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VOORWOORD
INHOUDWellicht heb je er nog niet bij stilgestaan, maar voor 

je ligt een maand eerder dan normaal de eerste edi-
tie van het nieuwe seizoen van de NWc-er. Dat komt 
omdat we de presentatiegids en de eerste editie van 
het clubblad samengevoegd hebben.

Naast onze vertrouwde rubrieken en columns vind 
je in deze editie ook alle gegevens inclusief prach-
tige foto’s van NWc 1. De selectie voor het seizoen 
2017-2018 wil zich graag aan je voorstellen en 
we hebben een uniek interview met Roel Nabuurs 
weten te houden. Ook Wim geboers heeft zijn bij-
drage weer geleverd met een mooie inleiding op het 
nieuwe seizoen. Een seizoen dat met verschillende 
feestelijke momenten die er te vieren zijn, heel bij-
zonder lijkt te gaan worden.

Zo’n vroege editie heeft wat extra inspanning in de 
vakantieperiode gekost en we willen iedereen die 
hieraan heeft meegewerkt dan ook van harte be-
danken.

met deze eerste editie is de trend gezet voor dit sei-
zoen, wij hebben er als redactie weer zin in! 
 
 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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EEN NIEUW 
SEIZOEN

veel veranderingen zijn er de afgelopen tijd 
door de kNvB doorgevoerd. We starten dit 
seizoen met de nieuwe spelvormen voor de 
jongste jeugd. Dit werd aangekondigd als de 
grootste verandering in het jeugdvoetbal van 
de afgelopen 30 jaar. Ik ben erg benieuwd 
hoe het ons allemaal zal gaan bevallen, want 
naast lof heb ik her en der ook wel bedenkin-
gen gehoord. Ik ben van mening dat aanpas-
singen over het algemeen het voetbal ten 
goede komen. We moeten mee met de snelle 
ontwikkelingen om ons heen, voetbal mag 
daarbij niet achterblijven, maar moet mee 
veranderen om aantrekkelijk voor de jeugd 
te blijven.  veranderingen zijn er op het ad-
ministratieve vlak. Het digitale wedstrijdfor-
mulier is nog maar pas ingevoerd of het wordt 
alweer vervangen door de wedstrijd app. Nog 
een teken dat de kNvB mee gaat met de ont-

wikkelingen. Ze zijn hiermee een mooi voor-
beeld voor de FIFA die maar vast blijft houden 
aan het oude voetbal en maar mondjesmaat 
nieuwe ontwikkelingen doorvoert.

Binnen NWc zijn er weer volop ontwikkelin-
gen te melden. Zo zijn we het nieuwe seizoen 
voor het dames- en meidenvoetbal gestart 
met een samenwerking met sv someren. De 
groei van het dames- en meidenvoetbal is 
enorm en het Europees kampioenschap van 
het Nederlands dameselftal zorgt nog eens 
voor extra aandacht. Door de samenwerking 
met sv someren hopen we een grotere aan-
trekkingskracht op dames en meiden uit te 
kunnen oefenen om bij ons te komen voetbal-
len en kunnen we iedereen de mogelijkheid 
bieden om op haar eigen niveau wedstrijden 
te gaan spelen. 

WE sTAAN AAN HET BEgIN vAN HET NIEuWE vOETBAlsEIZOEN. EEN sEIZOEN DAT WEER 

vOlOp kANsEN EN uITDAgINgEN BIEDT, ZEkER gElET Op DE ONTWIkkElINgEN DIE ZIcH 

BINNEN HET vOETBAl HEBBEN AFgEspEElD EN gAAN AFspElEN.  EEN sEIZOEN WAARIN WE 

WEER kuNNEN lATEN ZIEN WAT NWc AllEmAAl IN ZIjN mARs HEEFT. 

Voorwoord van de voorzitter
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 We starten het seizoen met een nieuwe trainer 
voor NWc 1. We zijn blij dat we Roel Nabuurs 
hebben weten te strikken als  nieuwe hoofd-
trainer. Roel is een jonge, ambitieuze trainer, 
die perfect past bij de ambities die we bij NWc 
hebben. Na het moeizame seizoen vorig jaar, 
ligt er voor hem een mooie uitdaging om een 
nieuwe impuls te geven aan ons vaandelteam. 

vorig jaar heb ik de hoop uitgesproken dat 
we dit seizoen zouden kunnen starten op 
nieuwe kunstgrasvelden. Dat zit er helaas 
niet in, maar we komen steeds dichter bij 
het moment dat we wel op nieuw kunstgras 
kunnen spelen en trainen. De discussie vorig 
jaar over de rubberkorrel heeft ertoe geleid 
dat het proces niet zo voortvarend verlopen 
is als ik vorig jaar om deze tijd nog dacht. 
Het komende seizoen moeten we in staat zijn 
om te starten met dit omvangrijke project. 

Wat grotendeels gelijk gebleven is, is ons 
grote sponsorbestand en omvangrijke schare 
vrijwilligers. Zoals we al eerder hebben laten 

weten, is het contract met onze hoofdsponsor 
INg verlengd. We zijn  blij met de verlenging 
van het contract voor de komende drie jaar.  
Zonder onze sponsoren en vrijwilligers zou-
den we niet in staat zijn om alle spelers en 
speelsters het komende seizoen weer vele 
uren voetbalplezier te geven. Ik wil hen op 
voorhand al bedanken voor hun steun in het 
komende jaar. 

En dan hebben we het komende seizoen 
ook nog wat te vieren bij NWc. De jeugdaf-
deling bestaat 75 jaar en op 19 mei 2018 is 
het 90 jaar geleden dat NWc werd opge-
richt. uiteraard gaan we deze verjaardagen 
met een mooi feest voor heel NWc vieren.

Een jaar met veel en mooie uitdagingen, een 
jaar om naar uit te kijken. laten we er met zijn 
allen een mooi en sportief voetbaljaar van 
maken. Ik kijk er enorm naar uit en hoop dat 
jullie dat met mij doen.

 Wim Geboers, Voorzitter NWC

In memoriam Harrie van der steen 
Met groot verdriet heeft NWC kennis genomen 
van het overlijden van ons Lid van Verdienste 
Harrie van der Steen op 15 juli 2017. Harrie is 
78 jaar geworden. 

In september 1952 werd Harrie op 13-jarige 
leeftijd lid van NWC. Als actieve voetballer 
werd hij in 1958 ongeslagen kampioen met 
NWC 3. Ook in 1972 vierde hij een kampioen-
schap, maar toen als leider van NWC 8. Bij de 
meeste NWC’ers is Harrie echter bekend als 
grensrechter / leider van NWC 1 in de jaren ‘80, 
toen NWC na een aantal sportief moeizame ja-
ren terugkeerde in de 4e klasse. Als leider van 
NWC 1 beleefde Harrie toen zijn meest roem-
rijke jaren met de prachtige kampioenschap-

pen in 1986 en 1988. Jarenlang waren Harrie 
en zijn vrouw Annie heel vertrouwde gezichten 
op ons sportpark ‘t Root. 

Na zijn actieve carrière is Harrie ook nog een 
aantal jaren actief geweest als lid van het 
hoofdbestuur. Als dank en waardering voor 
zijn enorme inzet voor NWC, is Harrie in sep-
tember 1992 benoemd tot Lid van Verdienste.

Harrie, nogmaals bedankt voor je tomeloze 
inzet voor NWC. We gaan je missen.

We wensen zijn kinderen Ton en Gert en zijn 
kleinkinderen heel veel sterkte met het ver-
werken van dit verlies.
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Het kamp was op zaterdag 1 juli en zondag  
2 juli. De kinderen waren rond 19:00 alle-
maal aanwezig op de locatie, we verbleven 
bij de blokhut van scouting Asten. Bij aan-
komst werden de kinderen naar hun slaap-
zaal gebracht waar ze hun slaapspullen vast 
in orde konden maken. Zodra iedereen klaar 
was konden we beginnen met de fotospeur-
tocht in Asten. Er waren 12 groepen gemaakt,  
samen met de begeleider moest elk groepje de  
foto’s zien te vinden in Asten en deze afvin-
ken op hun blaadje. De fotospeurtocht werd 
met veel plezier gelopen door de kinderen, 
dat was mooi om te zien. 
Terug aangekomen bij de blokhut had iedereen 
de tijd om zelf te spelen. Iedereen vermaakte 
zich met wat hij/zij wilde doen. Tussen 23:00 
en 00:00 was het tijd om naar bed te gaan. 
De kinderen kropen een voor een hun bedje 
in, de kinderen hadden nog genoeg energie 
in bed maar na een tijd was het toch stil in de 
slaapzalen. 

De volgende dag was het weer vroeg dag, de 
kinderen waren allemaal al voor 8:00 wakker 
en om 08:30 stond het ontbijt klaar. Na het ont-
bijt werden de slaapplekken alvast opgeruimd. 
Om 10:00 begon het spellen circuit. Iedereen 
had het erg naar zijn zin ondanks het slechte 
weer in de ochtend, gelukkig was het slechte 
weer in de middag beter geworden het zonne-
tje scheen en het spellen circuit verliep goed. 
In de middagpauze kwam de frietwagen ook 
nog eens langs waar iedereen een frietje en 
een snack kon bestellen. 
We sloten de dag uiteindelijk af met een 
wedstrijdje touwtrekken tussen alle teams, 
de kinderen werden aangemoedigd door de 
ouders die er ondertussen ook bij waren. 
Rond 16:30 was het alweer tijd om naar huis 
te gaan, het kamp zat er alweer op.
Het kamp was goed verlopen en de kinderen 
hadden het goed naar zijn/haar zin gehad, 
voor herhaling vatbaar dus.  
 Has van Bree

Ik HEB DIT jAAR vANuIT scHOOl DE OpDRAcHT gEkREgEN Om EEN klEIN spORTEvENEmENT TE  

ORgANIsEREN. Ik HAD ERvOOR gEkOZEN Om DE spEllENmIDDAg TE ORgANIsEREN BIj HET 

kAmp vAN  NWc j09 & j07. Ik HEB DE spEllEN vOORBEREID EN uITgEWERkT EN HIERBIj OOk 

TIjDscHEmA’s ETc. gEmAAkT. 

JEUGDKAMP Jo6-J09
VERSLAG VAN BEGELEIDER HAS VAN BREE
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Ook dit jaar was dat weer zo. mijn zoon, die 
in liessel voetbalt, mocht met zijn team ook 
deelnemen dit jaar. Het eerste wat je dan altijd 
hoort als de teams ons sportpark betreden is 
dan, wow, wat een mooi sportpark, ziet er echt 
fantastisch uit. En op het eerste gezicht is dat 
natuurlijk ook, en daar mogen we heel trots op 
zijn. Echter, en dat is toch wel een grote smet op 
het hele gebeuren, als de voetballers het gras-
veld betreden is het toch wel even schrikken. 
schrikken vanwege de staat van de velden. 
De velden zitten vol met kuilen en hobbels en 
het karige gras dat nog op de velden staat is 
ook nog van zeer slechte kwaliteit. In België 
noemen ze dat ‘een patattenveld’.

En dat is zo zonde vind ik. let wel, in principe 
is de gemeente verantwoordelijk voor de staat 

van de grasvelden op het sportpark. Ondanks 
de geweldige inzet van alle vrijwilligers echter 
blijven de velden al jaren en jaren onder het 
niveau van de rest van ons mooie sportpark. 
Want hoe je het ook wend of keert, voetbal 
is en blijft het mooiste als het op een mooie, 
strakke, egale grasmat gebeurt. 

Op de begroting van de gemeente Asten zijn 
wel wat cijfers te vinden wat de gemeente zoal 
uitgeeft aan het onderhoud van ons sportpark: 

 Rollen velden €400,-                                                     

 meststoffen €1250,-   

 graszaad €1.000,-   

 Onderhoud grasvelden €785,93

 maaien sportvelden €6.253,76

NWc HEEFT DE mOOIE TRADITIE Om mET pINksTEREN DE ZOgENAAmDE ‘pINksTERTOER-

NOOIEN’ TE ORgANIsEREN vOOR DE jEugD. 3 DAgEN lANg sTRIjDEN DAN jEugDTEAms vAN 

AllE NIvEAus uIT DE REgIO TEgEN ElkAAR. vAAk Is HET DAN OOk NOg EENs mOOI WEER EN 

Is ONs spORTpARk gEvulD mET vElE TOEscHOuWERs.

COLUMN: ONDER DE LOEP

Patattenveld
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Het gaat hier om alle velden, dus ook van de 
andere verenigingen op het sportpark, niet al-
leen NWc. Is toch best wel veel geld en toch 
zet het geen ‘zoden’ aan de dijk.
Hoe kunnen we dit oplossen? Ik zelf zie op het 
eerste oogpunt 2 oplossingen. Oplossing 1 is 
het inhuren van de voormalige terreinknecht 
van Arsenal, paul Burgess. Echter deze is al 
weggekocht door Real madrid, dus dat wordt 
lastig. Een andere oplossing en dat is volgens 
mij de beste is onze velden laten sponsoren. 

Dus dat de AH of de plus een veld adopteert 
en dit gaat onderhouden. Dus i.p.v. van veld 
4, speel je dan op het AH-veld of de plusmat. 
Het hoofdveld moet natuurlijk van bijzon-
dere kwaliteit zijn, dus daar opteer ik voor de 
‘koninklijke Eijsbouts klokkengieterij’ als 
sponsor. 
Wellicht dat ik zelf wel weer eens een balletje 
ga trappen dan…

 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 Bloemenkrans
De Kanti ne
Delta Beton B.V.
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

vervolg pag 19
7
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Al enige jaren  wordt door de kNvB aangege-
ven dat het vrouwenvoetbal erg in opkomst 
is en dat het zelfs de snelst groeiende sport 
is onder de meiden. Tevens geven zij aan dat 
de meisjes en vrouwen die voetballen te ver-
spreid zitten in de verschillende clubs in het 
land.
Deze conclusies hebben we bij NWc ook 
waargenomen, want de ledengroei is enorm 

geweest maar we kunnen de meiden niet op 
hun eigen niveau laten spelen, omdat daar-
voor weer te weinig meiden voetballen bij 
onze club.

Daarover hebben we samen met de kNvB na-
gedacht en ook sv someren kampte met het-
zelfde probleem en klopte aan bij de kNvB.
Omdat we onze vrouwen en meiden een goe-

Samenwerking vrouwen/meiden-
voetbal SV Someren en NWC
ONZE REDAcTIE WAs BlIj vERHEugD mET HET NIEuWs DAT HET vROuWEN EN mEIDENvOET-

BAl IN AsTEN EEN Impuls gAAT kRIjgEN EN HEEl ERg NIEuWsgIERIg HOE DAT AllEmAAl 

IN ZIjN WERk ZAl gAAN. uITERAARD kOm jE DAN TEREcHT BIj jOlANDA smITs, DE sTEuN EN 

TOEvERlAAT vAN HET vROuWEN- EN mEIDENvOETBAl IN AsTEN. ZE WAs gRAAg BEREID Om 

TEksT EN uITlEg TE gEvEN.

sv someren-NWc vR2
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de stabiele plek binnen de vereniging willen 
geven zijn NWc en sv someren daarover in 
gesprek gegaan.
We hebben gekeken of de visie op elkaar aan-
sluit en of we elkaar kunnen vinden in een 
beleid m.b.t. vrouwenvoetbal. maar het bleek 
dat sv someren en NWc veel gemeen hebben 
op elk vlak en dat we elkaar aanvullen. De ba-
sis is gelegd en met een goed gevoel stappen 
we in de samenwerking.

De samenwerking zal komend jaar bestaan 
uit het samengaan van de seniorenafdeling.
Daardoor gaan we het seizoen in met 
4 teams:
sv someren-NWc vR1 (eerste klasse)
sv someren-NWc vR2 (vierde klasse)
sv someren-NWc vR3 (zesde klasse)
sv someren-NWc vR4 (zesde klasse)

De selectietrainer en trainer voor vR1 is Ivo 
veltrop en de trainer voor vR2 is patrick sle-
gers. Beide mannen zijn kundig en hebben 
veel ervaring en kennis met vrouwenvoetbal. 

De eerste trainingen voor de selectie zitten er 
inmiddels op en die start is in ieder geval al 
goed geweest.

vR1 en vR3 gaan trainen en wedstijden spe-
len in someren. De vR4 wordt getraind door 
leon van de Bosch en gaat trainen en voet-
ballen in Asten. Omdat vR2 een echt combi-
natieteam is zal dit team in someren en Asten 
gaan trainen en wedstrijden gaan spelen.
We hebben veel voetballende vrouwen in As-
ten en someren die dit avontuur met ons 
aangaan en waar we trots op mogen zijn. 
De verwachtingen voor komend seizoen zijn 
daarom ook hoog.

We zien dit jaar als een ‘proefjaar’ waarin we 
gaan bekijken of er mogelijkheden zijn om de 
samenwerking voort te zetten en indien ge-
wenst nog uit te breiden met de jeugdteams.

uitslagen, standen, programma’s, kleed-
kamerindelingen, man-of-the-match, wie 
rijdt er en in welke auto is er nog plek… 
en nog veel meer. Die gegevens vind je al-
lemaal terug in de voetbal.nl app en op de 
voetbal.nl website. met de app ben je al-
tijd direct op de hoogte van al het nieuws 
van je eigen team en van je favoriete 
clubs, spelers en andere teams. 

Compleet vernieuwde Voetbal.nl app 



STERSPONSOR
Accountants & Belastingadviseurs RSW
Acknowledge Benelux B.V.
Alex Kuijpers CV service
B.B.N. Techniek B.V.
Bouwmarkt Totaal
Café Toff  NIEUW
Cafetaria  snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid B.V.
Dispolab Nederland B.V.
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Expert Asten 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
Rijschool Wilco
Ristorante Innesto
Slema Natuursteen
Sloopwerken en Asbestverwijdering  
   Van der Heijden B.V. 
Stienen Trading B.V.

Thijs Straatwerk Steenhandel
Tinnemans en van Loon
Tooltec
Tratorria Aglio E Olio 
Van Rijssel Carrosseriebedrijf    NIEUW
VB+ Vastgoedmanagement BV
Verberne bouw + meubel

ShiRTSPONSOR 
Aarts Zwembadbouw
Bamboo Giant Nederland B.V.
Blikkenactie Hans
Eetcafé De Grutter  NIEUW
Fransen Audiovisuals  NIEUW
Fysiotherapie Campanula
Horeca bedrijven Heidehof
Jansen Staalbouw Asten  NIEUW
Ralf Loomans Metselwerken
Malex Automotive
Metsel-, lijm- en aannemingsbedrijf  
   Meulendijks
J. Swinkels Zakelijke & Agrarische    
   diensten 
Verberne Interieur & Design

We zijn op zoek naar iemand die de organisatie en indeling van de jeugd-
scheidsrechters tot en met de JO11 in kan vullen. Vanaf de JO13 tot de JO19 
blijft John Baltussen het doen.

Organisatie en indeling  
jeugdscheidsrechters

Vacature
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NWC 1 wacht mooie uitdaging in 

sterke competitie

vooraf leek de ploeg van trainer Eus marijnissen 
in staat om bovenin mee te draaien, maar naar-
mate de eerste seizoenshelft vorderde belandde 
NWc in de degradatiezorgen. voor de winterstop 
ging het bergafwaarts en marijnissen vertrok 
tussentijds. Na de winterpauze rechtte het 
vaandelteam onder leiding van interim-coach 
Wim cooijman gaandeweg de rug en maakte 
men een knappe inhaalslag, met directe 
handhaving op 14 mei als beloning. sportpark 
’t Root was vooral opgelucht en er kon einde-
lijk een punt gezet worden achter een onrustig 
seizoen.

met het vertrek van een aantal basisspelers, 
te weten luuk castelijns, Arne van geffen, 
martijn ghielen en martijn mulder, leverde 
NWc kwaliteit en ervaring in. Toch zal de op 
enkele plaatsen gewijzigde technische staf 
vol goede moed aan de kick-off verschijnen. 
De jonge, talentvolle spelersgroep zal zich 
willen bewijzen en gaat onbevangen het nieu-
we seizoen in. Wim cooijman, interim-trainer 
in het vorige seizoen, staat weer voor de 
groep van NWc 2 en assistent jos castelijns 
stopte. Daarvoor in de plaats kwam laurens 
Hurkmans en Werner Rossou is de nieuwe 
verzorger van ons eerste elftal. Hij oefende 
deze functie in het verleden uit bij Helmond 
sport. De nieuwe hoofdcoach is Roel Nabuurs, 
die overkwam van DEsm.

Een vooruitblik

sEIZOEN 2016-2017 gAAT vOOR NWc 1 DE 

BOEkEN IN Als TumulTuEus EN ZWAAR, 

mAAR HET EINDIgDE vOORAl mET ENORmE 

OplucHTINg.

De Astenaren zijn ingedeeld in een op het oog 
pittige competitie met enkele vrij onbekende 
opponenten en tevens zal NWc langere reis-
afstanden moeten afleggen. Alle Helmondse 
tweedeklassers daalden af en Wilhelmina 
’08 en venlosche Boys vierden promotie. Te-
genstanders als Beerse Boys (Oost- West- en 
middelbeers), Wilhelmina Boys (Best) en Fc 
Eindhoven Av zijn afkomstig uit Zuid I en het 
is lastig in te schatten hoe sterk deze ploegen 
zijn. In ieder geval speelt NWc weer de ka-
naalderby tegen buurman someren en keren 
met sportclub Irene uit Tegelen en sparta ’18 
(sevenum) oude bekende opponenten terug 
in de tweede klasse. Het veldhovense marvilde 
degradeerde uit de eerste klasse en speelt dit 
seizoen dus ook tegen NWc. 

lijfsbehoud lijkt een realistisch doel voor de 
jonge oranjehemden, al moet altijd de vraag 
gesteld worden in hoeverre de teams in klas-
se 2F sterker zijn geworden of juist verzwakt 
zijn. Het antwoord gaan we krijgen vanaf 24 
september, als de competitiestrijd eindelijk 
weer losbarst in het amateurvoetbal.

NWc
Rpc
sv someren 
sparta ‘18
EFc
sportclub Irene
marvilde

Klasse 2F zuid I

Fc Eindhoven Av
RkvvO
Beerse Boys
Rood-Wit veldhoven
Wilhelmina Boys
sv Blerick
Rksv Heeze

NWc pREsENTEERT ZIcH  / 
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Het collectief als 
uitgangspunt

Sportmens Roel Nabuurs wil bouwen aan jeugdig NWC 1

OspElNAAR ROEl NABuuRs (39) Is DE NIEuWE TRAINER vAN NWc 1. DE OEFENmEEsTER, DIE 

OvERkOmT vAN DEsm uIT WEERT, HOOpT vAN ZIjN jONgE, TAlENTvOllE spElERsmATERIAAl 

EEN HEcHT cOllEcTIEF TE smEDEN DAT vOOR HANDHAvINg gAAT IN DE OgENscHIjNlIjk 

sTERkE TWEEDE klAssE F. TIjD vOOR EEN gEspREk mET EEN AmBITIEuZE cOAcH DIE HET 

TRAINERsvAk Al vROEg INROlDE.

Dag Roel, stel jezelf eens voor.
“Ik ben Roel Nabuurs, woonachtig in Ospel 
met mijn vriendin marika. We zijn niet ge-
trouwd en hebben geen kinderen, dus er 
blijft genoeg tijd over voor sport en dan voor-
namelijk voetbal. Ik ben docent op de Fontys 
sporthogeschool in Eindhoven. Daar houd 
ik me onder meer bezig met het organiseren 
van sportevenementen, de begeleiding van 
studenten, stagebegeleiding, ben coördina-
tor van het derde studiejaar. verder heb ik 
tot mijn 32e bij RksvO in Ospel gevoetbald, 
waar ik in de tussentijd mijn trainerspa-
pieren heb gehaald. vervolgens ben ik drie 
jaar bij vijfdeklasser RkEsv in Ell werkzaam 
geweest als trainer, waar ik het laatste sei-
zoen heb gecombineerd met het trainerschap 
in de jeugdopleiding van vvv/Helmond 
sport. Toen deze samenwerking ophield met  
bestaan, ben ik teruggekeerd naar het  
amateurvoetbal. Ik heb één seizoen DEsm 
getraind en toen kwam NWc langs. Ik wil hier 
weer een frisse start maken.”

Hoe ben je met NWC in contact gekomen?
“Na het behalen van mijn uEFA A-diploma 
had ik de mogelijkheid om hogerop te gaan 
als trainer. Toen ik van vvv/Helmond sport 

in de derde klasse terechtkwam, vond ik dat 
prima. maar ik had wel mijn ambities en dat 
gaf ik bij DEsm ook aan. Ik wilde graag kijken 
waar mijn mogelijkheden lagen en ging me 
oriënteren. De trainerspositie bij NWc was 
vacant en dus nam ik contact op met de club. 
Na twee gesprekken kwamen we tot de con-
clusie dat de interesse wederzijds was.”

Wat sprak je aan tijdens die gesprekken?
“Onder meer de omvang van de vereniging. 
Het is toch weer een niveautje hoger, alle-
maal. Het aantal leden, jeugdteams en de 
organisatie spraken me erg aan. Die uitstra-
ling kwam positief over op mij. Bij die club 
wil ik graag trainer zijn, dacht ik. Bovendien 
heeft Asten altijd bij mij op de radar gestaan. 
Het leek me altijd al een mooie vereniging 
om coach te zijn, ook omdat Asten natuurlijk 
dichtbij is. Het leek me het juiste moment om 
contact met NWc op te nemen.”

Vorig seizoen heb je enkele wedstrijden ge-
zien. Wat was toen je indruk van het team?
“Inderdaad. Tegen Blerick (4-1 verlies, red.) 
was het niet goed, al vond ik het spel in bal-
bezit niet altijd zo slecht. In de omschakeling 
ging het echter fout. In datzelfde paasweek-

/  NWc pREsENTEERT ZIcH  
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end heb ik ze thuis gezien tegen Rood-Wit 
veldhoven, toen zag het er een stuk beter 
uit en wonnen ze met 3-1. Het zijn echter mo-
mentopnames en bovendien bevond het elf-
tal zich toen in een slechte fase. Het geeft je 
wel een bepaald beeld, maar het is niet valide 
voor het hele seizoen. Nu ik al wat maanden 
zelf voor de groep sta kan ik de opbouw van 
de ploeg vanaf het begin meemaken, evenals 
de mogelijkheden die er zijn.”

Hoe probeer je het vertrek van enkele basis-
spelers – met ervaring – op te vangen?
“Dat wordt zeker lastig. Deze groep moet het 
nu zelf gaan doen, wellicht in combinatie met 
ervaren jongens die van NWc 2 of 3 komen. 
Zij krijgen de kans om met hun routine het 
collectief te versterken. Want dát is nu het 
belangrijkste. je levert voetbalkwaliteiten in, 
maar de groep zal dat gezamenlijk moeten 
compenseren.”

Wat voor indruk maakte je ploeg in de voor-
bereiding?
“De trainingsinzet was super goed. Als die 
bereidheid zich doorzet en we zo hard willen 

blijven werken om beter te worden, dan heb 
ik er alle vertrouwen in dat we ons minimaal 
kunnen handhaven in de tweede klasse.”

De voorbereiding bestond dit seizoen uit 
twee fases. Vanwaar die keuze?
“Onder meer om de spelers en de club te 
leren kennen, maar vooral omdat het vorige 
seizoen op 14 mei afliep en de nieuwe com-
petitie dit jaar pas op 24 september begint. 
Die tussenliggende periode vond ik te lang. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om me-
dio juli al te beginnen en de voorbereiding op 
te delen in twee fases.”

Jullie komen terecht in een sterke competitie. 
In hoeverre ben je bekend met de verenigin-
gen in klasse 2F?
“Ongeveer de helft ken ik, maar een aantal 
clubs zijn voor mij onbekend. maar dat zal snel 
gaan. De onderlinge contacten in de trainers-
wereld zijn zo gelegd dus daar maak ik me geen 
zorgen over. We moeten altijd van onszelf uit-
gaan en zorgen dat we er alles aan doen om het 
maximale eruit te persen. Dan zien we vanzelf 
wel wat de tegenstander daar tegenover zet.” 

NWc pREsENTEERT ZIcH  / 
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Je zult ongetwijfeld al het een en ander heb-
ben meegekregen van de naderende Kanaal-
derby in en tegen Someren.
“De rivaliteit leeft enorm tussen beide ver-
enigingen. Dat is natuurlijk mooi. We zul-
len er alles aan doen om iedereen optimaal 
te motiveren. Dit soort wedstrijden hebben 
altijd iets extra’s en dus moet je er ook van 
genieten. maar genieten kun je vooral als je 
een positief resultaat behaalt. Als ik zo de 
verhalen lees en hoor wat er allemaal georga-
niseerd wordt rondom deze wedstrijden, dan 
lijkt me dat een geweldige ervaring. Ook van-
wege het grote aantal toeschouwers. We gaan 
ons zo goed mogelijk voorbereiden.”

Omschrijf jouw voetbalvisie eens.
“Ik houd van de teamprestatie. Natuurlijk zijn 
de individuen daarin belangrijk, maar het 
gaat om het team. Natuurlijk wil ik ook dat 
mijn ploeg de bal heeft en verzorgd voetbal 
speelt, maar dat moet wel mogelijk zijn. Als 
we druk willen zetten op de helft van de te-
genstander terwijl onze tegenstander sterker 
is, dan moet je realistisch zijn en je keuzes 
daarop aanpassen. Al moeten we wel van 
onszelf uitgaan, wat ik zojuist al aangaf. We 
moeten ons eigen systeem erin slijpen, onge-
acht of dat nou met twee of drie spitsen is. 
Het moet wel de basis zijn om iedere zondag 
mee te starten.”

Heb je bepaalde voorbeelden in de trainers-
wereld?
“Als ik om me heen kijk zijn er veel trainers 
die het goed doen. Het inpassen van jeugd 
vind ik bijvoorbeeld heel mooi. In dat opzicht 
is john van den Brom bij AZ goed bezig. Erik 
ten Hag bij Fc utrecht is ook een prima voor-
beeld, geweldig om te zien wat voor sterk 
team hij daar gesmeed heeft.”

Een trainer die een succesvol proces heeft 
ingezet en daar nu al een tijdje de vruchten 
van plukt.

“precies. Dat past overigens ook wel bij de 
fase waarin NWc nu zit. Er zijn een aantal jon-
gens gestopt in NWc 1 (luuk castelijns, mar-
tijn ghielen en martijn mulder, red.) en Arne 
van geffen is vertrokken. Nu is het tijd om 
het team opnieuw op te bouwen en daarom 
hebben we ook de keuze gemaakt om de se-
lectie te vergroten. spelers van NWc 1, 2 en 
3 krijgen de kans om zich te laten gelden. Ze 
kunnen de concurrentie met elkaar aangaan 
om te zorgen dat ze in het eerste elftal terecht 
kunnen komen.”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Naam: Roel Nabuurs
Geboren: Weert, 12 september 1978
Woonplaats: Ospel

Vorige clubs:
1995-2011  RKSVO (speler) 
2011-2014 RKESV (hoofdtrainer) 
2013-2016  VVV/Helmond Sport   
 (jeugdtrainer) 
2016-2017  DESM (hoofdtrainer) 
2017- NWC (hoofdtrainer)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>PASPOORT
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En dus ook om wat ervaring toe te voegen.
“Niet per definitie. Ervaring heeft niet altijd 
met leeftijd te maken. Natuurlijk hebben de 
wat oudere jongens wat meer meegemaakt, 
maar het is goed mogelijk dat een speler met 
één of twee seizoenen in de benen de kar kan 
trekken. Dat mogen ze laten zien. Ik ben geen 
voorstander van elf spelers die altijd zeker 
zijn van een basisplaats. We moeten pro-
beren om iedereen scherp te houden. Ik wil 
de situatie creëren dat spelers te allen tijde 
klaarstaan om erin te komen, waarbij ze voor 
zichzelf er alles aan doen om een plek te ver-
overen in het team.”

Je bent al vroeg begonnen als trainer. Hoe is 
jouw passie voor het trainersvak ontstaan?
“Toen ik speler was trainde ik al jeugdteams. 
Ik was zestien toen ik in het vaandelteam van 
RksvO kwam te spelen en zestien jaar later 
zette ik er een punt achter. Ik had er echt nog 
wel zin in, maar door het behalen van mijn 
trainerspapieren had ik de ambitie om als 
trainer verder te gaan.”

Jouw baan als sportdocent sluit dan ook 
prima aan bij je loopbaan als trainer.
“Zeker. De selectie is qua leeftijd vergelijk-
baar met de groep studenten waarmee ik da-
gelijks te maken heb. Een aantal dingen zijn 
natuurlijk wel hetzelfde, zoals de omgang 
met de groep, de afspraken die je met elkaar 
maakt en de interesses die passen bij deze 
leeftijdscategorie.” 

In hoeverre probeer je de ervaringen die je 
opdoet in beide functies met elkaar te com-
bineren?
“De eerste jaren van mijn trainersloopbaan 
liep ik tegen zaken aan waarvan ik achteraf 
denkt dat ik ze anders aan had moeten pak-
ken. Hoe verder je komt, hoe meer situaties 
je herkent en hoe meer ervaringen je opdoet 
waar je later profijt van hebt.”

Heb je daar misschien een voorbeeld van?
“met name de afspraken die je maakt met een 
groep. Als je start wil je alles zo goed mogelijk 
afkaderen. je zegt dan: dit zijn de regels en 
zo gaan we het doen. Die kon ik wel honderd 
opstellen. Nu ben ik daar wat vrijer in, vooral 
vanwege zaken die een groep zelf belangrijk 
vindt. Dan probeer je daarin je eigen accen-
ten te leggen. vervolgens starten we een pro-
ces en daarin stellen we bepaalde grenzen 
hoever we kunnen gaan. Ervaring speelt hier-
bij dus een belangrijke rol. Als je begint ben 
je nog wat onzeker en wil je alles dichttimme-
ren, waardoor je tegen problemen aan kunt 
lopen. je moet de groep leren kennen om de 
juiste afspraken met elkaar te maken.”

Is de generatie anders dan eerdere genera-
ties waarmee je gewerkt hebt?
“Dat weet ik niet. De uitspraak ‘de jeugd van 
tegenwoordig’ wordt tegenwoordig al snel 
geroepen. Ik ervaar dat niet zo. Natuurlijk 
is er veel veranderd, vooral communicatief. 
Dit gaat in deze tijd veel sneller met de vele 
middelen die vandaag de dag voorhanden 
zijn. Dat maakt het soms gemakkelijker maar 
soms ook moeilijker. Ik heb er in elk geval 
niks op tegen. Als ik zie hoe de beleving is en 
hoe er getraind wordt, is er helemaal niks op 
aan te merken.”

Wat is jouw doel als hoofdtrainer bij NWC?
“Dat zijn er meerdere. Ik ben tevreden als het 
proces met NWc 1, 2 en 3 goed blijft lopen. 
Daarnaast hoop ik dat het tweede elftal bo-
venin mee gaat draaien en dat NWc 1 en 3 
zich zullen handhaven. voor het eerste jaar 
zou dat goed zijn. Daarna willen we door-
pakken en zorgen dat met name de B- en c-
lichting toekomst heeft, om uiteindelijk een 
stabiele tweedeklasser te zijn met wellicht 
een terugkeer naar de eerste klasse. Al is dat 
voor de lange termijn.”

NWc pREsENTEERT ZIcH  / 



NWC SELECTiE  SEiZOEN 2017-2018
Boven, van links naar rechts: Werner Rossou (verzorger), John Baltussen (assistent-scheidsrechter), Jan Mennen (teamleider), Eef Opperman (keeperstrainer), Roel Nabuurs (hoofdtrainer), 
Laurens hurkmans (assistent-trainer) en huib hanssen (teammanager). Midden, van links naar rechts: Sander van den Eijnde, Timo Janssen, Mar� jn van den Einden, Leon van den Bosch, 

Jeroen van Deursen, Teun van Erp, Menno Janssen, Gianni Steijlen, Roel Jansen en Niels van horne. Onder, van links naar rechts: Mar� jn henst, Randy Bankers, Douwe hurkmans, 
Tom van Bussel, Gijs Brüsewitz, Koen van Dijck, Ralf van Oosterhout, Ruud Leenen, Merijn van Brussel en Gijs Kuijpers. Ontbrekend op de foto: Mark Bosch, 

Theo Lankhorst (fysiotherapeut), Tim van S� phout en Stefan Vaas.
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DOEL

VERDEDiGiNG

VERDEDiGiNG

rugnummer:  1

rugnummer:  -

rugnummer: 3

GIJS  
BRüSEWITZ
geboren: 
15/04/1991
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2010

RANDY 
BANKERS
geboren: 
12/06/1991
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2017

MARTIJN 
HENST
geboren: 
28/02/1996
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2015

VERDEDiGiNG

VERDEDiGiNG

LEON  
VAN DEN BOSCH
geboren: 
26/02/1991
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2010

RUUD 
LEENEN
geboren: 
05/09/1993
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2016

NWC  
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DOEL

KOEN 
VAN DIJCK
geboren: 
26/12/1994
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2015
rugnummer:  20

DOEL

VERDEDiGiNG

STEFAN 
VAAS
geboren: 
20/03/1987
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2013

TOM  
VAN BUSSEL
geboren: 
15/10/1991
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2011

rugnummer:  20

rugnummer:  16

rugnummer:  6

rugnummer:  4

VERDEDiGiNG

rugnummer: 2

RALF  
V OOSTERHOUT
geboren: 
22/09/1985
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2003

VERDEDiGiNG

TIM  
VAN STIPHOUT
geboren: 
27/12/1997
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2016

VERDEDiGiNG

GIJS 
KUIJPERS
geboren: 
23/04/1994
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2017
rugnummer:  19 rugnummer: -

HOOFDTRAINER ASSISTENT-TRAINER KEEPERSTRAINER TEAMMANAGER

LAURENS HURKMANS EEF OPPERMAN HUIB HANSSENROEL NABUURS

TECHNISCHE EN MEDISCHE STAF
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MiDDENVELD

rugnummer: 17

MERIJN  
VAN BRUSSEL
geboren: 
21/12/1997
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2016

MiDDENVELD

MARK  
BOSCH
geboren: 
12/10/1996
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2015
rugnummer:  5

MiDDENVELD

NIELS  
VAN HORNE
geboren: 
14/09/1993
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2017
rugnummer:  14

MiDDENVELD

rugnummer: 18

DOUWE 
HURKMANS
geboren: 
28/09/1998
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2017

MiDDENVELD

ROEL  
JANSEN
geboren: 
17/08/1989
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2017
rugnummer:  7

MiDDENVELD

MENNO 
JANSSEN
geboren: 
07/10/1997
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2016
rugnummer:  13

MiDDENVELD

rugnummer: 15

TIMO 
JANSSEN
geboren: 
28/03/1996
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2015

AANVAL

JEROEN  
VAN DEURSEN
geboren: 
30/03/1990
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2013
rugnummer:  9

AANVAL

rugnummer: 11

TEUN  
VAN ERP
geboren: 
15/05/1995
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2017

AANVAL

SANDER  
VAN DEN EIJNDE
geboren: 
03/09/1991
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2013
rugnummer:  8

AANVAL

GIANNI  
STEIJLEN
geboren: 
18/09/1996
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2015
rugnummer:  10

JOHN BALTUSSEN WERNER ROSSOU THEO LANKHORSTJAN MENNEN

AANVAL

MARTIJN  
VAN DEN EINDEN
geboren: 
09/05/1994
woonplaats:
Asten
NWC 1 sinds:
2017
rugnummer:  12
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liezen ze alles. maar vind je het gek: moet je 
zien hoe veel groter en sterker die van de te-
genstanders zijn? Die moeten zich al scheren, 
terwijl die van ons overal nog babytjenaakt 
zijn...

Zo zo, jullie drukken je nogal plastisch uit. 
Nog een leuke uitsmijter voor onze lezers?
ja, dat je onze inbreng bij jullie sport niet 
moet onderschatten! Heet niet voor niets 
voetbal. Dus moet iedere voetballer ons goed 
verzorgen. Badslippers dragen bij het dou-
chen tegen voetschimmel, goed afdrogen, 
goed je nagels bijhouden en goed passende 
schoenen dragen!

Hartelijk bedankt voor jullie wijze lessen!
graag gedaan.

Hallo zeg! Wat hangen jullie er vrolijk bij.
ja hè! Onze eigenaressen kwamen er achter 
dat ze precies dezelfde nagellak voor ons 
hebben gebruikt. Toevallig nietwaar?

Zeker toevallig. En dan ook nog met dit slip-
pertjesweer.
Dat is ons favoriete weer. Zo komen we er nog 
eens uit. In de winter zitten we maar opgeslo-
ten in van die zweterige neuzen schimmel en 
kalknagels te kweken! Nee, geef ons maar de 
zomer. 

En wat doen jullie hier?
Onze eigenaressen staan naar hun zoons te 
kijken, die meedoen met het NWc-toernooi. 
Wijzelf hoeven alleen maar te doen wat ons 
opgedragen wordt. straks weer op de fiets 
terug denken we en nu een beetje ondersteu-
ning bieden, poseren voor de Nieuwe NWc-er 
en verder gewoon mooi staan zijn...

Bakken de zoons er wat van?
volgens onze eigenaressen en de overige 
aanwezigen spelen ze erg leuk, hebben ze 
veel plezier, doen ze erg hun best, maar ver-

OVER DE RELING
HET HEkWERk Om HET BAlkON vAN DE 

kANTINE Is sNEl uITgEgROEID TOT DÉ plEk 

WAAR suppORTERs, HANgENDE OvER HET 

HEk Als OvER DE RElINg vAN EEN scHIp, 

uITkIjkENDE OvER HET HOOFDvElD, TOT Al 

DAN NIET DIEpE vOETBAlOvERpEINZINgEN 

kOmEN. DEZE kEER HANgEN DE ONDER-

WERpEN BIj HOgE uITZONDERINg OvER DE 

RElINg vAN vElD 3. Nu IN ‘OvER DE RElINg’:

OVER DE RELING



Jansen Staalbouw Asten
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Kerkers Elektro
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kuijpers Installaties Helmond
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Manegevoetbal Asten
Marja
Matim Interieur
Mennen Keukens B.V.
Midas Winkels
Verdonschot Mode
Nico Bennenbroek Schildersbedrijf
Optiek Lenti
Oogwereld Philip Asten
Plus
R vd Eijnden Timmerwerken
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Secpro B.V.
Staals & van de Laar 
Slagerij Gebr. Hoeben
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten
Café Toff
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij
Van Bussel Metaaltechniek
Van Eijk Transmissie B.V.
Van Geffen Reclame
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek

Vendu Trading B.V.
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
VHS Hekwerken
VKV Kunststof Verspaning
VRF
BMN Bouwmaterialen
W. van Veghel Tweewielers
Het Wapen van Asten
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.
 

BORDSPONSOR PLUS
Bestratingen ASOM Asten 
Bestratingsbedrijf van Oosterhout
Dinertijd
Korrekt Stukadoorsbedrijf
Prinsenmeer recreatiepark
Schilders- en glasbedrijf Bekx
AnyTyme ‘t Stationneke 
Bakkerij vd Mortel
Bouwbedrijf Dobu B.V.
Buro 3
Crown Aircraft Support
SHI B.V.
Haus am Gelster
Installatietechniek van Eersel B.V.
IT-Connectie
Jan van Kemenade  
   Uitdeuken Zonder Spuiten
Fysiotherapie Patrick van Erp
Van Mierlo schoenen 
Rijschool ROI thodn NXXT.nl  NIEUW
T.v.Roy Timmerwerken
Unidis Bedrijfssoftware B.V. 

BORDSPONSOR (VERVOLG)
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Maandenlang is er weer uitgekeken naar de 
start van het seizoen 2017-2018. 
Het moet het seizoen worden waarin alle 
gemiste kansen en mogelijkheden van vorig 
seizoen gaan benut worden. Alle teams bin-
nen het profgebeuren zijn op diverse plaat-
sen gewijzigd en naar zeggen ook versterkt. 
Dit met de komst van geroutineerde spelers 
uit binnen-  of buitenland, maar ook door de 
verse aanvoer van overgekomen jeugdspe-
lers. Dit alles stond natuurlijk in een goede 
en verantwoorde verhouding met de aan-
wezige financiële mogelijkheden. Zelfs de 
fabuleuze mega-transfer van Neymar naar 
paris saint germain zal, naar zeggen, op d’n 
duur het nodige geld en de verwachte vruch-
ten opleveren. Daar twijfelt men niet aan. 
Deze toptransfer zet echter de deur wel open 
voor het wederom opdrijven van de reeds 
absurdistisch hoge transfersommen. Waar 
is het einde?, zal menigeen zich momenteel 
afvragen. 

Onze amateurs zitten niet met dat probleem. 
Ofschoon er ook in dat wereldje het nodige 
geld gaat schuiven en er steeds vaker aan 
spelers wordt getrokken door ze met allerlei 
verlokkingen over te halen om van club te 
wisselen. En dan doet geld natuurlijk veel. 

De echte clubliefde lijkt dan bij veel spelers 
geheel te ontbreken. Eenmaal in het spe-
lerscircuit beland is er vaak geen weg meer 
terug. vaak uit schaamtegevoel en bang voor 
gezichtsverlies, maar meer ook door de vele 
verleidingen van het ‘grote’ geld. Een spelers-
loopbaan wordt dan vaak een optelsom van 
kleine en grotere clubs in de top van het ama-
teurvoetbal. Dat is vaak weer het logische ge-
volg van het stelselmatig verkassen. Of zo’n 
voetballoopbaan op d’n duur zaligmakend 
is valt te betwijfelen. men voert z’n taken uit 
en int de contractueel daarvoor afgespro-
ken gelden. Heel zakelijk allemaal, maar het 
club gevoel zal er niet beter van worden. Bij 
nieuwe verlokkingen haast men zich name-
lijk zonder enig schuldgevoel linea recta weer 
naar de uitgang om elders hetzelfde stukje 
op te voeren, geheel in de ban van het geld.

Hoe is het dan met onze echte amateurs ge-
steld?, zult u zich nou afvragen. Dat zijn die 
gasten die na afloop van het seizoen hun 
voetbalschoenen voor wat maandjes aan de 
wilgen hebben gehangen. Ze hebben zich 
een tijdje overgegeven aan een ander leven-
tje met vakantie, allerlei feestjes, het nodige 
lamballen en vooral heel weinig bewegen. 
Dat alles viert dan bij hen voor even hoogtij. 

Een frisse start
COLUMN: REVIVAL
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SPONSOR KOFFiEBEKERS
AnyTyme ‘t Stati onneke 
Delta Beton B.V.
Inde Hypotheekelarij
Kluswijs Bouwmaterialen
Paulus Eten & Drinken
Pesos Eten & drinken
Vinken Caravans

NWC TV
Bemeko B.V.
De Kanti ne
Eetcafé De Grutt er
Expert Asten B.V.
Hoppenbrouwers 
   Techniek 
Marschee

TOERNOOiSPONSOR
Belasti ng Adviesgroep Asten
Karwei Someren-Asten
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voor deze spelers is het natuurlijk  een enor-
me overgang als ze beginnen aan een nieuw 
seizoen. van een frisse start kan men dan 
niet echt spreken. De eerste trainingen zijn 
een ware kwelling. De trainer een kwelgeest 
van jewelste. Het kost eenieder enorm veel 
kruim om weer in goede conditie te komen 
en de zo gewenste vorm te bereiken. Het is 
in die fase echt afzien geblazen. Toch voltrekt 
zich ieder jaar weer een klein wonder: de ex-
tra kilootjes gaan er ras af, de spieren worden 
weer soepel, het balgevoel is er weer en met 
wat oefenwedstrijden in de benen is men er 

echt klaar voor. Het geloof is snel als vanouds 
en men ziet het duidelijk weer zitten: dit sei-
zoen gaat het dan toch echt gebeuren. Onze 
ultieme droom gaat eindelijk werkelijkheid 
worden!

Dromen zijn bedrog, zong marco Borsato 
eens, maar aan dromen heb je nooit een ge-
brek. Het najagen van zo’n ultieme droom en 
die weten te realiseren vormt de ware bron 
van geluk, dus ga ervoor. Heel veel succes al-
lemaal!! 



sommige nieuwe trainers hebben zelf nooit gevoetbald en moeten dan plotsklaps zelf trai-
ningen geven aan jonge kinderen. Bij de ene trainer schiet ’t didactisch gezien wat te kort en 
de andere trainer zou graag meer oefenstof aangereikt willen krijgen. Daarom is men binnen 
de jeugdafdeling van NWc op zoek gegaan naar iemand die de onervaren trainers de eerste 
maanden gaat begeleiden, en met marc geenen is zo iemand gevonden.

marc’s taken zullen hoofdzakelijk gericht zijn op de recreatieve teams.
• Coördinatie/hulp bij opstart seizoen voor nieuwe trainers
• Bekijken trainingen start seizoen en correctie waar nodig (periode van 1 à 2 maanden)
• Verzorgen/aanreiken trainingsstof 
• Bijwonen groepsleiders bijeenkomsten 
• Aansporen/informeren opleiding Pupillentrainer (i.s.m. Cees)
• Bijwonen Jeugdbestuur overleg (op verzoek)
• Bijwonen overleg Technische zaken (op verzoek)
• Het actualiseren van de handboeken Jeugd.

Nieuwe rol voor Marc Geenen    
DE AFgElOpEN jAREN Is gEBlEkEN DAT mET NAmE NIEuWE ONERvA-

REN TRAINERs BIj DE OpsTART vAN HET sEIZOEN NIET IN AllE gEvAllEN 

vOlDOENDE suppORT HEBBEN gEkREgEN vANuIT DE jEugDAFDElINg.

Coordinator Technische Zaken Recreatieve Teams
..



Geboren

A  11 december 1968, Asten

l  3 juni 2003, Helmond

T  16 januari 2005, Helmond

Beroep/school

A  Horeca medewerkster Nobis/ Fotografe

l  varendonck college

T  varendonck college

Hoogtepunt

A  Ek vrouwen ‘17

l  kampioenschap Feyenoord

T  kampioenschap Feyenoord

Beste eigenschap

A  Zorgzaam

l  sociaal

T  grappig

Slechtste eigenschap

A  Eigenwijs

l  verstrooid

T  Niet goed luisteren

Hekel aan

A  verliezen

l  Ajax

T  Ajax

Ik zou een dagje willen ruilen met...

A  Een voetbalvrouw

l  Antonio conte

T  Tonny vilhena

Droomt van...

A  Witte stranden

l  -

T  Topvoetballer worden

Vakantieland

A  Italië

l  kroatië

T  kroatië

Lijfspreuk

A  plezier hebben 
in wat je doet

l  Winnen

T  -

Dieptepunt

A  -

l  -

T  met arm door het glas

Speelt in

A  -

l  jO15-3

T  jO13-4

ANGELIQUE, LUCA & TOMAS 
vERLIJSDONK

Zo MOEDER 
ZO ZOoNs
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Favoriete schoolvak

A  kunstgeschiedenis

l  gym

T  gym

Beste Film

A  All stars 2: Old stars

l  Fast and Furious

T  Fast and Furious

Favoriete lied

A  mr. probz – Nothing Really matters (Afrojack Remix)

l  Frenna ft. jonna Fraser – my love

T  lil’ kleine ft. Boef - krantenwijk

Beste boek

A  Nicci French

l  -

T  mindf*ck

Muziekgenre

A  Dance

l  Rap

T  Rap

Radiozender

A  Radio 538

l  Radio 538

T  slam Fm

Relevisiezender

A  Fox sports

l  Fox sports

T  playstation (gTA)

Saaiste schoolvak

A  Duits

l  Wiskunde

T  Taal

Lievelingskleur

A  Blauw

l  groen

T  Oranje

Lievelingseten

A  Italiaans

l  Big mac

T  spaghetti bolognaise

Mooiste stadion

A  Allianz Arena

l  De kuip

T  De kuip/Allianz Arena

Lelijkste stadion

A  -

l  Amsterdam Arena

T  Amsterdam Arena

Club in Nederland

A  Feyenoord!

l  Feyenoord!

T  Feyenoord!

Mooiste tenue

A  Bayern münchen

l  Feyenoord

T  Bayern münchen

Club buitenland

A  Bayern münchen

l  chelsea

T  Bayern münchen

Lievelingsdrinken

A  Baileys koffi  e

l  Ice Tea green

T  cola

Televisieprogramma

A  smeris

l  misdaadseries

T  Flikken maastricht
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COLUMN: VoetbalDIER

Niet de man die hij was geworden stond hem 
tegen. Het was meer de omgeving die hem 
vanzelf en onvermijdelijk was gaan omringen 
en onlosmakelijk deel van hem uitmaakte 
waar hij steeds vaker van walgde. Dus toch 
de man zelf. peinzend krabde hij zijn kalende 
kruin, waar het jeukte. Witte schilfertjes dwar-
relden onopgemerkt omlaag om te landen op 
de donkerblauwe kraag van zijn overhemd. 
Zijn vingers gingen over het vettige toetsen-
bord. Op het beeldscherm verschenen in het 
vakje Afschrijvingen letters, woorden, zin-
nen. ‘Berry van Aerle zet voor vanaf de ach-
terlijn, Hallvar Thoresen kopt snoeihard bin-
nen’. Zijn linkerbeen tintelde. Hij dacht terug 
aan de tijd voor Anke. Eigenlijk had hij zich 
gedurende zijn HAvO-tijd en later op de HEAO 
al meestal ongelukkig gevoeld. Of ongeluk-
kig, zo zou hij het nu pas, in retrospectief, 
omschrijven. Toen had het meer neutraal, 
vlak gevoeld. Hij vroeg zich af of er voor Anke 

überhaupt iemand was geweest die hem al-
leen maar had opgemerkt. Hij had geademd, 
gegeten, geslapen, dus hij had bestaan. Er 
waren foto’s en rapporten die het bewezen. 
Zonder zijn passie zouden zelfs voor hemzelf 
zijn jonge jaren voorbij zijn gegleden alsof 
ze er niet hadden plaatsgevonden. psv do-
mineerde zijn jeugdherinneringen. psv had 
hem door de lessen Frans gesleept. psv ver-
gezelde hem op vakantie naar Zoutelande. 
psv hielp hem de feestdagen door. vanaf 
zijn vijfde had hij een seizoenskaart gehad. 
Toen hij ouder was ging hij ook naar uit- en 
Europese wedstrijden. Hij was zelfs in Dnjepr 
Dnjepropetrovsk geweest in 1985. Alles had 
hij bijgehouden. Nieuwe aankopen, aanstor-
mende jeugd, maar ook opstellingen van 
oude psv-teams. Zeker twee keer per week 
was hij op de Herdgang te vinden. De meeste 
spelers kenden hem bij naam. Hij maakte 
zelf opstellingen, die hij opschreef op losse 

Heilig vuur
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blaadjes in zijn economie-schrift. mogelijke 
alternatieve opstellingen van het moment 
schreef hij op, maar ook verschillende beste-
psv-elftallen-aller-tijden. Deze teams rang-
schikte hij dan weer voor zichzelf, waarbij de 
ranglijst regelmatig variëerde. Hij twijfelde 
vaak tussen psv-ers. Was miel pijs nou een 
betere middenvelder geweest dan michel 
valke? Of toch Erwin koeman?
En toen kwam Anke. Ongeveer twee jaar lang 
had zij hem psv doen vergeten. Daarna ver-
plicht te vergeten. voor het eerst zag hij zich-
zelf, als hij in de spiegel keek. voor het eerst 
had hij gevoeld dat hij bestond, ook zonder 
rood-wit shirt. Anke had de plaats van psv 
ingenomen als de spil van zijn bestaan.  Ze 
trouwden snel. kregen twee dochters waar-
mee hij nooit een band had gevoeld. En 
Anke’s ster doofde. Of misschien was zijn ei-
gen vuur opgebrand. Hoe dan ook, de oude 
lethargie stak onweerstaanbaar de kop op. 
maar nu zonder psv om deze te doorbre-
ken. Anke vond die voetballerij maar niets. 
Dus deelde hij haar mening. En ging hij elke 
ochtend naar kantoor. Zo ook vanmorgen. 
Hij keek op zijn horloge. De werktijd zat er 

op. Hij sloot zijn computer af en slofte zon-
der iemand te groeten naar de lift. Zijn grijze 
Toyota vond als vanzelf de weg naar huis. Hij 
parkeerde voor de deur en liep achterom naar 
binnen. Anke stond bij het fornuis. kus op 
de wang, een spruitjeslucht steeg op vanuit 
haar schort dat de vormeloosheid van Ankes 
lichaam niet verhulde maar benadrukte. 
Tot Anke hem voor de tweede keer reanimeer-
de. Ze wilde wel eens naar het Nederlands 
elftal kijken op Tv. Het Europees kampioen-
schap vrouwenvoetbal. samen met hun doch-
ters, die tenslotte allebei speelden in het 
dameselftal van de club in het dorp. Hij keek 
mee, aanvankelijk ongeïnteresseerd, met de 
krant op schoot. En zag lieke martens. Zijn 
mond viel open. De krant gleed op de grond. 
Daniëlle van de Donk. jackie groenen. Ze le-
ken te dansen op het veld. Het waren engel-
tjes, uit de hemel neergedaald voor hem. Ze 
fladderden recht zijn buik en zijn ziel binnen. 
En zoals hij ooit voor het eerst zichzelf had 
gezien in de spiegel van Anke’s ogen, zag hij 
nu voor het eerst zijn dochters. En Anke op-
nieuw. En hij hield van ze. En van zichzelf. En 
van lieke martens...    
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Nu er sprake is van enige onrust in Amster-
dam en Eindhoven, lijkt Feyenoord in alle 
rust op weg naar de tweede titel op een rij. 
Dat verwacht ik, in ieder geval. Qua aanko-
pen hebben zij de beste keuzes gemaakt 
en er staat een trainer voor de groep – gio-
vanni van Bronckhorst – die de rust bewaart 
en zichtbaar het vertrouwen geniet van zijn 
spelers. vorig seizoen zag ik een Feyenoord 
dat wekelijks vanaf de eerste minuut de te-
genstander bij de keel greep en op een agres-
sieve manier voor de aanval koos. Dat deed 
Ajax overigens ook, zagen we in de Europa 
league. Het is alleen de vraag hoe Feyenoord 
de titelrace combineert met de champions 
league, maar voor mij zijn ze de topfavoriet.

Buiten de ontwikkeling van van Bronckhorst 
valt mij de prestatie van Erik ten Hag bij Fc 
utrecht nog meer op. De manier waarop hij te 
werk gaat bij zijn club, pakt in alle opzichten 
goed uit. Ten Hag vormt een grote uitzonde-
ring op de categorie trainers die het tegen-
woordig voor het zeggen heeft. Ik stoor me 
namelijk doorlopend aan coaches – maar ook 
clubleidingen die daarboven zouden moeten 
staan – die van de daken schreeuwen dat ze 
‘aantrekkelijk, dominant en aanvallend voet-
bal’ propageren, het liefst met drie spitsen, 
zonder de selectie grondig te hebben geana-
lyseerd. Als de mogelijkheden er zijn is het 
prima, maar hoe vaak komt het wel niet voor 
dat er op sommige momenten en in bepaalde 
situaties wat anders wordt gevraagd? Hoe 
veel doelpunten zijn er in de Eredivisie al 
niet gevallen omdat de doelman keer op keer 
het risico neemt om zijn centrale verdediger 
in de dekking aan te spelen? Hoe vaak wor-
den kleinere clubs afgeslacht door de elite 
omdat men te naïef speelt? kennen we nog 
de roemloze uitschakelingen van onze vader-
landse clubs tegen nietszeggende Europese 
opponenten? Het is mij te gemakkelijk om te 
roepen dat dit alleen aan kwaliteit ligt. Nu we 
in de Europese toernooien maar twee Neder-
landse ploegen aan het werk zien, hoop ik 
dat er ook een aantal trainers op zullen staan 
die anders over het spelletje denken en voor-

Erik ten Hag, moderne succescoach 
waar Nederland behoefte aan heeft
Nu HET NEDERlANDsE vOETBAl sTEEDs 

vERDER AFglIjDT, gIs Ik REgElmATIg 

NAAR DE REDENEN HIERvAN. vOOR mIj Is 

HET lOgIscH DAT ZAkEN Als kuNsTgRAs 

EN – NATuuRlIjk OOk – gElD HIERmEE TE 

mAkEN HEBBEN, mAAR IN HOEvERRE DEElT 

DE vOETBAlvIsIE vAN NEDERlANDsE TRAI-

NERs IN DE mAlAIsE? BIj Fc uTREcHT gE-

BEuRT mOmENTEEl IETs INTEREssANTs DAT 

BOvENAl ONDERscHEIDEND Is.

COLUMN: JELLE VAN DER LOO
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COLUMN: JELLE VAN DER LOO

al realistisch zijn. Erik ten Hag is voor mij het 
voorbeeld.

Ten Hag is de man die het verschil maakt te-
gen een tegenstander die zich terugtrekt of 
juist kwetsbare plekken heeft. In de Europa-
league kwalificatiewedstrijd tegen Zenit heb 
ik echt genoten van de manier waarop hij zijn 
elftal liet voetballen. Een elftal dat overigens 
louter bestaat uit moeilijke karakters, spe-
lers op hun retour en talenten uit de jupiler 
league. Ten Hag is dusdanig eigenwijs dat hij 
de hele club naar zijn hand zet en een totaal 
andere weg kiest dan een aantal van zijn col-
lega’s, maar daarmee onderscheidt hij zich 
juist enorm. Dat utrecht het niet heeft ge-
haald tegen de Russische grootmacht is een 
ander verhaal; de manier waarop hij zijn team 
laat spelen bewondert mij. Bij FOX sports 
werd het al benadrukt: utrecht opereert voor-
al door het midden, kiest voor ‘voetballende 
middenvelders’ achter de twee van elkaar 
verschillende spitsen en leunt in defensief 
opzicht vooral op routine en slimheid. De 
combinatie wordt gezocht om de defensieve 
muur van de tegenstander te doorbreken. Ten 
Hag keek in de keuken van Bayern münchen 
en ontwikkelde daar zijn voetbalvisie. Bij 

utrecht kent iedereen zijn rol, wordt vanuit de 
discipline gespeeld en lijkt iedere speler per-
fect te passen in de speelstijl. Daarmee kreeg 
utrecht het zelfs tegen Zenit voor elkaar om in 
de eigen galgenwaard een nog geringe zege 
te behalen. Het was een lichtpunt in de vele 
blamages die ons voetballand heeft gekend 
in de afgelopen jaren, en dan doel ik vooral 
op de uitschakelingen tegen kwalitatief veel 
mindere clubs. De voorspelbaarheid en het 
gebrek aan plan B heerste. 

Nu Dick Advocaat aan zijn laatste klusje bezig 
is en we ook met Oranje in een diep dal zit-
ten, hebben we misschien wel behoefte aan 
een type Ten Hag op de bondscoachstoel. Ie-
mand die een moderne en onderscheidende 
voetbalvisie heeft en gaatjes weet te ontdek-
ken bij tegenstanders die óf sterker, óf juist 
defensief spelen. En bovenal een échte voet-
balman die zich niet blind staart op balbezit 
en het positiespel, wat er in mijn ogen veel 
te radicaal wordt ingepropt. De vernieuwende 
blik op het spelletje waar we in Nederland, 
met het oog op de toekomst, misschien wel 
heel veel aan te danken zullen hebben. 

Jelle van der Loo



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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