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INHOUD
VOORWOORD
Ook in deze drukke, donkere dagen zo aan het eind 
van 2018 is het ons weer gelukt een mooi gevuld 
exemplaar van de NWC-er voor jullie te maken. Geluk-
kig hebben we, naast de inzet van onze redactieleden, 
weer veel hulp mogen ontvangen van enthousiaste 
clubleden.  

Hoewel onze blik alweer gericht is op volgend jaar wil-
len we in deze editie toch ook nog even terugblikken 
op de sportieve resultaten van de laatste maanden. 
Want hoe is het ons op sportief gebied vergaan? 
Krijgen we deze eerste helft van het seizoen enkele 
kampioenen te huldigen? Wat speelt er verder binnen 
onze club?

Rest ons nog iedereen namens de redactie hele pret-
tige kerstdagen toe te wensen en het allerbeste toe 
te wensen voor 2019, zowel op sportief, maar ook op 
persoonlijk gebied.  

 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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HOOFDSPONSOR 
ING

HOOFDSPONSOR JEUGDPLAN
Dispolab Nederland B.V.
Joosten Winkelstellingen B.V.
PeelPartners

HOOFDSPONSOR G-VOETBAL
Dispolab Nederland B.V.

SUBSPONSOR G-VOETBAL
Erima 
PeelPartners 
TwinTours / Verberne reizen

SUBSPONSOR
Bakkerij Koolen
Baltussen Preiplanten Asten
Berkvens B.V.
Bij Willem
Café Zaal Jan van Hoek
Claessens Off set- en Zeefdrukkerij
Controldigit Besturingstechniek
Deska Kantoormeubelen B.V.

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

FACILITAIR SPONSOR
Apotheek Asten - Alphega apotheek
Benvido
Fysiotherapie Campanula

Johnny Vlemmix Belett ering
Ricky Berkers Media & Entertainment
Verto
Was Getekend

STERSPONSOR
Acknowledge Benelux B.V.
Alex Kuijpers CV service
B.B.N. Techniek B.V.
Café Toff 
Cafetaria snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid B.V.
De Pandoer B.V.
Dispolab Nederland B.V.
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V.
Gevloerd door Eric
Niels van Hagen Handelsonderneming   
    en dienstverlening

Pesos Eten & drinken 
PVP Deurne
Revoluti on Finance
Rijschool Wilco
Ristorante Innesto
Slema Natuursteen
Sti enen Trading B.V.
Tinnemans en van Loon
Tooltec
Tratorria Aglio E Olio
Van Geff en Reclame
VB+ Vastgoedmanagement BV
Verberne bouw + meubel
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We gaan 
lekker

En niet alleen de accommodatie is mooi, ook 
de ranglijsten van onze “vlaggenschepen” 
NWC1, dames1 en de oudste jeugdcategorie 
JO19-1 zien er mooi uit. NWC1 en JO19-1 staan, 
op het moment dat ik dit schrijf, bovenaan, 
en dames1, na hun promotie vorig seizoen, 
op een keurige tweede plaats in de hoofd-
klasse. Prachtige resultaten dus. 
En hoewel de vereniging gelukkig uit veel 
meer teams bestaat dan deze drie, zijn de 
prestaties van hen van grote invloed op het 
gevoel dat je hebt over hoe het gaat met de 
club. En dus hopen we dat deze positieve 
prestaties zo blijven, want zij zorgen mede 
voor een goede sfeer binnen de vereniging 
en voor meer bezoekers in onze kantine. En 

ook daar zijn we bezig met wat vernieuwin-
gen. Om de gezelligheid te verhogen hebben 
we de verlichting uitgebreid en binnenkort 
staat er ook nog een DJ booth, waarmee we 
de gezelligheid na afl oop van de trainingen 
en wedstrijden verder kunnen verhogen. 

Op het sportieve vlak hebben we nog meer 
goed nieuws, want binnenkort komt er mo-
gelijk een nieuwe tak aan de NWC boom. Jan 
Mennen heeft zich ingezet voor wandelvoet-
ball (vrij vertaald voetbal voor 60+) en er zijn 
voldoende aanmeldingen om in ieder geval 
een start te maken. Mocht je het bericht op 
onze website gemist hebben, geen probleem, 
meer aanmeldingen zijn uiteraard welkom. 

ALS IK TERUG KIJK OP DE START VAN HET LOPENDE SEIZOEN, DAN MAG IK WEL CONSTATE-

REN DAT HET GOED GAAT MET NWC. DE ACCOMMODATIE LIGT ER PRACHTIG BIJ MET ONZE 

TWEE NIEUWE KUNSTGRASVELDEN. ZELFS TEGENSTANDERS VAN NWC 1 MAKEN IN HET 

WEDSTRIJDVERSLAG OP HUN WEBSITE POSITIEVE OPMERKINGEN OVER ONZE PRACHTIGE 

ACCOMMODATIE. 

Voorwoord van de voorzitter
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 Ondanks al deze positieve geluiden, heeft 
het bestuur geen tijd (en ook geen zin) om 
voldaan achterover te leunen, want we blij-
ven constant bezig om alles nog beter te 
regelen en te organiseren. Onze grootste 
zorgen gaan daarbij uit naar de vrijwilligers. 
We zijn blij met en trots op het grote leger 
aan vrijwilligers dat we op dit moment heb-
ben, maar dit leger kan best nog versterking 
gebruiken. Al veel te lang praten we over het 
“verplichte” vrijwilligerswerk;  dat is tot he-
den nog niet echt van de grond gekomen. Om 
nu toch stappen te gaan maken, hebben we 
in onze laatste jaarvergadering aangekon-
digd dat we een rechtvaardiger vrijwilligers-
beleid bekijken. Dat kan er toe leiden dat we 
voor gaan stellen om een loyaliteitspremie 
als onderdeel van de contributie in te voe-
ren. Door het doen van vrijwilligerswerk kun-
nen de leden dit deel van de contributie dan 
terugverdienen. Maar dat voorstel willen we 
als bestuur eigenlijk helemaal niet doen. Het 
gaat in tegen het principe van een vereniging. 
We zijn een vereniging met een gezamenlijk 
doel: voetbal voor en door onze leden moge-
lijk maken. Samen moeten we de schouders 
zetten onder de hoeveelheid werk die er ligt. 
Vrijwilligerswerk doe je niet voor het bestuur, 
je doet het voor de 1.250 leden van NWC. En 
het moet toch lukken om met dit enorme le-
denaantal voldoende vrijwilligers te krijgen!  

Natuurlijk, iedereen heeft veel meer keuzes 
dan vroeger om zijn of haar vrije tijd in te vul-
len. En toch, die keuze willen we op een voor 
NWC positieve manier beïnvloeden. Zoals ik 
hiervoor al aangaf, zijn we bij NWC lekker be-
zig en daar wil je natuurlijk graag deel van uit 
maken. Want wie wil er nou niet bij een goed 
draaiende vereniging als NWC horen. Vrijwilli-
gerswerk doe je ook voor jezelf. Het zorgt voor 
sociale contacten, geeft je voldoening en je 
krijgt er veel plezier en waardering voor terug. 
Het bestuur heeft veel gesproken over het 
werven van vrijwilligers en we realiseren ons 
dat het persoonlijk vragen van mensen de 
beste wervingsmethode is. En daarbij kun-
nen we de hulp van al onze leden goed ge-
bruiken. Want de stelling “twee weten meer 
dan één”, geldt natuurlijk ook voor NWC en 
het bestuur. Als iedere NWC’er nu eens twee 
namen van potentiële vrijwilligers doorgeeft 
aan het bestuur, dan hebben we een “vijver” 
van 2.500 mensen waarin we kunnen gaan 
vissen. 

Dus hierbij de uitnodiging aan jullie om na-
men door te geven en zo het bestuur, nee de 
vereniging NWC, te helpen. We zien jullie re-
actie met belangstelling tegemoet,

 Wim Geboers, Voorzitter NWC
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BORDSPONSORS
A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Astein Slijterij
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad van de Ven
Autobedrijf F. Linden
Autobedrijf P. Bukkems
Autoschade van den Heuvel
Bemeko Partyverhuur
Biketotaal Luke van Leeuwen
BMN Bouwmaterialen
Bots Witgoed Service
Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café de Engel
Café Zaal Zegers
Cafetaria Arbolia

Caravans Vinken Asten
Charlaine Lingerie speciaalzaak Hem & Haar
Cora Techniek
Cortooms-Verberne B.V.
De Beleving Restaurant 
De Kantine
Delta Beton B.V.
Eetcafé De Grutter
Eran Fresh Food
Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders
Frans van der Zanden B.V.  
   Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
Garage Vink Asten
Gebr. van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Ghielen Orthopaedics
Govers Accountants/Adviseurs
Grafisch Service Buro Berkers

Beste NWC-quizzers...
Het doet ons enorm veel deugd de veertiende editie van De Grote NWC-quiz te mogen aan-
kondigen! Hét NWC-evenement van het jaar gaat plaatsvinden op vrijdag 15 maart, om 20:00 uur, 
uiteraard in de kantine van NWC. Inschrijven kan vanaf nu door onderstaande gegevens te 
mailen naar: grotenwcquiz@nwc-asten.nl
 
•   Teamnaam
• Naam, e-mail-adres en telefoonnummer van de captain
• Naam overige 5 deelnemers (allen 18+)
 
Succes alvast met de voorbereidingen! Graag zien we jullie aanmeldingen weer tegemoet. 
Wees op tijd want vol = vol!

Organisatie De Grote NWC-quiz 2019
Bart van Heugten, Bart van den Burg, Erwin Thijs,   

Edwin van Erp, Wim Geboers & Ronald de Haan 
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DE DOORGEEFPEN

ALLEREERST WIL IK FLORAN VAN LOON BEDANKEN VOOR DE DOORGEEFPEN. HET 

WAS EEN AARDIGE VERRASSING VOOR MIJ OM DEZE PEN TE MOGEN ONTVANGEN, 

ECHTER DAT MAAKT HET NATUURLIJK NIET MINDER LEUK OM JULLIE IETS OVER MIJN 

ERVARINGEN BINNEN NWC TE VERTELLEN.  IK GA PROBEREN OM DE “SPIRIT”, ZOALS 

FLORAN HET ZO MOOI VERWOORDE,  OVER TE DRAGEN, MAAR PIN ME ER NIET OP 

VAST ALS HET NIET BIJ IEDEREEN LUKT.

BAS
WELTEN

Ik zal me eerst even netjes voorstellen. Ik ben 
Bas Welten, 35 jaar jong, zoon van Frans Wel-
ten en Gerda Welten-Janssen en sinds mijn ge-
boorte woonachtig in Asten. Nu ik toch gebruik 
mag maken van dit medium kan ik wel even 
vermelden dat ik nog vrijgezel ben, dus dames 
schroom niet. Verder werk ik bij Stichting wo-
Com. Voor degene die woCom niet kennen, wij 
verhuren huizen in de Peelgemeenten. Hier 
werk ik op de financiële afdeling en ben ik o.a. 
bezig met het opstellen van managementrap-
portages. 

Bas, de voetballer:
In mei 1995 won Ajax de Champions League 
finale van AC Milan en toen dacht ik, dat is een 

prijs die wil ik later ook wel eens winnen. Dus 
in het seizoen 1995-1996 ben ik lid geworden 
van NWC. Helaas was ik na de eerste training 
al een illusie armer en dat was toch echt dat 
de Champions League finale iets te hoog ge-
grepen was. 

Ik ben begonnen bij de D5 en daar presteerde 
we als team al zeer verdienstelijk. Een seizoen 
later mocht ik al hogerop, jawel de C4. In mijn 
tweede seizoen bij de C4 behaalde ik mijn 
eerste en later bleek ook laatste kampioen-
schap. We waren door het dolle heen, alsof 
we de Champions League hadden gewon-
nen. Dat seizoen stond onder de bezielende 
leiding van Gerard “George” Stienen en Ricus 
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“Rivera” Verhees. Doordat we kampioen wa-
ren geworden kwam meteen ook mijn tweede 
hoogtepunt. Ik mocht voor het eerst naar een 
stadion. Op 1 juni 1998 speelde het Neder-
lands elftal, als voorbereiding op het WK, een 
oefeninterland tegen Paraguay (5-1 winst). 
Ik vond het een hele belevenis en kan me de 
wedstrijd dan ook nog goed herinneren. Als 
kampioen mocht ik meteen weer hogerop, in-
derdaad de B3 en later nog de A2.

De overgang naar de senioren vond ik een be-
hoorlijke stap. Ik was destijds nog maar een 
schriel menneke, kun je nu 
moeilijk voorstellen, maar 
ik moet zeggen dat ik super 
ben opgevangen door zowel 
de leiders als de trainers van 
het lager voetbal. Het viel me 
allemaal 100% mee. Ik heb 
dan ook 8 seizoenen met 
plezier gevoetbald bij de se-
nioren, tot ik last kreeg van 
mijn linker enkel en later van 
mijn rechter enkel. In het sei-
zoen 2011-2012 heb ik mijn 
teamgenoten verteld dat ik 
ging stoppen met voetbal-
len. Ik moet eerlijk bekennen 
dat ik op dat moment weinig teleurgestelde 
gezichten zag. Bij sommige kwam er zelfs een 
glimlach op hun gezicht. Een daarvan krijgt 
van mij de doorgeefpen, maar daarover later 
meer.

Bas, de leider:
In het seizoen 2011-2012 ben ik leider gewor-
den van het team waar ik als voetballer ben 
gestopt “het 8ste”. In de afgelopen 7 seizoe-
nen zijn we steeds tussen de 2de en de 5de 
plaats geëindigd. Een kampioenschap heeft 
er helaas nooit ingezeten. 22 wedstrijden op 
topniveau spelen is voor ons niet weggelegd. 
Door een iets te gezellige zaterdagavond heb-
ben we er weleens een echte “drama”-pot tus-

sen zitten. Dat vind ik ook helemaal niet erg. 
Mijn hoogtepunt als leider heb ik namelijk al 
gehad. In het seizoen 2016-2017 hebben we 
met het 8ste de KNVB-beker gewonnen. De 
eerste in de historie van NWC heb ik begre-
pen. We hebben dat seizoen laten zien dat 
je met veel inzet de beker kunt winnen. Daar 
zat ook wel een beetje geluk bij. We zijn de 
poulefase doorgekomen doordat een andere 
wedstrijd in de poule werd gestaakt. In de 5 
knock-out rondes tot aan de finale hebben we 
3 keer de tegenstander met pingels verslagen. 
Deze strafschoppenseries konden we gewoon 

niet verliezen dat seizoen, 
onze goalie, Paul Debeij, 
was steeds de “grote” man. 

De finale was helemaal gewel-
dig. We vertrokken met een 
bus vol richting Panningen en 
speelde meteen onze beste 
wedstrijd van het seizoen. De 
stand na 90 minuten was 2-2. 
Wat volgde waren wederom 
Penalty’s. En daar stond hij 
dan weer, onze goalie! 

De bekerwinst hebben we 
mede te danken aan de sa-

menwerking met andere teams vanuit het 
lager voetbal. Vooral op de doordeweekse 
avonden kregen we niet altijd een team op 
de been, maar met aanvulling vanuit andere 
teams hebben we het toch maar geflikt. Lager 
voetbal bedankt!

Bas, de vrijwilliger:
Naast het zijn van leider ben ik ook lid van 
het seniorenbestuur. Het doel van het senio-
renbestuur is om iedere zondag de senioren 
een balletje te laten trappen. Dit hebben we 
natuurlijk niet allemaal in eigen hand, zoals 
Lucien van de Moosdijk al aangaf tijdens de 
ledenvergadering hebben we hier ook vrijwil-
ligers voor nodig. 
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In memoriam 
PAUL HOEFNAGELS 
Op 4 oktober overleed Paul Hoefnagels op 
62-jarige leeftijd. Paul behoorde, zo mag 
je wel zeggen, tot de harde kern van onze 
vereniging. Een fanatiek supporter van 
NWC en een veel gezien persoon op ons 
sportpark. In goede én in slechte tijden. 
Kortom, een NWC-er in hart en nieren. Ook 
was Paul donateur van NWC als lid van de 
Club van 50.

Helaas moeten we veel te vroeg afscheid 
nemen van Paul. We zullen hem en zijn 
aanwezigheid op ons sportpark zeker 
gaan missen.

Wij wensen zijn familie, vrienden, kennis-
sen en eenieder die hem lief had heel veel 
sterkte toe.

Beste lezer, lijkt het je leuk om een keertje te 
fluiten of wil je graag een keer een bestuurs-
dienst draaien? Meld je dan bij mij of een van 
de andere leden van het seniorenbestuur en 
we leggen je graag uit wat het allemaal in-
houd. Mijn motto is vele handen maken licht 
werk! Dan valt de belasting voor iedereen reu-
ze mee en kunnen we nog lang genieten van 
het seniorenvoetbal.

En wie krijgt er nu de doorgeefpen?
Als leider houd ik de statistieken van ons team 
al voor het 8ste seizoen bij en hierin valt één 
ding toch wel op. Degene die de doorgeefpen 
van mij krijgt heeft een “neusje” voor de goal, 
want in 160 wedstrijden heeft hij 164 doelpun-
ten gemaakt. Hij is de captain van het 8ste: Jo-
zef van Asten! Jozef, succes met het schrijven 
van een stukje! 



En gezien het enorme potentieel aan talent-
volle jeugdspelers zou het 1e elftal minstens 
hoofdklasse moeten voetballen. JO13-1 speelt 
3e divisie, JO15-1 speelt 3e divisie, JO17-1 
speelt 4e divisie en JO19-1 staat bovenaan in 
de hoofdklasse. Al die elftallen winnen weke-
lijks van leeftijdsgenoten uit Deurne, Zeilberg, 
Someren, Gemert en ga zo maar door. Maar al 
de clubs uit die plaatsen hebben allemaal een 
1e elftal dat in een hogere klasse uitkomt dan 
NWC.

Ik neem aan dat Astense jongens het voetbal 
niet ineens verleren als ze naar de senioren 
gaan, dus onderweg moet er wat ‘fout’ gegaan 
zijn. Veel van die jongens worden op jonge 
leeftijd al ‘gescout’ door diverse BVO’s in de 
regio. Ze doorlopen dan daar verder de jeugd-
opleiding, maar heel weinigen die het halen 

naar het 1e elftal. Vervolgens gaan die jongens 
spelen bij clubs uit de regio, maar niet bij 
NWC.  Je kunt ze niet kwalijk nemen dat ze op 
een zo hoog mogelijk niveau willen voetballen 
en dan valt NWC al snel af. Anderen krijgen 
waarschijnlijk een ‘vergoeding’ en spelen wel-
licht om een extra zakcentje bij te verdienen, is 
ook geen schande, maar ook die gaan dus ver-
loren voor NWC. Uiteraard zijn er ook jongens 
die verhuizen of gaan studeren en zo verloren 
gaan voor onze vereniging. 

Eigenlijk zitten we dus in een vicieuze cirkel. 
We hebben een enorm goede jeugdopleiding 
in Asten, waardoor veel van onze spelers in de 
picture lopen en opgepikt worden door grote 
clubs. Vervolgens keren ze niet meer terug 
naar NWC. En we blijven maar talenten oplei-
den om ze vervolgens jaren later in het eerste 

SINDS DIT SEIZOEN SPEELT ONS VAANDELTEAM IN DE 3E KLASSE. ZE STAAN VERDIEND 

BOVENAAN EN GAAN WAARSCHIJNLIJK GLORIEUS KAMPIOEN WORDEN. EN EERLIJK GEZEGD IS 

DAT OOK NORMAAL VOOR ZO’N GROTE VERENIGING ALS NWC, DAT HET 1E ELFTAL MINSTENS 

2E KLASSE SPEELT EN EIGENLIJK 1E KLASSE HOORT TE SPELEN.

COLUMN: ONDER DE LOEP

Waar blijft 
de toekomst?

9





10

van Nuenen, Deurne, Gemert of een ander 
club te zien voetballen. Als al die jongens die 
nu bij andere clubs spelen in Asten zouden 
voetballen, dan hadden we ook een 1e elftal 
dat op hoog niveau zou voetballen.

Toch blijven er natuurlijk nog genoeg jonge 
talentvolle voetballers over in Asten om min-
stens 1e klasse te voetballen met ons vaan-
delteam. Dit seizoen zijn er (zoals ik begrepen 

heb) al 4 jeugdspelers die hun debuut ge-
maakt hebben in het 1e.   Het 2e speelt al jaren 
met talentvolle jongens in de hoofdklasse, er 
is dus kwaliteit genoeg voorhanden. 

Volgend jaar om deze tijd spelen we gewoon 
weer 2e klasse, dus de weg om hoog in ingezet.
  
 G.Plastic

Grein Mode
Grondverzet Herman Kessels
Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten
Hipp kappers
Hoeben installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
Jan Verhoeven Schilders- en afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw Asten
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Kerkers Elektro
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Manegevoetbal Asten
Marja
Matim Interieur
Midas Winkels
Nico Bennenbroek Schildersbedrijf
Oogwereld Philip Asten
Optiek Lenti
Peka Kroef B.V.
Plus Erik Gorissen

R vd Eijnden Timmerwerken
RSW Accountants + Adviseurs
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben 
Sloopwerken en Asbestverwijdering  
   Van der Heijden B.V.
Staals & van de Laar 
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
T. Bankers Voegersbedrijf
Telecombinatie Asten
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij
Van Bussel Metaaltechniek
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
Verdonschot Mode
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
VHS Hekwerken
VKV Kunststof Verspaning
VRF
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.

BORDSPONSORS (VERVOLG)

KORDAAT BESTUUR
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Ik heb alle besproken items met interesse 
gevolgd, maar - eerlijk is eerlijk – mijn groot-
ste belangstelling ging deze avond uit naar 
agendapunt 19 “Voorstel afhandeling rechts-
zaak”. Een veel besproken kwestie die de ge-
moederen binnen Asten in het algemeen en 
binnen NWC in het bijzonder niet onberoerd 
heeft gelaten.  Enkele weken eerder had ik 
namelijk bij de voorzitter belangstellend ge-
informeerd hoe de zaken er voor stonden. Ik 
kreeg toen als antwoord dat hij met de een-
duidige actuele informatievoorziening liever 
wilde wachten tot de jaarvergadering. Uiter-
aard volledig begrip daarvoor.
Zonder op details in te gaan wil ik er toch 
graag iets over kwijt. 

Ik heb namelijk grote waardering voor de wij-
ze waarop het bestuur en in deze met name 
in de persoon van de voorzitter met deze ne-
telige situatie is omgegaan.
Tijdens de jaarvergadering heeft de voorzit-
ter een uitgebreide inkijk gegeven in  de wij-
ze waarop het bestuur van NWC de kwestie 
tussen de voormalige kantinebeheerder en 
de vereniging heeft benaderd. Zonder enige 
modder te gooien naar de tegenpartij heeft 
hij de visie en standpunten van het bestuur 
en haar financiële en juridische adviseurs 
duidelijk uiteengezet. De rechter heeft NWC 

uiteindelijk in het ongelijk gesteld. Pijnlijk 
heeft het bestuur moeten ervaren dat uitein-
delijk een te groot vertrouwen in mondeling 
gemaakte afspraken en een – in essentie - 
kleine administratieve omissie, grote financi-
ele gevolgen hebben gekregen voor de veren-
ging. Het bestuur heeft dit dan ook ruiterlijk 
en in alle openheid erkend.  Alle begrip in dit 
verband voor de opmerking van de voorzitter 
dat niet alleen hij maar het gehele bestuur 
daar flinke buikpijn en slapeloze nachten van 
hebben gehad. Mij is duidelijk geworden – en 
dat verdient alle waardering – dat het bestuur 
er alles aan heeft gedaan om de financiële 
gevolgen voor NWC zo gering mogelijk te la-
ten zijn. Dat heeft ongetwijfeld heel veel tijd, 
zweet en wellicht ook tranen gekost.   

Overleg met alle betrokkenen heeft uitein-
delijk geleid tot een financiële schikking van  
€ 40.000,-. De inzet van de onderhandelaars 
namens NWC heeft er toe geleid dat de gel-
delijke gevolgen voor de vereniging niet vele 
malen hoger is uitgevallen. Gegeven de om-
standigheden is het daarom prijzenswaardig 
en ook heel juist dat de algemene vergade-
ring unaniem heeft ingestemd met het voor-
stel van het bestuur om deze heel vervelende 
- al enkele jaren lopende - kwestie voor bo-
vengenoemd bedrag af te kopen. Waar ge-

GEDREVEN DOOR EEN GEZONDE DOSIS NIEUWSGIERIGHEID BESLOOT IK – PER SLOT VAN 

REKENING BEN IK LID VAN DEZE VERENIGING  - NAAR DE JAARVERGADERING VAN NWC TE 

GAAN. DEZE VOND PLAATS OP DINSDAG 25 SEPTEMBER JONGSTLEDEN EN DE AGENDA TELDE 

MAAR LIEFST 23 AGENDAPUNTEN. STUK VOOR STUK BELANGRIJKE ZAKEN VOOR DEZE MOOIE 

GROTE CLUB. 

KORDAAT BESTUUR
INGEZONDEN ARTIKEL
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werkt wordt worden  ook fouten gemaakt. Het 
is natuurlijk (niet even) slikken, maar er is wel 
een vervelende kwestie afgerond en er kan 
weer naar de toekomst gekeken worden.  En 
ongetwijfeld heeft het bestuur lering getrok-
ken uit deze  heel nare gebeurtenis.
Het bestuur heeft eerlijk openheid van zaken 
gegeven, fouten erkend en alle inzet geleverd 
om de financiële gevolgen voor de vereniging 
zo veel mogelijk te beperken. Dat verdient 
alle respect en waardering van de leden, te-
meer omdat het bestuur niet de handdoek in 
de ring heeft gegooid, maar beloofd heeft met 
de blik op vooruit en – zoals altijd - met tome-

loze inzet weer vol te gaan voor de hoofdzaak 
bij NWC: voetbal.  Ik heb er in ieder geval alle 
vertrouwen in. 
En mocht er ergens toch nog schaamrood op 
de kaken staan, dan is dat wat mij betreft ze-
ker niét bij dit kordate bestuur van NWC en 
haar voorzitter. 
Het voltallige bestuur verdient wat mij betreft 
een welgemeend chapeau !

Oud-sportambtenaar van Asten  
en lid van NWC

Hans van den Burg

BORDSPONSOR PLUS
AnyTyme ‘t Stationneke 
Bakkerij vd Mortel
Bestratingen ASOM Asten 
Bestratingsbedrijf van Oosterhout
Bouwbedrijf Dobu B.V.
Buro 3
Crown Aircraft Support
Dinertijd
Haus am Gelster
Installatietechniek van Eersel B.V.
IT-Connectie
Jan van Kemenade Uitdeuken  
   Zonder Spuiten
Korrekt Stukadoorsbedrijf
Prinsenmeer recreatiepark
Rijschool ROI thodn NXXT.nl
Schilders- en glasbedrijf Bekx

SHI B.V. 
Spinnov BV
T. v. Roy Timmerwerken
Unidis Bedrijfssoftware B.V. 
Van Mierlo schoenen

SHIRTSPONSOR 
Bamboo Giant Nederland B.V.
Eetcafé De Grutter
Fransen Audiovisuals
Fysiotherapie Campanula
Horeca bedrijven Heidehof
Jansen Staalbouw Asten
Malex Automotive
Metsel-, lijm- en aannemingsbedrijf  
   Meulendijks
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
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REGIOTEAM PEEL & MAAS UNITED speelt   
international u15 tournament 

Met een winst tegen KV Mechelen, verlies tegen 
Vatan Football en Sparta, en een gelijkspel tegen 
Fulham en AZ (de latere finalist) werd een keurige 
3e plaats in poule A behaald. Door een krappe 
1-0 verlies in de kruisfinales tegen FC Den Bosch, 
mochten ze strijden tegen Honved Budapest om de 
7e en 8e plek. Tegen al die op elkaar ingespeelde 
teams ging de vermoeidheid uiteindelijk toch een 
rol spelen, en werden ze met een 2-0 verlies toch 
nog 8e. FC Rangers won uiteindelijk het tournament 

MET NWC’ERS TIM VAN DIJK EN BRAM VERSPEEK

OP 25 EN 26 AUGUSTUS VOND IN MEIJEL HET IN-

TERNATIONAL UNDER 15 TOURNAMENT PLAATS. 

NWC’ERS TIM VAN DIJK EN BRAM VERSPEEK NAMEN 

MET HET REGIOTEAM PEEL & MAAS UNITED DEEL 

AAN EEN STERK DEELNEMERSVELD:



DEELNEMENDE TEAMS 
INTERNATIONAL U15  

TOURNAMENT

• Fulham (Engeland)
• FC Rangers (Schotland)
• KV Mechelen (België) 

• Vatan Football (Azerbeidzjaan)
• Right To Dream (Ghana)

• Honved Budapest (Hongarije) 
• FC Utrecht

• AZ Alkmaar
• Sparta Rotterdam

• FC Den Bosch
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door in een spannende finale uiteindelijk met 
2-1 van AZ te winnen. 

We zijn benieuwd welke hedendaagse talen-
ten er later ooit door zullen breken. Zo speelde 
Ferenc Puskás ooit in de jeugd van Honved 
Budapest. Deze met rugnummer 10 spelende 
linksbenige aanvaller was later een van de 
meest productieve topscorers ooit.

Onze NWC’er kunnen samen met de andere 
spelers uit het regioteam terugkijken op een 
prachtig, sportief toernooi. Een ervaring om 
nooit meer te vergeten.  

Het doet echt pijn. In je lijf. Kriebels in de be-
nen, hoofdpijn, buikpijn. Een hevige onrust 
die niet te onderdrukken valt. Spontaan zwe-
ten op plekken waarvan je niet eens wist dat 
er klieren zaten. Prikkelbaarheid. Op school 
en thuis vinden ze je chagrijnig. Je kunt je niet 
concentreren. Je gedachten dwalen af. Geen 
eetlust. Slecht slapen. Maar wat is er dan 
toch jongen? Heeft je meisje het uit gemaakt? 
Op school gaat het toch best goed? Het zijn 
die sociale media natuurlijk. Word je soms 
gepest? Hoewel goed bedoeld maakt dit het 
alleen maar erger. Trillende handen. 

Over twee weken mag het gips er af. De breuk 
voel je allang niet meer. De rest des te meer. 
Dan te bedenken dat het medicijn voor je 

misère voor het grijpen ligt. Rond, met lucht 
gevuld. Een bal. Heerlijk aan de voeten. Wat 
dribbelen, jongleren. Kappen, draaien, pas-
sen, trappen. Niet eens een wedstrijd. Ge-
woon wat vrijblijvend pielen. Het kwijl loopt 
uit je mond. Over twee weken mag het gips 
er af...

Maar deze zomer willen pa en ma een lange, 
verre vakantie. Één keertje met z’n allen ver 
weg. Een vreemde cultuur leren kennen. Bij-
zondere dieren, mooie landschappen zien. 
Gebieden doorkruisen waar kinderen nog 
echte honger kennen. Ze moesten eens we-
ten... Weer vijf weken zonder vrienden, zon-
der voetbal. Ondraaglijk. Balhonger!!!

COLUMN: VOETBALDIER

BALHONGER
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VROUWENVOETBAL

NIEUW TENUE VROUWENTEAMS
IN SEPTEMBER 2017 ZIJN NWC EN SV SOMEREN DE 

SAMENWERKING AANGEGAAN M.B.T. DE VROU-

WEN. DAARMEE KUNNEN WE TEGEMOET KOMEN 

AAN  DE WENS OM DE VROUWEN MEER MOGE-

LIJKHEDEN TE BIEDEN EN MEER OP HUN EIGEN 

NIVEAU TE LATEN SPELEN.

Inmiddels staat er een kundig en gemotiveerd ka-
der, zijn de speelsters enthousiast en krijgt de sa-
menwerking steeds meer vorm. De promotie van 
onze VR1 vorig seizoen is een mooie bekroning op 
het harde werken van alle betrokkenen.

Dit tenue is dus niet in de vertrouwde oranje-zwarte 
NWC of blauw-witte SVS kleuren, maar in het nieu-
we zwart-wit. Daarmee willen we de samenwerking 
kracht bij zetten. 



FACILITAIR SPONSOR 

VAN HET G-VOETBAL
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FACILITAIR SPONSOR 

VAN HET G-VOETBAL

Nog stids, zo te zie. En ge ziet er wa besmeurd 
uit Gerard. Nog onder unnen auto gelegen of 
zo?
Da hedde gij goe gezien ja! Ik kom recht onder 
d’n auto vandan hier hinne. En straks goa ik 
wir voebelle kieke, noar PSV. Ik ben een PSV 
man.

En ik daacht nog wel dadde gij unne verstan-
digen mens waart, Gerard. Moar goe, hedde 
gij nog unne verstandigen of prikkelenden 
uitsmijter vur de lèzers van ons clubblad? 
Iets woarvan ze dèènkt, die Haazen, doar hek 
wajan...
Jazèker! Let op: Unne daag nie onder unnen 
auto gelège is unne daag nie gelift. En da ge 
moe doe woar da ge zelf zin an het! En contro-
leert alles bie oewen auto gerègeld. Baande, 
ollie, dè spul...

Da zijn drie uitsmijters vur de prijs van enne. 
Hartelijk bedaankt Gerard, vur dizze schonne 
oaver de rèling!
Gèr gedoa! 

Wie bent u nou weer, als ik zo brutaal zijn mag?
Ik ben Gerard Haazen, mi unne zet.

Ho, wacht, ik schakel even... En wa doede gij 
hier op dizze schonne zotterdag?
Ik ben ant voebelle kieke, van Gerrit, da’s d’r 
enne van munne goei vrienden Sant en Wilma.

En woar spult die in?
Ja hoe moek da nou weer weete! Da moeddege 
doar vroage!

Gij waart de huisvriend, heur ik hier. Doedegij 
zellef ok an sport?
Nie mir. Wel gedoan. Gevoebeld, hier bij NWC, 
int dertiende. Vanaf de D-jeugd gespuld, zowa 
op elleke plats gestoan. Alleen nie op goal. 
Mar ik war veural goe in de kantine!

OVER DE 
RELING

HET HEKWERK OM HET BALKON VAN DE KAN-

TINE IS DÉ PLEK WAAR SUPPORTERS, HAN-

GENDE OVER HET HEK ALS OVER DE RELING 

VAN EEN SCHIP, UITKIJKENDE OVER HET IM-

MER GROENE HOOFDVELD, TOT AL DAN NIET 

DIEPE VOETBALOVERPEINZINGEN KOMEN. 

DEZE KEER EEN BIJZONDERE ‘OVER DE RE-

LING’, NAMELIJK IN DIALECT:

COLUMN
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COLUMN: REVIVAL

Heel gezellig met z’n allen een lang gekoes-
terde voetbaldroom waar gaan maken ook al 
zijn we op een respectabele leeftijd. Je hebt 
nou eenmaal dat ultieme gevoel zo lang moe-
ten missen en het zit er zeker nog, diep in je, 
jarenlang angstvallig verborgen gehouden en 
nu kan dat intense verlangen eindelijk weer 
naar boven komen: voetballen met leeftijd-
genoten op een heel eigentijdse en geheel 
aangepaste wijze. Cruijffiaans uitgedrukt of 
op z’n plat Amsterdams gezegd: ”Ik heb d’r 
zin an!”
Maar hoe ga ik straks om met dat retro-ge-
voel, dat goede gevoel van toen en die nieu-
we honger naar de bal? Dat is de grote vraag!

Lang geleden
Het zal in elk geval enorm wennen zijn. Het 
fanatisme temperen en in slakkengang de bal 
voorwaarts drijven. Wat anders dan weleer, 
toen we in een hoog tempo de bal via diverse 
schijven kundig voorwaarts speelden om een 

eenzame spits of snelle buitenspeler heel 
koelbloedig en geraffineerd het karwei te la-
ten klaren, die dan weer op sublieme wijze 
de bal in het net achter de doelman trachtte 
te deponeren. De beleving van toen oftewel 
de bezieling en het tomeloze enthousiasme 
van jaren terug in dat nog rimpelloze lichaam 
met uitgedijde spiermassa en een ongeken-
de kracht waar je u tegen zegt. Het was er en 
vormde toen de solide basis om voetbal op 
niveau te spelen en dit ook negentig minuten 
vol te houden. Door de wekelijkse trainingen 
had je een zodanige conditie opgebouwd dat 
je kon blijven gaan en dat werd ook van je 
verwacht. Dat waren nog eens tijden. 
Maar tijden veranderen.....en alles om je 
heen verandert mee. 

De nodige aanpassingen
Het lichaam is door de jaren heen steeds 
meer aan slijtage onderhevig geraakt. Het 
bewegen gaat minder soepel en verloopt ook 

EINDELIJK GAAT HET DAN TOCH NOG GEBEUREN……WEER 

EENS OP EEN ANDERE MANIER BUITEN LEKKER ACTIEF 

ZIJN. OPNIEUW HET GRAS RUIKEN, HET IS OOK AL ZO 

LANG GELEDEN. NATUURGRAS OF KUNSTGRAS, HET IS 

OM HET EVEN. NU DE BAL HET WERK LATEN DOEN, ZO-

ALS DAT ZO MOOI HEET, EN ZELF WAT MEEHOBBELEN, 

WANT RENNEN IS UIT DEN BOZE. 

Wandelvoetbal  
bij NWc                            
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steeds moeizamer. Het vergt veel inspanning 
en volharding om het lijf in conditie en op 
een verantwoord peil te houden. Het voetbal 
heeft plaats moeten maken, eerst voor tennis 
en jogging, later voor fietsen en wandelen. 
Met op tijd de nodige fysio en wat kleine ope-
raties is dit heel lang goed vol te houden. En 
dat tot op hoge leeftijd. 

Is dit iets voor mij?
Maar het is nu eenmaal zo dat het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan, dus nu Wan-
delvoetbal ook bij NWC haar intrede heeft 
gedaan gaat het voetbalbloed weer sneller 
stromen en rijst snel de vraag ‘Is dit ook iets 
voor mij?’.  
Wat me in elk geval enorm aanspreekt is het 
buiten zijn, op een voetbalveld met die o zo 
vertrouwde bal en in het gezelschap van lot-
genoten met dezelfde honger naar de bal.
Samen ballen waarbij het plezier  voorop 
dient te staan. Het is voorbij met de daden-
drang, de rushes voorwaarts, het moeten 
winnen en de spelverruwing. Dat zijn alle-
maal elementen die bij deze vorm van voet-
bal totaal niet thuishoren. Het is dus echt 
fair play! In binnen- en buitenland zijn velen 
daarom  weer opnieuw het veld op gegaan 
om op speelse wijze het door hen zo gelief-
de spelletje te gaan spelen. Het is als bij de 
jongste jeugd: het plezier en de gezelligheid 

staan te allen tijde voorop. Het wordt dus 
weer genieten geblazen.

Nieuw fenomeen 
De ontwikkelingen hebben inmiddels  een 
grote vlucht genomen. In Nederland en di-
verse andere landen is deze nieuwe loot aan 
de voetbalboom een verrassend groot suc-
ces gebleken. De eerste interland, die tussen 
Engeland en Italië, is inmiddels gespeeld en 
heeft ook de nodige publiciteit opgeleverd. 
En dat alles draagt natuurlijk erg bij aan het 
succes van Wandelvoetbal. Op You Tube doen 
ondertussen diverse filmpjes de ronde en 
wat steeds erg opvalt is het enorme plezier en 
de sportiviteit waarmee de deelnemers het 
spelletje spelen. Het is gewoon leuk en heel 
gezellig en het is weer eens een heel andere 
vorm van gezond bewegen. Wat wil je meer?

Meedoen?
Ben jij enthousiast geraakt en heb jij ook 
weer zin om een balletje te gaan trappen? 
Heb jij die warme belangstelling en wil je je 
hiervoor aanmelden? Kijk dan voor meer in-
formatie op de NWC-site en laat het weten via 
onze buurtsportcoach Jan Mennen.
(buurtsportcoach@nwc-asten.nl)

Wellicht kom ik je dan binnenkort op een van 
de velden tegen.  

SPONSOR KOFFIEBEKERS 
AnyTyme ‘t Stationneke 
Delta Beton B.V.
Inde Hypotheekelarij
Kluswijs Bouwmaterialen
Paulus Eten & Drinken
Pesos Eten & drinken
Vinken Caravans

NWC TV
Bemeko B.V.
De Kantine
Eetcafé De Grutter
Hoppenbrouwers  
   Techniek 
Marschee

TOERNOOISPONSOR
Belasting Adviesgroep Asten 
Karwei Someren-Asten



20

Teamfoto’s op de site
De afgelopen maand zijn alle teamfoto’s weer 
gemaakt. Saskia Tulkens hartelijk dank daar-
voor! De foto’s zijn vanzelfsprekend te vinden 
op de teampagina’s.
Teamfoto downloaden: klik met je rechter-
muis op de foto en kies voor ‘save image as’ 
of ‘afbeelding opslaan als’. Deze foto kun je 
daarnaast evt mooi opslaan als foto bij jouw 
team-Whats-app groep. 

ACTIVITEITEN
Techniekdag / Zaalvoetbaltoernooi
Op 28 december zullen de jaarlijkse tech-
niekdag en het zaalvoetbaltoernooi weer 
plaatsvinden. Bijna 300 spelers gaan het met 
én tegen elkaar opnemen in de strijd om de 
eerste plekken. Wat een mooi aantal aanmel-
dingen!

In verband met het grote aantal aanmeldin-
gen, wordt op dit moment nog bekeken hoe 
we de tijd in de sporthal zo praktisch mo-

gelijk kunnen benutten. De juiste tijden per 
groep zullen op korte termijn worden gecom-
municeerd. Samen met alle spelers, vrijwilli-
gers en toeschouwers gaan we er een mooie, 
sportieve dag van maken!

Kienen
Het kienen wordt dit seizoen gehouden op 19 
januari 2019.
10:00 tot 12:00: JO7, JO8 en JO9
13:00 tot 14:30: JO10, JO11 en G-jeugd 

VAN HET JEUGDFRONT
• Teamfoto’s op de site
• Activiteiten
• Jeugdscheidsrechters
• ‘Winter Bijeenkomst’ voor jeugdkader

• Winterstop van 13 december tot 14 januari
• Waarom accepteren spelers en clubs geen 

NEE

Ook dit jaar kunnen we voor de JO11 en JO12 
teams weer een beroep doen op een poule 
van Jeugdscheidsrechters. We zijn heel blij 
met Daan Stap, Daan Thomassen, Guus van 
Gorp, Nine Dominicus, Meike Leenders, Bart 
Kessels, Teun van den Broek, Bjorn Adriaans, 

Maartje van den Broek, Pim Eijsbouts, Sjoerd 
Hermkens en Tom van de Moosdijk dat zij 
bereid zijn te willen fl uiten! We hopen hier-
mee dat we de rest van het jaar vrijwel alle 
wedstrijden van de JO11 en JO12 kunnen 
voorzien van een scheidsrechter.

Jeugdscheidsrechters
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‘Winter Bijeenkomst’ voor jeugdkader
Samen met Ruud Jenneskens, Cees Jansen en 
Jeugdbestuur willen we op zaterdag 26 janu-
ari een informatieve voetbalochtend organ-
iseren waarin we hopelijk antwoorden kun-
nen geven op typische voetbal gerelateerde 
zaken zoals:
• Hoe kom ik aan passende trainingsmaterialen?
• Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten  
 bij het verzorgen van trainingen?
• Waar moet ik op letten bij het coachen?
• Omgaan met lastige spelers
• Omgaan met ouders langs de lijn

De daadwerkelijke inhoud van deze sessie 
wordt bepaald door jullie zelf (jeugdtrain-

ers en leiders van NWC). Geef daarom aan 
welk(e) onderwerp(en) voor jou op deze och-
tend besproken zou moeten worden. Wat de 
organisatie betreft is dit een ideaal moment 
om al je organisatorische en voetbaltech-
nische vragen te stellen.

Stuur een bericht naar jeugd@nwc-asten.nl 
zodat jouw vraag ook aan bod komt!

Doelgroep: Leiders en trainers (van met name 
de recreatieve jeugdteams)
Datum: za 26 januari
Tijdstip: 10.00 - uiterlijk 12.30 uur.
Locatie: Kantine NWC

Op ruim vijftigduizend overschrijvingen in 
het amateurvoetbal worden circa driedui-
zend dispensatieverzoeken gedaan voor 
spelers die hun overschrijvingsformulier te 
laat hebben ingestuurd. Indien er sprake 
is van overmacht, word je alsnog overge-
schreven. Heb je geen geldende reden en je 
bent meer dan een paar dagen te laat, dan 
houdt het voor de KNVB op en zul je nog een 
seizoen bij je ‘oude’ club moeten spelen. 

Dit hebben we zo met elkaar afgesproken 
en het is anders onmogelijk om de uiteenlo-
pende competities op tijd te kunnen organ-
iseren. Bovendien zou het niet eerlijk zijn om 
clubs die te laat zijn meer ruimte te geven 
dan verenigingen en spelers die het wel 

keurig op tijd weten te regelen en zich aan 
de afspraken houden. Tot zover niks aan de 
hand. Ware het niet, dat we nu al een aantal 
seizoenen achter elkaar een lichte toename 
zien van het aantal overschrijvingen én dis-
pensatieverzoeken, maar een explosieve 
groei waarnemen van het aantal mensen, dat 
geen nee meer accepteert. Met name in de A-
categorie van het amateurvoetbal.

Wat betekent dat?
Veel weerwoord en eindeloze discussies. Waar-
bij vaak drie of meer mensen bij een vereni-
ging de KNVB bestoken met mails, brieven 
en telefoontjes. Meestal in de trant van: 
‘Terecht hoor, dat de overschrijving is af-
gewezen, we waren gewoon te laat, maar 

Winterstop van 13 December tot 14 Januari
De winterstop komt er weer aan. De laatste trainingen zijn op donderdag 13 december en alle 
teams starten weer vanaf maandag 14 januari.



Waarom accepteren spelers en clubs geen NEE 

Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal
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kan er in dit geval toch geen uitzondering ge-
maakt worden? Het is zo ontzettend belang-
rijk voor deze speler of speelster. Bovendien, 
de KNVB is er toch voor de leden?’

Ook op andere terreinen in het amateur-
voetbal lijken mensen het steeds moeilijker 
te vinden om genoegen te nemen met een 
besluit waar ze het niet mee eens zijn. Neem 
de uitspraken van de KNVB Tuchtrechtspraak. 
Let wel; dat is een onafhankelijk orgaan met 
aanklagers en rechters, die vrijwillig prob-
eren de regels van het voetbal te handhav-
en. Er hoeft maar een schorsing te worden 
uitgesproken of de kort gedingen vliegen 
je om de oren in Zeist. Het lijkt wel alsof de 
KNVB Tuchtrechtspraak per defi nitie wordt 
gezien als een instituut, waar je tegen aan 
kunt schoppen, ook al heb je geen gelijk, je 
probeert het toch te krijgen. Desnoods in ho-
ger beroep. Zelfs het afwijzen van gratiever-
zoeken, voor spelers die langdurig geschorst 
zijn vanwege zeer ernstige overtredingen, 

wordt aangevochten. En voor je het weet raak 
je verzeilt in trajecten, waar niemand op zit 
te wachten.

Evenmin als er van de bond geen nee meer 
wordt geaccepteerd, krijgen verenigingen 
met hetzelfde fenomeen te maken. Leden 
beschouwen het lidmaatschap van hun voet-
balclub steeds meer als een abonnement op 
Netfl ix. Je betaalt contributie, dus je mag er-
van uitgaan dat alles piekfi jn is geregeld.

Individualisering, consumentisme, verruwing 
van de maatschappij, verlies van vertrouwen 
in instituten, de sociale media … Er zullen le-
gio verklaringen zijn waarom mensen steiger-
en van een nee. Ik kan en wil er niet aan wen-
nen. Een vereniging is er voor en door leden, 
geen product wat je eventjes in de supermarkt 
koopt. Bovendien wordt geen mens slechter 
van een nee op zijn tijd. Integendeel zelfs.

Bij tegenwind gaat de vlieger hoger.
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Bokbier wordt al sinds de vorige eeuw in de 
kantine van NWC geschonken. Dit bier viel 
dusdanig in de smaak dat in 2000 het plan 
werd geboren om samen met lotgenoten iets 
speciaals te regelen. De grondleggers Ronald 
de Haan, Bart “Bokkie” van Heugten en Jan 
van Grotel organiseerden daarom voor de spe-
lers van NWC 2 de allereerste BBPA.

De grondleggers van de BBPA hebben de 
eerste jaren een basis gelegd waar de hui-
dige BBPA nog steeds op bouwt en ieder jaar 
worden de mooie verhalen over eerdere edi-
ties opnieuw verteld. Zo ging op het vijfjarig 
jubileum, terwijl de BBPA in volle gang was, 
om een uur of 10:00 de deurbel. Daar stond 
boer Harmsen met de vraag wie er op dit adres 
een bok had geadopteerd. Dat dit geen grap 
was bleek pas toen 5 minuten later tussen de 
statafels en het bokbier een levensechte bok 
stond. Omdat de bok nog banger was dan de 
aanwezigen in de hoek van de kamer, lag bin-
nen de kortste keren de hele kamer onder de 
keutels en de bokkenpis. Toen besloot de boer 
om de bok weer mee naar huis te nemen en 
werd afscheid genomen van onze “Prins Bok-
bier dun Urste”.

Ondanks de onophoudelijke aanwas van nieu-
we spelers bij NWC 2 is het enthousiasme voor 
bokbier en de BBPA onverminderd groot. Als 
jonge spelers begin oktober spontaan vragen 
wanneer de BBPA weer plaats gaat vinden, 
dan zorgt dit toch voor weer vlinders in de 
buik bij de organisatie. Natuurlijk was alles dit 
jaar al in een vroeg stadium geregeld: de lo-
catie van de avond, de selectie bokbieren en 
niet onbelangrijk de bokhoer. Nu zal men bij 
de laatste term waarschijnlijk denken dat dit 
een grove belediging is, maar het tegenover-
gestelde is waar. De partner van de gastheer 
krijgt ieder jaar het koosnaampje bokhoer als 
blijk van grote waardering en wordt op handen 
gedragen. Dat de bokhoer de volgende mor-
gen alles mag afwassen en opruimen wordt er 
natuurlijk niet bij verteld.. Om onverklaarbare 
reden konden we dit jaar niemand overhalen 
om de vacature op te eisen.

De avond zelf begint met enkele jarenlange 
tradities. Bij binnenkomst worden de smaak-
papillen op scherp gezet door verse koffie 
met bokkenpootjes. Als uiteindelijk iedereen 
aanwezig is, wordt de avond officieel geopend 
door de scheidsrechter van het BBPA genoot-
schap. Onder luid applaus wordt Sjef “de 
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Schenker” Franssen onthaald: het is tijd voor 
de ontmaagding van de bokmaagden. Na de 
ontmaagding heeft ieder BBPA-lid recht op 
een levenslange deelname. De spelers die 
voor de eerste keer aanwezig zijn, hebben al 
een maand lang gehoord over hun ontmaag-
ding. Met angst en beven schuifelen ze naar 
voren, waar het rode kratje met de tekst BIOS 
( “Bokbier Is Ons Streven”) op hen wacht. 
Als uiteindelijk de eerste bokmaagd plaats-
neemt op het kratje, wordt hij… Om te voor-
komen dat nieuwe bokmaagden volgend jaar 
afhaken, valt dit onderdeel onder de geheim-
houding van BBPA.

Na de ontmaagding volgt het hoofdprogram-
ma: het proeven en beoordelen van 17 spe-
ciaal geselecteerde bokbieren. Enkele vaste 
namen als Bavaria, Hertog Jan en Grolsch, 
met daarnaast minder bekende namen als 
Black Bock, 7 Deugden en De Kat. Om de 
Schenker te helpen met de administratie 
wordt aan iedereen het alom bekende BBB-
B’tje uitgedeeld. Op dit Bokbierbeoordelings-
blaadje dient per bokbiertje het volgende te 
worden genoteerd: 
• Beoordeling (volgens kenners kan een  
 bokbiertje nooit onder de 7 komen); 
• Gokbok (welke van de 17 vooraf bekende  
 bokbiertjes drink je nu); 
•  Omschrijving (hoe later op de avond hoe  
 korter en inhoudslozer de tekst).    

Wordt er alleen bokbier gedronken op een 
avond BBPA? Ja natuurlijk. Maar ook worden 
er spontaan nieuwe tradities geboren. Het 
BIOS-kratje staat er overigens niet voor niets. 
Dit is een ideaal podium voor geboren tonpra-
ters binnen de selectie. Een greep uit de ieder 
jaar terugkerende slechte grappen: “Hoe kun 
je zien dat er iets uit Azerbeidzjan komt? Azer-
beidzjan op staat” en “Ik had laatst een pan 
gekocht voor mijn schoonmoeder. Maar die 
had die Tefal”. Excuses voor de slechte grap-
pen maar na 17 glazen bokbier lach je om alles.    

De Schenker werkt zich een slag in de rondte 
om alle glazen te vullen, op te halen, te spoe-
len en opnieuw te vullen. Misschien wel de 
zwaarste taak van de hele avond en daarom 
is iedereen blij dat 6 à 7 uur later de 17e en 
laatste ronde is verwerkt. Op dat punt kan ie-
dereen dan nog tevreden terugkijken op de 
hele avond. Maar ook dan is de Schenker niet 
klaar. De ranglijst moet worden opgemaakt; 
wat is het lekkerste bokbier van de avond en 
wie heeft de meeste bokbiertjes goed gegokt. 
Onder luid gejuich komt omstreeks 3:00 de 
Schenker binnen met de uitslag. Omdat de 
meesten de nummers 17 tot en met 4 binnen 
vijf minuten toch al vergeten zijn, gaat hij di-
rect over tot de podiumplaatsen. Ook dit jaar 
weet recordhouder Hertog Jan weer alle con-
currenten op een straatlengte achterstand 
te zetten en kroont zich andermaal tot beste 
Bokkie van de BBPA. 

Nadat de podiumplaatsen bekend zijn, loopt 
de kamer langzaam leeg. Sommigen spelers 
hebben niet naar de wijze raad van ervaren 
BBPA’ers geluisterd en hebben dus geen vrij 
gevraagd op het werk. Verslapen, ziek, ka-
ters, emmers naast het bed, verdwenen on-
derbroeken; iedereen krijgt er vroeg of laat 
een keer mee te maken na de BBPA. Som-
mige personen presteren het zelfs om op 
de avond nog voor middernacht het bokbier 
niet binnen te kunnen houden. Koen Bosch, 
volgens afspraak zullen we dat aan niemand 
vertellen.

Maar wat maakt de BBPA zo speciaal? Bok-
bier smaakt lekker, samen bokbier drinken is 
gezellig en samen een feestje maken is nog 
mooier. Maar als een voormalig bokmaagd 
na een nacht lang kotsend in bed op zondag 
naast je staat en onder het bestellen van een 
bokbiertje vraagt “wanneer is de volgende 
BBPA?” dan is dat onbetaalbaar.

 De organisatie van de BBPA
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Woensdag 10 oktober was het Repair Café 
extra feestelijk. Er werd een grote taart aan-
gesneden en er waren felicitaties voor de 
vrijwilligers. Zo’n 12 vrijwilligers van Onis Vrij-
willigerscentrale repareren elke 2e woensdag 
van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur in de 
kantine van NWC kapotte spullen en kleding. 
Stofzuigers, koffiezetapparaten, lampen, 
broeken, tafelkleedjes, radio’s, föhns, boor-

machines, alles komt voorbij. De vrijwilligers 
repareren zo’n 70% van alles wat binnen-
komt. De bezoeker blijft erbij, zodat er vaak 
samen wordt geknutseld en gerepareerd. De 
nodige verhalen worden verteld, maar boven-
al is het extra fijn als de bezoeker weer met 
een gerepareerd artikel naar huis kan gaan. 
Ook iets te repareren? Kom gerust langs. 
Meer weten? KIjk op: www.oniswelzijn.nl/
index.php/samen-actief-in-je-dorp/repair-cafe

Hartelijke groet, 
Carien van Eijden, Onis Welzijn

Repair CaFÉ al 
5 jaar een succes
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Vanuit NWC zijn we bijzonder blij met dit 5-jarig 
jubileum van het Repair Café. Ons sportpark 
ligt op een mooie plek in Asten en het is voor 
vele Astenaren een ‘ontmoetingsplek’ rond-
om het voetbalspel. Het is goed om te zien 
dat vrijwilligers en bezoekers van het Repair 
café elkaar ontmoeten in onze accommoda-
tie. Op initiatief van Carien van Eijden, coör-
dinator van Onis Vrijwilligerscentrale en onze 
Buurtsportcoach Jan Mennen, is het Repair 
Café in Asten destijds opgezet en heeft het 

inmiddels een vaste plek gekregen op onze 
activiteitenkalender. 
Een mooie samenwerking die we nog lang ho-
pen voort te zetten.  
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Ellen, HaRRIE, HAS en DRIES
VERBERNE    

Geboren:
E: 19 juli 1977 in Heusden
H: 4 december 1964 in Asten
H: 15 januari 2009 in Asten
D: 6 september 2011 in Asten

Traint/speelt in:
E: Trainster JO8
H: Trainer JO10-1
H: Speel in JO10-1
D: Speel in JO8-1

Beste eigenschap:
E: Dat mogen anderen invullen
H: Betrouwbaar 
H: Goals maken
D: Verdedigen

Lijfspreuk:
E: Wat gij niet wilt dat u 
geschiedt, doet dat ook een 
ander niet”
H,H&D: Heb ik niet

Slechtste eigenschap:
E: Ben slecht in nee zeggen
H: Brabants kwartiertje 
H: Keepen
D: Keepen

Hekel aan:
E: Mopperende mensen
H: Donald Trump
H&D: Kamer opruimen

Hoogtepunt:
E: “Per ongeluk” een kopbal uit 
tegen Bakel
H: Strafschoppenserie op 
Jan van Beveren in ’78. “Beste 
keeper allertijden” 
H: Voetballen
D: Geen

Dieptepunt:
E: Qua voetballen was alles eigenlijk  
 wel een dieptepunt, haha! Maar ja, 
 we hadden wel mega veel lol!
H: Het niet winnen van de … !
H:  Geen
D:  Geen

Alias:
E: Zover ik weet heb  
 ik die geen
H,H &D: Geen

Beroep/school:
E: Al zo’n 15 jaar bij Gebr. Hoefnagels   
 Transport
H: Boekhouder bij Nobis
H: Lambertusschool
D: Lambertusschool

ZO Moeder, ZO VADER & Zo ZOONS
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Droomt van: 
E: Kan ik helaas niet zeggen. 
Harrie leest dit ook ;-)
H: Deelname Olympische Spelen 
H: Profvoetballer worden
D: Ik droom niet

Favoriete schoolvak: 
E: Vaktekenen en gym
H: Gym
H: Thematisch werken
D: Gym

Favoriete radiozender:
E: Radio 2
H: Radio 2
H: Heb ik geen
D: Heb ik niet

Beste film:
E: The Big Lebowski
H: In the Name of the Father
H: Boss Baby 
D: Ferdinand

Favoriete lied:
E: Elvis - I Can’t Stop Loving You
H: Geen
H: Geen 
D: Iets van Elvis

Lievelingsdrinken:
E: Speciaalbiertje
H: Lupulus-bier
H: Fanta 
D: Chocomel

Mooiste tenue:
E: Bayern München
H: Argentiië
H: Bayern München 
D: PSV

Mooiste stadion:
E: Zou het niet weten
H: Highbury
H: Camp Nou 
D: Pilips Stadion

Lelijkste stadion:
E: Weet ik niet
H: Helmond Sport
H: FC Emmen 
D: Weet ik niet

Favoriete club  
Nederland:
E,H,H,D: PSV 

Favoriete club  
Buitenland:
E: Liverpool
H: Liverpool
H: Barcelona 
D: Juventus 

Favoriete speler bij NWC:
E: Ik heb natuurlijk twee favorieten: 
onze Has en Dries
H: Onze Has & Dries én Mark Bosch
H: Mark Bosch 
D: (Meester) Joris van Horne 

Favoriete Nederlandse voetballer:
E: Mark van Bommel
H: Ruud van Nistelrooy
H: Arjen Robben 
D: Luuk de Jong 

Favoriete buitenlandse voetballer:
E: Kevin De Bruyne
H: Lionel Messi
H: Kevin De Bruyne 
D: Cristiano Ronaldo 

Lievelingskleur:
E: Paars
H: Blauw
H: Groen 
D: Blauw

Lievelingseten:
E: Zondagse soep van ons mam
H: Chocolade
H: Pizza 
D: Pannenkoek

Beste boek:
E: Haar naam was Sarah
H: De Krant
H: Leven van een Loser 
D: De Reuzenpanda

Favoriete muziekgenre:
E: Rockabilly/Bluegrass
H: Van schlager tot klassiek
H: Pop 
D: Weet ik niet

Favoriete televisiezender:
E: Publieke omroep
H: Publieke omroep
H: Zapp
D: Zapp

Favoriete televisieprogramma:
E: Journaal/Studio Sport
H: Studio Sport/Pauw
H: Klokhuis/Jeugdjournaal
D: Klokhuis

Saaiste schoolvak: 
E: Gereedschap- en materialenleer. Bah!
H: Godsdienst van pater Van der Vorst
H: Lezen
D: Taal

Mooiste vakantieland: 
E: Een Scandinavisch land
H: Een Alpenland 
H: Oostenrijk
D: Luxemburg

Ik zou een dagje willen ruilen met...
E: Een vogel 
H: “Chef de mission” Olympische Spelen
H: Lionel Messi
D: Papa. Ben ik een dagje de baas!



*=inmiddels overleden
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LEDEN VAN VERDIENSTE
Marinus van Oosterhout * 10 maart 1976
Johan van Oosterhout    12 juni 1978
Harrie Bakens *  22 januari 1980
Martien van Bommel * 22 januari 1980
Chris van Bommel *  22 januari 1980
Antoon v.d. Boomen * 22 januari 1980
Piet Bosch * 22 januari 1980
Antoon Cortenbach* 22 januari 1980
Hans van Lierop 22 januari 1980
Martien Loomans 22 januari 1980
Frans v.d. Moosdijk* 22 januari 1980
Ad Seijkens * 22 januari 1980
Jo Steijvers 22 januari 1980
Ricus Verhees * 22 januari 1980
Martinus v.d. Wallen * 22 januari 1980
Peter van Heugten 22 januari 1980
Thieu v.d. Vorst 12 oktober 1981
Wim van Oosterhout 17 september 1984
Jos Korff  * 21 september 1987

Jan Slaats* 4 mei 1929
Piet v.d.Zanden* 4 mei 1929 
Antoon van Asten* 20 maart 1944
Frans Hoebens* 8 juni 1945
Jan van Lierop * 14 juni 1948 
Ben Martens* 21 mei 1957
Harry van Oosterhout* 12 juni 1969     
 postuum tot erelid benoemd
Driek Crooijmans * 5 juni 1972       
 was tevens ere-voorzitter
Cor Clevis* 30 juni 1972
Bertus van Oosterhout* 1 september 1978

Gerard v.d. Moosdijk 21 september 1987
Hendrik Seijkens*  25 september 1989
Henk Welten 25 september 1989
Sjang Stevens* 24 september 1990
Antoon Leenen* 24 september 1990
Henk Hoeks 30 september 1991 
Harrie van der Steen* 28 september 1992
Tonny v. Bogget* 27 september 1993
Wim van den Eijnden* 28 september 1998
Jac van Bussel 27 september 1999
Toos Seijkens* 27 september 1999 
Jan Smits*  25 september 2000
Karel Driessen* 13 juni 2011
Jan Vlemmings 22 oktober 2012
Jan van Bussel 22 oktober 2012
Gerard van der Loo  22 oktober 2012
Rini Zegers 30 september 2013
Jacques van Oosterhout 7 oktober 2015
Regina Thijs  7 oktober 2015
Patrick van Dijk 7 oktober 2015
Louis van den Boer 25 september 2018

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 
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