers DIeNeN Te rIjDeN Naar uITWeDsTrIjDeN.

COLUMN: ONDER DE LOEP

TOM TOM

6



onbekende tegenstander uit te komen, terwijl 
iedereen de weg naar de potacker met zijn 
ogen dicht kan vinden.

Mijn zoon speelt komende zaterdag in en te-
gen vv sambeek, dat is bij boxmeer. reistijd 

45 minuten, onderweg komen we 18 sportpar-
ken tegen. Weersverwachting: 11 graden en re-
gen. Ik hoef niet te rijden, maar ga wel gewoon 
kijken. Natuurlijk ga ik kijken, ik heb die Tom 
Tom niet voor niks.
 G.Plastic

Bordsponsors
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
A.G.A. Terras
Art Garden
Assuranti ekantoor Schriks
Astein Slijterij
Aton
Auto Moti ve 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
Buiti ng & 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 Kanti ne
Delta Beton B.V.
Eetcafé De Gru� er
Eran Fresh Food
Expediti ebedrijf Manders

Excellence Interieurs
Frans van der Zanden B.V. 
   Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoff eerderij
Garage Vink Asten
Gebr. Martens Bouw- en Metselbedrijf
Gebr. van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Ghielen Orthopaedics
Govers Accountants/Adviseurs
Grafi sch Service Buro Berkers
Grein Mode
H/O Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Hipp kappers
Hoeben installati es
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infi nity Fitness
Jan Verhoeven Schilders- en 
   afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw Asten
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Kerkers Elektro
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kuijpers Installati es Helmond
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecti es
Manegevoetbal Asten

vervolg pag 9
7
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dat is waar. Wonen jullie in asten? en zijn 
jullie familie van elkaar?
ja, we wonen bij elkaar in een huis aan de 
Zagershof. We zijn goede vrienden en geen 
familie.

krijgen jullie het clubblad wel in de bus?
Nee, we hebben wel een bus.

dan zorg ik persoonlijk dat jullie het club-
blad waar jullie zelf in staan in de bus krij-
gen. verder nog iets te melden? 
bas: Ik wil mijn vriendin de groeten doen. 
laura van de laar, uit Zummere. heel mooi 
meisje, en ook heel muzikaal, net als ik. Ze 
speelt klarinet bij harmonie juliana en muzi-
kanten blaaskapel in someren-eind.  
Maarten: Ik heb geen vriendin, ben aan het 
zoeken, maar het is moeilijk.

mannen, ik vond het een erg leuk gesprek, 
dank namens het clubblad en namens alle 
lezers, en blijf het eerste steunen!
Zeker! Graag gedaan.

Goedemiddag mannen, met wie heb ik de eer?
Ik ben bas van eijk (links, red.). en ik ben 
Maarten van Waaijenburg (rechts).

Wat brengt jullie hier?
Wij zijn NWC-1 supporters. We gaan elke 
thuiswedstrijd kijken. en dan drinken we een 
radler 2.0. Naar uitwedstrijden gaan we niet. 
Maar het gaat niet zo goed, ze staan 0-2 achter.

dat is niet best. voetballen jullie zelf ook?
bas: Ik heb gevoetbald, bij NWC, maar ik ben 
gestopt door mijn knie. Gescheurde kniespier 
gehad. Nu speel ik drums, bij de harmonie in 
heusden. Mijn ouders komen van heusden.
Maarten: Ik doe karate, en darts. Gevechten, 
en plankjes doorslaan.
bas: Niks voor mij!

hebben jullie nog een favoriete club? en een 
favoriete voetballer?
bas: Ik ben voor psV. en luuk de jong!
Maarten: Ik ben voor ajax en siem de jong is 
de beste. Dat zijn broertjes!

OVER DE RELING
heT heKWerK OM heT balKON VaN De KaN-

TINe Is sNel uITGeGrOeID TOT DÉ pleK Waar 

suppOrTers, haNGeNDe OVer heT heK als 

OVer De relING VaN eeN sChIp, uITKIjKeNDe 

OVer heT hOOfDVelD, TOT al DaN NIeT DIe-

pe VOeTbalOVerpeINZINGeN KOMeN. DeZe 

Keer haNGeN De ONDerWerpeN bIj hOGe 

uITZONDerING OVer De relING VaN VelD 3. 

Nu IN ‘OVer De relING’:



Marja
Matim Interieur
Mennen Keukens B.V.
Midas Winkels
Verdonschot Mode
Nico Bennenbroek Schildersbedrijf
Optiek Lenti
Oogwereld Philip Asten
Plus Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
Schadeservice Van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Staals & van de Laar 
Slagerij Gebr. Hoeben
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten
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
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
Rijschool ROI thodn NXXT.nl
Van Mierlo schoenen
T.v.Roy Timmerwerken
Unidis Bedrijfssoftware B.V. 

Bordsponsor (VErVoLG)
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cursus EERSTE HULP LANGS DE LIJN
het komt regelmatig voor dat er tijdens wedstrijden sportblessures ontstaan. NWC 
heeft daarom een oproep gedaan bij de leiders/trainers voor een cursus “eerste hulp 
langs de lijn”. In totaal 4 trainers/leiders hebben positief gereageerd op deze oproep 
en zijn deze cursus gaan volgen. een mooi resultaat!
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Tijdens een wedstrijd uiten toeschouwers 
zich vaak wat ongenuanceerd. het is een wat 
onbeholpen en wild geroep met steevast de-
zelfde oneliners als: ‘naar voren…..’ of ‘hou 
die man….’ en ‘vandaag hebben ze pap in de 
benen….’.of zoals weleer jantje Kersten bij 
opkomst van ons sportpark placht te roepen 
‘d’r óp verdomme!’

allemaal duidelijk kreten van emotie en meer 
om zichzelf moed in te spreken dan om de 
spelers wat op te peppen.

de beste stuurlui staan aan wal is een oud ge-
zegde maar dat doet nog steeds opgeld. hoe 
groter de betrokkenheid bij een wedstrijd hoe 
emotioneler de gedane uitspraken worden. 
het is alsof men tijdens de wedstrijd een uit-
laatklep zoekt om opkomende emoties goed 
te stroomlijnen. het roepen, soms schreeu-
wen en het maken van allerlei wilde en soms 
ook choquerende gebaren is schering en in-
slag geworden. en ook alom geaccepteerd 
onder het motto: het hoort er nou eenmaal 
bij! Kritiek op de ander loopt echter regelma-
tig de spuigaten uit en krijgt steeds vaker de 
trieste vorm van het in figuurlijke zin elkaar 
afmaken. en dan hebben we het nog niet over 
het fysieke geweld en de serieuze bedreigin-
gen aan het adres van spelers, coaches en 
andere verantwoordelijken. het is echt weer-
zinwekkend.

De uitwassen van deze sport dragen zeker 
bij aan een zekere verloedering. en hieraan 
dreigt op vele plaatsen het voetbal ook ten 
onder te gaan.

het gedrag om de velden is ook vaak een 
gevolg van het gebeuren binnen de lijnen. 
De opgefokte supporters vinden gemakkelijk 
een excuus voor hun vervelend gedrag als 
gevolg van de tegenvallende prestaties van 
hun team. leven met teleurstellingen is ook 
niet eenieder gegeven. Winst op zaterdag of 
zondag maakt voor velen de week ook weer 
goed. Dezelfde lui die negatief in beeld ko-
men bij allerlei ontsporingen staan ook als 
kleine kinderen te huilen als hun favorieten 
het kampioenschap behalen en zij de kam-
pioensschaal van heel nabij van hand tot 
hand zien gaan. Zij kunnen als geen ander 
genieten en blij zijn als het voetbal binnen de 
lijnen van grote klasse is en van een aanmer-
kelijk hoog niveau. Ze zijn dan wat trots dat 
hun team dat heeft kunnen bewerkstelligen. 
ergernis of vervelend gedrag is dan ook ver te 
zoeken. het is gewoon genieten geblazen. De 
sfeer is op zo’n moment echt optimaal.

Dat alles legt natuurlijk een zware last op de 
schouders van spelers en begeleiders. aan-
sprekende resultaten dienen hand in hand 
te gaan met oogstrelend voetbal. het publiek 
dient vermaakt te worden. Werken aan kwali-
teit is dan het devies. Van hoog tot laag van 
jong tot oud. het moet weer genieten worden 
langs de lijn. 

het tij moet dus keren is ook de gedachte 
van de hoeders van de voetbalsport. er moet 
een gerichte aanpak komen om daarmee een 
echt begin te maken om het voetbal mooier 
te maken. jong geleerd is oud gedaan schijnt 
daarbij het parool te zijn. een typerend voor-

Geweeklaag langs de lijn                                                  
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 Gru� er
Hoppenbrouwers Techniek 
Marschee



 beeld hiervan is de grote verandering bij de 
allerjongsten. Ouders stil en op afstand, de 
jeugd het allemaal zelf laten regelen en lei-
den, het spelletje zo leuk maken als indertijd 
het partijtje straatvoetbal met veel balcontact 
voor iedereen. het moet weer leuk worden en 
het gaat niet zozeer om de uitslag, maar veel 
meer om het plezier in het spelletje. Deze 
opbouw van onderuit moet een solide basis 
gaan vormen voor een positieve ontwikkeling 
in de nabije toekomst. 

Wellicht ten overvloede kan men stellen dat 
dit natuurlijk geen garantie biedt voor aan-
sprekende prestaties en grote successen. 
De focus komt echter steeds meer te liggen 
bij een stuk motivatie en spelvreugde. Talent 
kan zich met zo’n basis beter ontwikkelen. In 
combinatie met het nodige bravoure en een 
goede techniek krijg je opnieuw het ware 
voetbal met veel oogstrelende acties vol sub-
tiele passeerbewegingen. Dat willen we meer 
gaan zien. Dat ziet het publiek ook veel liever 
dan dat plichtmatig elkaar de bal toespelen 
zonder enig risico met vele passes breed en 
steeds vaker ook terug. Daar zijn we onder-
hand toch wel klaar mee. Dat is de doodsteek 
geworden van het vaderlands voetbal.

De straatschoffies van weleer zoals de figuren 
johan Cruijff en een zekere rob rensenbrink 
verstonden het spelletje als geen ander. en 
meer in verdedigende zin die rinus Israël en 
Theo ‘de tank’ laseroms en de koning van het 
middenveld johan Neeskens niet te vergeten. 
Zo kunnen we vele namen uit het roemrijke 
voetbalverleden gemakkelijk opsommen. 
Velen hebben daar nog veel dankbare herin-
neringen aan. Zij lieten ons genieten en dat 
zijn we na al die jaren nog  steeds niet verge-
ten. laten er naar hun voorbeeld weer nieuwe 
idolen opstaan om ons ten volle te vermaken 
om zo het ultieme geloof in ons vaderlands 
voetbal voor eens en altijd weer in ere te her-
stellen. 

het zal dus over een aantal jaren weer ge-
nieten geblazen zijn langs die lijn. De vele 
ooooohs en aaaahs zijn dan zeker niet van 
de lucht. De supporters komen meer aan hun 
trekken en het geweeklaag van de laatste ja-
ren is wellicht tot sterven toe gedoemd. en in 
de vele huiskamers of aan de tap in de kroeg 
kan weer gejuicht worden, zoals in aloude 
dagen.

heerlijk toch!

nWC TV
Bemeko B.V.
De Kanti ne
Eetcafé De Gru� er
Hoppenbrouwers Techniek 
Marschee
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sHIrTsponsors 
Aarts Zwembadbouw
Bamboo Giant Nederland B.V.
Blikkenacti e Hans
Eetcafé De Gru� er
Fransen Audiovisuals NIEUW
Fysiotherapie Campanula
Horeca bedrijven Heidehof
Jansen Staalbouw Asten
Ralf Loomans Metselwerken

Malex Automoti ve
Metsel-, lijm- en aannemingsbedrijf    
    Meulendijks
J. Swinkels Zakelijke & 
   Agrarische diensten 
Verberne Interieur & Design

ToErnooIsponsor
Belasti ng Adviesgroep Asten
Karwei Someren-Asten



geboren

O  12 juni 1974 in helmond

s  27 november 2001 in Geldrop

r  5 mei 2004 in Geldrop

bijnaam

O  geen

s  geen

r  Mini

beroep/school

O  horecaondernemer

s  Varendonck College asten

r  Varendonck College asten

hoogtepunt

O  Geboorte van mijn kinderen

s  Weet ik niet

r  Kampioen f9 en e1

beste eigenschap

O  Zorgzaam

s  Meelevend

r  Doorzettings-
vermogen

Slechtste eigenschap

O  Kan niet tegen 
verlies

s  Te laat komen

r  Te laat komen

hekel aan

O  Tandartsen

s  Nederlandse 
rapmuziek

r  leren op school 

zou een dagje willen 
ruilen met...

O  Gordon ramsey

s  lady GaGa

r  sam de Greef

droomt van...

O  skihut in 
Oostenrijk

s  In amerika 
wonen

r  Dikke Tesla

Favoriete schoolvak

O  Geschiedenis

s  aardrijkskunde

r  Gym

Saaiste schoolvak

O  Wiskunde

s  Wiskunde

r  Wiskunde

dieptepunt

O  Naar de kaakchirurg

s  Weet ik niet

r  eerste schooldag

Traint/Speelt in

O  Trainer/leider jO15-2 en groepsleider jO15

s  MO17-1

r  jO15-2

Zo VADER 
ZO DOCHTER 

& ZOoN
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lijfspreuk

O  heb geen
lijfspreuk

s  Geen

r  ‘Dikke boktor’

OLAF, SAM & RENS 
LIMPENS



beste Film

O  saving private ryan

s  Girl Interrupted/harry potter

r  harry potter 4

lievelingseten

O  Tournedos met pepersaus

s  sushi

r  Kipburger

lelijkste stadion

O  stadions met een sintelbaan om het veld

s  De Kuip

r  De kuip

club in nederland

O  psV

s  psV

r  psV

lievelingskleur

O  rood

s  Donkerrood

r  Oranje

mooiste stadion

O  anfi eld

s  emirates stadium

r  allianz arena

mooiste tenue

O  liverpool

s  Nederlandse vrouwentenue

r  Derde tenue van Manchester City

favoriete speler 
bij NWC

O  luc van bussel

s  Maartje van den broek

r  Wout van bussel

favoriete Nederlandse 
voetballer

O  berry van aerle

s  shanice van de sanden

r  Nathan aké

favoriete buitenlandse 
voetballer

O  steven Gerrard

s  samuel eto’o

r  Kingsley Coman

club buitenland

O  liverpool

s  Chelsea

r  bournemouth

lievelingsdrinken

O  ayinger Weizen

s  Ice Tea

r  rivella

Favoriete lied

O  Guns N’ roses - November rain

s  lana Del rey - Cherr

r  san holo - light en big shaq - 
Man’s Not hot

muziekgenre

O  rock

s  alles behalve 
Nederlandstalig

r  rap

Televisieprogramma

O  als het maar met voetbal te 
maken heeft

s  american horror story

r  expeditie robinson
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beste boek

O  Voetbal International

s  Kan niet kiezen, lees veel

r  Kan niet kiezen, lees nooit

radiozender

O  3fM

s  3fM

r  radio 538

Televisiezender

O  NpO3

s  Netfl ix

r  rTl5

vakantieland

O  Oostenrijk

s  londen (engeland)

r  Italië



COLUMN: VoetbalDIER

De neanderthaler liep over het veld. De rots-
achtige bodem was bezaaid met lichaamsde-
len van zijn eigen stamleden en vooral van 
die van de overwonnenen. Gedachtenloos, 
want nog niet gehinderd door enige vorm van 
intellect, schopte hij, buitenkant voet, tegen 
een afgerukt hoofd. brullend stak hij beide 
armen in de lucht, terwijl het hoofd precies 
tussen twee jonge berken door een helling 
afrolde. Zijn stamleden joelden mee.

De romein schopte met gesandaalde voet 
de leren, met ganzeveren gevulde bal naar 
de Chinees. hij vloekte van pijn en greep 
hinkend zijn voet vast, zijn grote teen stond 
onder een vreemde hoek naar buiten. De 
Chinees kneep een oog dicht, en gaf de bal 
een lel richting de Griek. De lel kostte hem 
zijn knie. De Griek, slechts gehuld in een 
paar stevige laarzen want door schade en 
schande wijs geworden, stopte de bal be-
hoedzaam met de binnenkant van zijn voet. 
hierdoor zag hij de tijgers niet aankomen. 

het volk gilde en klapte. De roofdieren deden 
hun vernietigende werk en verslonden man 
en bal. het zou nog lang duren voor voetbal 
olympisch zou worden. ergens in het oosten 
huilde een kind in een kribbe.

een varkensblaas! ruim voorhanden in de 
smerige dorpen en steden. Opblazen en 
schoppen maar! plezier voor jong en oud. ja-
gen voor ex-jagers. Oude instincten bevredigd. 
Weer eens wat anders dan lukraak vrouwen 
verkrachten. Maar wat zagen de leiders nu? 
begon het volk zich te vermaken? Dat was 
niet de bedoeling. Dat deden ze maar in het 
hiernamaals. hier moest men lijden. Verbie-
den dus maar dat geschop. Op straffe van 
onthoofding. Door een beul in een strak zwart 
pakje met een kort broekje. Koppen rolden. 
De nar blies op de fluit.

Machines en fabrieken, dat is handig om snel 
veel geld te verdienen! Wat zijn we toch een 
slimme diersoort. en dan de dommeren onder 

Evolutie
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Evolutie
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ons zeven dagen per week laten werken. leve 
de industriële revolutie! Vooruit, voor de ont-
spanning de arbeiders één keer per week met 
zijn allen op het plein tegen een bal laten 
schoppen, en knokken maar. het houdt de 
stemming er in, en wij hebben wat te kijken 
tijdens de high tea. jolly good, fellows!

De student keek opzij. Op het veld naast het 
hunne gooide de zoon van de vuilnisman een 
ovale bal naar de jonge uitbener, die op zijn 
beurt uit alle macht probeerde de bal tussen 
twee hoge palen te werken. De studenten 
gebruikten op hun mooie vlakke veld louter 
hun voeten, om een egaal ronde bal te ver-
plaatsen. hun doel was kleiner, en had een 
net. het veld had men afgebakend met witte 
lijnen op het gras. uiteraard hadden ze op 
Oxford en Cambridge, tussen het roeien en 
studeren door, tijd om regels te verzinnen. 
Off-side, corner, hands, penalty, goal. let’s 
play football, lads.

Competities, interlands, europa, de wereld, 
fIfa, uefa, KNVb. Weet je wat, er valt geld 
aan te verdienen, kijk eens hoeveel mensen 
komen kijken! profvoetbal, sponsors, shirt-
reclame. Zullen we vrouwen toestaan? ach 
ja, waarom niet. De sneltrein die voetbal heet 
dendert voort. Wereldkampioenschappen, 
europa-cup, blind nationalisme. Nog steeds 
het jachtinstinct, nog steeds stammenstrijd. 
Nog steeds neanderthalerachtigen die niet 
gehinderd door enige vorm van intellect op 
de tribunes brullend de armen omhoog ste-
ken. Idolen, schandalen, omkoping, gokken. 
sneller, sneller. Oranjegekte, in goede en 
slechte tijden. Tatoeages. Oliesheiks. sneller. 
Vrouwenvoetbal populairder dan mannen-
voetbal. lieke Martens president van de fIfa. 
Maar videobeelden blijven taboe bij de be-
oordeling van westrijdsituaties. en de buiten-
spelregel bestaat nog steeds... Off-side!

 Voetbaldier
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Op dinsdagavond 2 januari 2018 vindt onze Nieuwjaarsreceptie plaats. 
Tijdens deze avond is iedereen van harte uitgenodigd om samen het glas te 
heff en op een gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar. Daarnaast vindt tradi-
tiegetrouw ook de huldiging van onze jubilarissen plaats.

Reserveer deze datum vast in je agenda, zodat je onze Nieuwjaarsreceptie 
niet hoeft te missen. Wij hopen jullie dan ook allemaal te mogen begroeten 
op 2 januari!

Nieuwjaarsreceptie
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De doorgeefpen 
ligt bij...

allereersT, rOb super beDaNKT VOOr 

De peN! eChT Waar, je DOeT Me hIer eeN 

GrOOT pleZIer Mee. eeN MOOI MOMeNT 

OM MeT eeN KNIpOOG TeruG Te blIKKeN 

Op MIjN VOeTballOOpbaaN.

een aantal van de lezers kennen mij misschien 
al, een aantal ook niet. Voor de lezers die mij 
niet kennen: ik ben rudi strauss, 32 jaren of 33 
jaar jong, afhankelijk van wanneer De Nieuwe 
NWC-er wordt uitgebracht. Momenteel speel ik 
in het gezelligste elftal van NWC, namelijk het 
4e elftal. Daarover later meer. Na een uitstapje 
van ± 5 jaar naar dat dorp aan 
de andere kant van het kanaal 
woon ik sinds 2 jaar gelukkig 
weer in asten. Ik woon samen 
met mijn vriendin Mara en 
sinds juni is ons gezin uit-
gebreid met onze prachtige 
dochter sam. Voor de kost 
verkoop ik friet en andere 
aardappelproducten. Ik ben 
namelijk key accountmanager 
bij aviko.

voetballoopbaan
Net als velen ben ik rond mijn 
5e begonnen met voetballen. 
Waarschijnlijk droomde ik, net als bijna 
alle jongens, al van het leven als een prof-
voetballer. Want wat ik me van die tijd kan 
herinneren is wanneer er werd gevraagd 
“wat wil je later worden?” het antwoord altijd 
was: “profvoetballer”. Dat is toch iets anders 
gelopen. Dat ik talent had zagen ze bij NWC 
wel, ik heb dan ook alle 1e elftallen van de 
jeugd doorlopen. Mijn eerste voetbalhoogte-

punt wat ik me kan herinneren heb ik in de D1 
beleefd. In dat jaar wonnen wij 2 keer van psV 
D1, waar Ibrahim afellay destijds in speelde. 
Voor ons natuurlijk een wereldprestatie. 

In de C-tjes werd ik gescout door helmond 
sport. In helmond zagen ze een potentiële op-
volger van Winston bakboord in mij. Zou het 
dan toch, het leven als een prof… Nou nee, na 
2 jaar heel veel geleerd te hebben bij helmond 
sport, bleek mijn talent toch van het niveau 

amateurvoetballer te zijn. lo-
gischerwijs keerde ik terug bij 
jeugdliefde NWC, mijn werk 
daar zat er namelijk nog niet 
op.
Mijn tweede hoogtepunt in de 
jeugd heb ik in mijn laatste 
jaar bij de a1 beleefd. In dat 
jaar zijn we onder leiding van 
hans rijnders ongeslagen 
kampioen geworden. Ik kan 

wel zeggen dat ik veel 
vriendschappen heb 
overgehouden aan 
mijn tijd in de jeugd.

halverwege mijn laat-
ste jaar in de jeugd 
mocht ik ook al rui-
ken aan het senioren-

voetbal. NWC speelde destijds in de 5e klasse 
en kon wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. 
bij de senioren ben ik omgeturnd van centrale 
verdediger tot linksback. Ik denk dat dit komt 
door mijn aanvalsdrift wat op de linksbackpo-

RUDI STRAUSS
DE DOORGEEFPEN

RUDI STRAUSS

Waarschijnlijk droomde ik, net als bijna 
alle jongens, al van het leven als een prof-
voetballer. Want wat ik me van die tijd kan 
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sitie goed van pas komt. De daaropvolgende 
jaren promoveerde NWC, door 3 kampioen-
schappen op rij, van de 5e klasse in één ruk 
door naar de 2e klasse. De rest van mijn jaren 
bij het 1e schommelden we tussen de 1e en 2e 
klasse. Met Martijn Mulder had ik een gewel-
dige klik en vormden we een door bijna alle 
tegenstanders gevreesde tandem op links. 

Naaste de kampioenschappen heb ik ook nog 
een aantal hoogtepunten bij de senioren ge-
had. alle uit wedstrijden naar Zuid-limburg, 
bijvoorbeeld. het was een genot om bij club-
jes met een veld en twee supporters te kunnen 
spelen. De eerste Kanaalderby sinds jaren, 
voetballen voor zoveel supporters, net als een 
prof. alle doelpunten (lees 2) die ik in 13 jaar 
tijd NWC 1 heb gemaakt. De afscheidswed-
strijd waar rob al aan refereerde. enzovoorts…

Na 13 jaar NWC 1 werd het voor mij tijd om 
ruimte te maken voor de nieuwe generatie, 
maar helemaal stoppen was natuurlijk geen 

optie. Op naar het lager voetbal en NWC 4 was 
een logische keuze. Zoals ik al eerder heb aan-
gegeven is NWC 4 namelijk het aller gezellig-
ste elftal. Daarbij voetballen veel vrienden bij 
NWC 4 en voetballen met je vrienden is toch 
het leukste wat er is. Ook bij NWC 4 heb ik al 
wat hoogtepunten beleefd. In het eerste jaar 
zijn we direct kampioen geworden en sinds de 
thuiswedstrijd tegen Neerkandia 2 dit seizoen 
heb ik ook bij NWC 4 mijn doelpuntenrekening 
geopend. Voor wie mijn doelpunt gemist heeft, 
typ op YouTube “Giovanni van bronckhorst vs. 
uruguay” maar eens in, zo ongeveer dus…

Met dank aan rob mag ik twee items doorge-
ven, de doorgeefpanenka en de doorgeefpen.
Om te beginnen met de doorgeefpanenka, 
die gaat naar het 1e, naar jeroen van Deursen. 
het wordt namelijk tijd voor een opvolger van  
panenkakoning pelt bij NWC 1. De doorgeef-
pen gaat naar onze nieuwe aanwinst bij NWC 
4, oud hCas-legende Daan janssen. Daan, 
veel plezier met de doorgeefpen!

sTErsponsor
Accountants & Belastingadviseurs RSW
Acknowledge Benelux B.V.
Alex Kuijpers CV service
B.B.N. Techniek B.V.
Bouwmarkt Totaal
Café Toff
Cafetaria  snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid B.V.
Dispolab Nederland B.V.
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V.
Gevloerd door Eric
Grieks wijn restaurant Mykonos
Legro Potgrondbedrijf B.V.

Niels van Hagen Handelsonderneming    
   en dienstverlening
Pesos Eten & drinken
PVP Deurne NIEUW
Rijschool Wilco
Ristorante Innesto
Slema Natuursteen
Sloopwerken en Asbestverwijdering  
   Van der Heijden B.V.
Stienen Trading B.V.
Tinnemans en van Loon
Tooltec
Tratorria Aglio E Olio
VB+ Vastgoedmanagement BV
Verberne bouw + meubel



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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