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VOORWOORD

voor de eerste keer een editie van De Nieuwe 
NWC-er in januari. Natuurlijk wil ik dan ook 
graag beginnen met iedereen een heel geluk-
kig, gezond en sportief 2018 toe te wensen. 

Bijzonder is het om zo precies op de helft van 
het seizoen een editie op te zetten. Het wordt 
dan ook een editie waarin terug wordt geke-
ken naar de resultaten en gebeurtenissen uit 
de eerste seizoenshelft, waarbij we weer ver-
schillende kampioensteams hebben mogen 
huldigen en we een leuke eerste editie van de 
Sponsorloop achter de rug hebben. 

Daarnaast gaan we vooruitblikken naar de ko-
mende helft van 2018. Dat wordt een helft die, 
vanwege het jubileum van de jeugdafdeling 
en het 50-jarig bestaan van de veteranenaf-
deling, heel bijzonder gaat worden. Maar ook 
van wege een nieuwe organisatie van De Grote 
NWC-quiz. Ze stellen zich dan ook graag in 
deze editie aan jullie voor. 

Tenslotte brengen we jullie ook in 2018 onze 
vaste rubrieken, waaronder ‘De Doorgeefpen’, 
‘Zo vader, zo zoon’ en onze vaste columns. We 
wensen jullie dan ook veel leesplezier voor 
2018!

Monique ten Thije, hoofdredacteur
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Sportief gezien dus een redelijke eerste 
seizoenshelft, waarbij de prestaties van ons 
vaandelteam wat achter blijven. De verwach-
ting vooraf was al wel dat het een moei-
zaam seizoen zou kunnen worden, maar de 
inpassing van veel nieuwe, jeugdige spelers 
vraagt meer tijd dan we vooraf gewenst 
hadden. Ondanks de magere resultaten zit 
er wel degelijk progressie in het team. De 
teamgeest is goed, de werklust is groot en 
het “kop op, we gaan er tegenaan” gehalte 
is ruimschoots aanwezig. En dat is ook nodig 
om uit de hoek waar de klappen vallen te 
komen. Op trainingskamp in Spanje zijn de 
voorbereidingen voor de tweede seizoens-
helft gestart. Dit, tezamen met de positieve 
instelling die in de eerste seizoenhelft al 
getoond werd, is voldoende basis om de 
vruchten gaan plukken. 

positieve energie komt er ook uit de aanpak 
van het kunstgras. Het oude kunstgras is in-

middels vervangen door een nieuwe en voor 
de aanleg van een tweede kunstgrasveld 
heeft de gemeente een mooi subsidiebe-
drag beschikbaar gesteld, ook al hebben we 
daar als vereniging ook nog wel een fl inke 
fi nanciële bijdrage te leveren. Een commis-
sie binnen NWC is hard aan het werk om de 
middelen hiervoor bij elkaar te krijgen. We 
gaan uit van de aanleg van het tweede kunst-
grasveld in de zomerperiode. 

Negatieve energie is er helaas ook en die 
is gaan zitten in de rechtszaak die door de 
vorige kantinebeheerders tegen NWC is 
aangespannen. voor mij onbegrijpelijk dat 
iemand, die zo lang lid van onze vereni-
ging is geweest, ons voor de rechter daagt. 
Helaas is de uitspraak van de kantonrechter 
in ons nadeel uitgevallen. We beraden ons 
als bestuur nog over vervolgstappen. Ik be-
grijp de vele reacties van leden, die vragen 
om meer openheid. In afwachting van ons 

Voorwoord van de voorzitter



DE EERSTE SEIZOENSHElfT vAN 

vOETBAljAARGANG 2017-2018 ZIT 

ER WEER Op. BIj DE jEuGD HEBBEN 

WE WEER EEN AANTAl KAMpIOENEN 

MOGEN vERWElKOMEN EN BIj DE 

SENIOREN ZIEN WE DAT EEN AANTAl 

ElfTAllEN BEZIG ZIjN AAN EEN GOED 

SEIZOEN EN Op KAMpIOENSKOERS 

lIGGEN. 

Winterstop
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 besluit over eventuele vervolgstappen zijn 
we daar terughoudend in, maar te zijner tijd 
gaan we die openheid zeker geven.
Terug naar de positieve energie. Hoewel 
de bal nog maar nauwelijks gerold heeft in 
2018, zijn er ook al weer een aantal activi-
teiten achter de rug. Ik noem de première 
van de sponsorloop. Een nieuwe activiteit 
die mogelijk een plaatsje krijgt op de drukke 
agenda van NWC. De opbrengst van deze 
eerste editie wordt besteed aan het jubile-
umfeest voor de jeugd en de veteranen dat 
we op 9 juni met heel NWC gaan vieren. Ook 
het manegevoetbal is weer achter de rug en 
de organisatie kan weer terugkijken op een 
geslaagd evenement. Dit jaar werd er een  
loterij gehouden ten behoeve van het hier-
voor genoemde jubileumfeest. 

Dat veel mensen NWC een warm hart toe dra-
gen bleek ook in december, toen een achttal 
Astenaren zich 24 uur in een houten huis op 
sloten om daarmee financiële middelen bij 
elkaar te brengen om een aantal Astense ver-
enigingen te kunnen steunen. Dit keer was 
de opbrengst voor de Zonnebloem, de Rimbo 
Band en ons eigen G-voetbal. Ik wil hen 
hierbij hartelijk danken voor hun spontane 
inzet voor NWC.

Kortom, er is al veel gebeurd in het nieuwe 
jaar en er staat dus nog veel meer te ge-
beuren. Naast het voetbal hebben we een 
drukke agenda voor de tweede seizoens-
helft. Ik noem de vrijwilligersavond, die dit 
jaar gepland staat op 24 februari, de Grote 
NWC quiz, die onder leiding van een nieuwe 
organisatie, op 16 maart georganiseerd gaat 
worden. Een paar weken daarna hebben we 
op zondag 8 april de wedstrijd tegen Someren 
en eind van die maand op Koningsdag, is er 
weer de Slag om Asten en het Muziekspek-
takel, waar NWC mede voor de organisatie 
tekent. En dan op 9 juni  
een groot NWC feest. Op die dag wordt het 
75 jarig bestaan van de jeugdafdeling en het 
50 jarig bestaan van de veteranenafdeling 
gevierd met een hele dag feest. Aan het pro-
gramma wordt hard gewerkt door een aantal 
echte NWC’ers. 

Het belooft dus weer een mooi jaar te wor-
den voor NWC, ik kijk er naar uit.

Sportieve groeten
Wim Geboers, voorzitter

ShirtSponSorS 
Aarts Zwembadbouw
Bamboo Giant Nederland B.V.
Blikkenactie Hans
Eetcafé De Grutter
Fransen Audiovisuals
Fysiotherapie Campanula
Horeca bedrijven Heidehof
Jansen Staalbouw Asten
Ralf Loomans Metselwerken

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

toErnooiSponSor
Belasting Adviesgroep Asten
Karwei Someren-Asten
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Nabuurs is blij met zijn keuze om afgelopen 
zomer voor NWC te kiezen. Hij heeft het zeer 
naar zijn zin in Asten. “Het bevalt me heel 
goed bij NWC, ik ben dan ook zeker blij dat 
we de samenwerking met een jaar hebben 
kunnen verlengen. Ik ervaar NWC als een zeer 
goed georganiseerde en open club met fijne 
mensen die er alles aan doen om alle rand-
voorwaarden goed te regelen. Ik ben ook goed 
opgevangen en ondersteund in de kennis-
makingsfase waardoor ik snel mijn plek heb 
kunnen vinden. Daarbij is de samenwerking 
met de andere trainers en begeleiders rond 

OEfENMEESTER ROEl NABuuRS (39) HEEfT ZIjN CONTRACT AlS HOOfDCOACH vAN NWC vER-

lENGD. DE OSpElNAAR vOElT ZICH GOED Op SpORTpARK ’T ROOT, MAAR HOOpT NA DE WINTER-

STOp DE lAATSTE plAATS ZO SNEl MOGElIjK TE vERlATEN. DE INTENTIE IS ER, DE puNTEN vOOR-

AlSNOG NIET. EEN TERuGBlIK Op DEEl 1 vAN SEIZOEN 2017-2018.

Roel Nabuurs verlengt  
contract als hoofdtrainer

de selectie iets waar ik zeer tevreden over 
ben. Ik mag hier samenwerken met betrokken 
trainers en leiders die er alles aan doen om 
de spelers goed te begeleiden en de teams 
optimaal voor te bereiden op wedstrijden. 
Wat daarbij prettig is om te ervaren is dat de 
mensen binnen de club ook positief blijven 
ondanks dat de resultaten minder zijn.”

Het vaandelteam
Als hoofdtrainer is Nabuurs verantwoordelijk 
voor het eerste elftal, maar ook het tweede en 
derde elftal spelen een belangrijke rol in het 
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proces. Hij blikt terug op de eerste seizoens-
helft, die NWC 1 afsloot als hekkensluiter. 
“De spelersgroep werkt hard, de trainings-
opkomst en de invullingen van de trainingen 
zijn goed en de betrokkenheid is wat je hoopt 
aan te treffen als trainer. De selectie heeft 
in de zomerstop behoorlijk aan ervaring in-
geleverd maar het jeugdige enthousiasme 
moet dit gaan compenseren. Dat kost tijd 
maar de stijgende lijn is zeker zichtbaar. Ook 
de werklust tijdens wedstrijden is prima, we 
voetballen bij vlagen goed maar we komen 
moeilijk tot scoren. Daardoor krijgen we vaak 
de deksel op de neus na negentig minuten. 
We hebben natuurlijk ook nog uitdagingen 
om aan te pakken, zo is de stand op de rang-
lijst van NWC 1 en NWC 3 natuurlijk niet wat 
we ervan hadden gehoopt. Daar is dus werk 
aan de winkel. Daarbij is het aantal selectie-
spelers een punt van zorg, dit geeft wekelijks 
veel passen en meten om alle drie de teams 
te kunnen bezetten.”

“De resultaten van NWC 1 zijn niet goed. We 
zijn goed begonnen in de beker met een 
overwinning op Chèvremont en de start van 
de competitie met de overwinning op RpC. 
Daarna hebben we weinig punten meer kun-
nen verzamelen. We steken heel veel energie 
in wedstrijden maar vaak staan we aan het 
einde met lege handen.”

Teamontwikkeling
Het opbouwen van een jonge ploeg kost 
tijd. Dat ervaart Nabuurs als geen ander. 

“Als team vind ik wel dat we nog steeds een 
stijgende lijn laten zien qua ontwikkeling. 
Hierbij is het de kunst om deze ontwikkeling 
ook te laten zien in wedstrijden en dat om te 
zetten in punten. Er is vaak wel een verschil 
in wat we op trainingen kunnen brengen en 
wat we dan in wedstrijden terugzien. Zon-
der te zeggen dat we slecht spelen, maar in 
trainingen tonen we meer lef in de acties en 
durven we meer initiatief te nemen. Het is 
nu zaak om dit ook in de wedstrijden te la-
ten zien en daarmee uiteindelijk ook meer 
resultaten af te dwingen. Met het oog op de 
tweede seizoenshelft verwacht ik dat we de 
inzet en betrokkenheid blijven zien van de 
spelers en de begeleiding en dat dit zich dan 
wél gaat uitbetalen in punten. Als we dan op 
momenten ook net wat meer geluk kunnen af-
dwingen dan komen de resultaten, daar ben 
ik van overtuigd!”

Tot slot: de plussen en de minnen
Meest tevreden over: “De inzet en de wil om 
beter te worden in de selectie, dus zowel 
NWC 1 als NWC 2 & 3. Er wordt hard gewerkt 
en ondanks dat de resultaten niet goed zijn, 
blijft er toch een positieve sfeer in de groep 
en gaan we er iedere week weer voor honderd 
procent voor.”

Minst tevreden over: “Het aantal punten dat 
we behaald hebben in combinatie met het 
beperkte aantal doelpunten dat we gescoord 
hebben.”
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Op vRIjDAG 16 MAART 2018, OM 20.00 uuR STIpT, STAAT vOOR DE DERTIENDE KEER HéT NWC-

EvENEMENT vAN HET jAAR Op HET pROGRAMMA, NAMElIjK DE GROTE NWC-QuIZ. 

De Grote NWC-quiz 2018
HEt DEBUUT VAN een Nieuw organisatieTEAM

Toen vorig jaar joost, lars, Bas en joost be-
kend maakten dat ze stopten met de orga-
nisatie van De Grote NWC-Quiz, was dit een 
grote schok. Met een paar mensen zijn we de 
welhaast onmogelijke taak aangegaan om 
deze mannen op te volgen en zo De Grote 
NWC-Quiz levend te houden. Dan is het ook 
nog eens de dertiende editie... dat moet 
haast wel mis gaan! 

Maarrr... als jullie je weer net als voorgaande 
jaren massaal aanmelden om mee te doen, 
kan het toch wel weer eens een memorabele 
avond worden. 
Teams, zoals altijd bestaande uit maximaal 
6 leden, waarvan één captain, kunnen zich 

aanmelden via grotenwcquiz@nwc-asten.nl. 
De minimumleeftijd is 18 jaar. vermeld bij 
je inschrijving alsjeblieft de teamnaam, de 
naam van de captain met telefoonnummer en 
mailadres, en de naam van de overige teamle-
den. Onvolledige inschrijvingen zijn ongeldig. 

Wees er snel bij want als de kantine vol is, 
is-ie vol! En denk er aan: De Grote NWC-Quiz 
start om 20.00 uur stipt. Kom op tijd.
Hopelijk tot 16 maart. Wij hebben er zin in!

Organisatie Grote NWC-quiz 2018:
Bart van Heugten, Bart van den Burg, Erwin 
Thijs, Edwin van Erp, Wim Geboers, Ronald 
de Haan
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Messi heeft een ongeëvenaard voetbaltalent, 
is sierlijk, heeft finesse, is lichtvoetig en heeft 
een onfeilbare voetbalintelligentie. Ronaldo 
is ongeëvenaard gedreven, heeft kracht, snel-
heid, en bezit een sublieme techniek.

voor Ronaldo heeft iedereen respect, althans 
voor zijn werkethiek en hetgeen hij steeds 
maar weer presteert, voor Messi is er adoratie 
voor zijn onnavolgbare acties en voetbalin-
zicht.

Ronaldo is geen teamspeler, hij geeft niet 
graag assist, schiet liever vanuit onmogelijke 
hoeken op doel dan dat hij iemand aanspeelt 
die vrij voor het doel staat. Messi is wel een 

teamspeler, zet vaak met één geniale pass ie-
mand vrij voor doel.

Ronaldo is gefixeerd op zijn uiterlijk, doet er 
alles aan om mooi te zijn, om te glimmen en 
een six-pack te hebben. Messi heeft een rooie 
baard, een lelijke tattoo op zijn been en is een 
bleekgezichtje.

Messi is een natuurtalent, Ronaldo is een ge-
weldige atleet die zich veel dingen heeft aan-
geleerd door keihard te trainen.

Ronaldo heeft maniertjes, laat zich vaak opzich-
tig vallen en kijkt altijd verongelijkt. Messi laat 
zich schoppen, staat weer op en gaat verder. 

CRISTIANO RONAlDO HEEfT ZIjN 5E GOuDEN BAl BINNEN. HIj IS 5 KEER GEKOZEN TOT BESTE vOET-

BAllER vAN DE WERElD. RONAlDO STAAT Nu Op GElIjKE HOOGTE MET lIONEl MESSI. AllEBEI 

KuNNEN ZE EEN AARDIG BAllETjE TRAppEN MAAR HET vERSCHIl TuSSEN DIE TWEE IS ENORM

COLUMN: ONDER DE LOEP

Talent of Training
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Er zijn heel veel mensen die Ronaldo de beste 
voetballer van de wereld vinden, er zijn er meer 
die vinden dat Messi dat is. 
Ikzelf ben geen fan van Ronaldo, vreselijk man-
netje vind ik het. Iemand die een museum voor 
zichzelf opricht vind ik triest. Messi vind ik ge-
weldig, onnavolgbaar, die laat zijn benen voor 
zich spreken.

Zelf ben ik een kruising tussen Messi en 
Ronaldo, krachtig en snel, maar ook sierlijk en 
een fantastisch voetbalinzicht. 
Maar als ik zo naar de wedstrijden van Barce-
lona kijk, zie ik toch het meeste van mezelf als 
voetballer terug in Messi, veel wandelen, heel 
veel wandelen…
 G.Plastic

BordSponSorS
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
A.G.A. Terras
Art Garden
Assuranti ekantoor Schriks
Astein Slijterij
Aton
Auto Moti ve Asten
Autobedrijf Ad vd Ven
Autobedrijf P. Bukkems
Autoschade van den Heuvel
Autobedrijf F. Linden
T. Bankers Voegersbedrijf
Bemeko Partyverhuur
Biketotaal Luke van Leeuwen
Bots Witgoed Service
Buiti ng & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café Zaal Zegers
Café de Engel
Cafetaria Arbolia
Caravans Vinken Asten
Charlaine Lingerie speciaalzaak 
   Hem & Haar
Cora Techniek
Cortooms-Verberne B.V.

De Beleving Restaurant
De Kanti ne
Delta Beton B.V.
Eetcafé De Grutt er
Eran Fresh Food
Expediti ebedrijf Manders
Excellence Interieurs
Frans van der Zanden B.V. 
   Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoff eerderij
Garage Vink Asten
Gebr. Martens Bouw- en Metselbedrijf
Gebr. van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Ghielen Orthopaedics
Govers Accountants/Adviseurs
Grafi sch Service Buro Berkers
Grein Mode
H/O Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Hipp kappers
Hoeben installati es
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infi nity Fitness
Jan Verhoeven Schilders- en 
   afwerkingsbedrijf

9
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maar ik had Rob Garenfeld voor me, die was 
net iets beter dan ik. Helaas  moest ik stop-
pen vanwege slechte knie en enkels, na nog 
wat te hebben gezaalvoetbald. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben sprinklermonteur bij een Tilburgs be-
drijf. Ik reis het hele land door voor controles, 
reparaties en installaties.

Nou, een bijzonder beroep, en met een grote 
verantwoordelijkheid! Heb je tot slot van deze 
‘Over de reling’ de klassieke uitsmijter voor 
de lezers?
Moeilijk zeg, om zo ineens met een goeie uit-
smijter te komen. laten we het maar bij mijn 
motto houden: Meedoen is belangrijker dan 
winnen. Het plezier moet voorop staan!

Puike uitsmijter Albert-Jan! Bedankt voor het 
spontane meedoen.
Graag gedaan!

Aan de outfit te zien hangt hier een echte NWC-
er over de reling. Wie is u?
Ik ben Albert-jan Beekers. lekker winterweer-
tje, niet?

Zeker, met dat zonnetje er bij. Waarom hang 
je hier?
Ik ben trainer-coach van jO13-5, het team van 
mijn zoon jelle. Hij speelt meestal op het mid-
denveld en is een echte hobbyvoetballer. We 
zijn net klaar met onze wedstrijd tegen Sjvv. 

Ben je zelf een talent als trainer-coach?
Dat zeg je niet over jezelf. Ik vind het heel leuk 
om te doen. Ik doe het samen met een andere 
trainer, die is wat fanatieker dan ik. Ik vind 
het vooral belangrijk dat de spelers er plezier 
in hebben. We vullen elkaar goed aan.

Heb je zelf gevoetbald?
jazeker, ook bij NWC. Altijd keeper geweest. 
Het derde en af en toe het tweede gehaald, 

OVER DE RELING

HET HEKWERK OM HET BAlKON vAN DE KAN-

TINE IS SNEl uITGEGROEID TOT Dé plEK WAAR 

SuppORTERS, HANGENDE OvER HET HEK AlS 

OvER DE RElING vAN EEN SCHIp, uITKIjKENDE 

OvER HET HOOfDvElD, TOT Al DAN NIET DIE-

pE vOETBAlOvERpEINZINGEN KOMEN. DEZE 

KEER IN ‘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 Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
Schadeservice Van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Staals & van de Laar 
Slagerij Gebr. Hoeben
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij
Van Bussel Metaaltechniek
Van Eijk Transmissie B.V.
Van Geffen Reclame
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.

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

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

BordSponSor (VErVoLG)
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NWC luidt traditioneel het nieuwe jaar in met 
een nieuwjaarsreceptie.  Het bestuur nodigt 
alle leden uit om elkaar dan het beste toe 
te wensen. De laatste jaren gaat dit gepaard 
met het huldigen van onze jubilarissen. voor-
heen geschiedde dat tijdens de algemene 
jaarvergadering, maar gezien de lengte van 
de af te werken agenda kwam het huldigen 
der jubilarissen steeds meer onder druk te 
staan. Men heeft toen besloten een meer 
geschikt moment hiervoor te kiezen en men 
kwam toen uit bij de nieuwjaarsreceptie.
Het was een meer gepaste gelegenheid en 
men had een extra bijzondere reden om het 
nieuwe jaar op feestelijke wijze in te luiden.

In het verre verleden was het een unicum om 
jubilarissen te mogen eren, maar toen de ja-
ren vorderden werd het aantal almaar groter. 
Er kwam ook meer diversiteit: de 25-jarige 
werden gevolgd door de 40-jarige, de 50-jari-
ge en zelfs 60-jarige en 70-jarige jubilarissen 
zijn in onze clubhistorie al lang geen uitzon-
dering meer.

Als voorbereiding op het huldigen raadpleeg-
de de secretaris indertijd nauwgezet de actu-
ele ledenlijst. Tegenwoordig is een druk op de 
knop van het computerprogramma Sportlink 
voldoende om de nieuwe jubilarissen in beeld 
te brengen. fouten daarbij zijn nagenoeg uit-
gesloten. Toch kan het nog steeds voorkomen 
dat door onjuiste informatie van het program-
ma leden vergeten worden. Na constatering 
probeert men dit natuurlijk zo snel mogelijk te 
herstellen. leden zijn trouwens ook alert ge-
noeg en trekken dan ook vaak zelf aan de bel.

Op dit moment verschijnt er jaarlijks een hele 

reeks jubilarissen in de feestelijk uitgedoste 
kantine om door de voorzitter te worden toe-
gesproken. Zij krijgen lovende woorden toe-
gesproken en er wordt kort opgesomd welke 
verdiensten men heeft gehad voor onze club 
NWC. vaak zijn dat vanuit sportief oogpunt de 
behaalde kampioenschappen en het niveau 
waarop men gespeeld heeft. Daarnaast en 
voor de club ook veel belangrijker: de voetbal 
aanverwante zaken zoals trainer/ leider zijn, 
lid geweest van commissies /en of besturen. 
Deze functies dragen voor een groot gedeelte 
namelijk de organisatie welke nodig is om het 
voetbal mogelijk te maken. Dat wordt hier en 
daar nog danig onderschat en leidinggeven-
den worden soms door sommigen nog gezien 
als de kop van jut waarop men zijn frustraties 
kan botvieren. Zeker goed om deze jubilaris-
sen voor hun extra verdiensten nog eens extra 
in het zonnetje te zetten. Zij hebben eens hun 
nek uitgestoken en de verantwoordelijkheid 
genomen om onze vereniging een tijdje aan 
de hand mee te nemen en te leiden. Zo zie je 
steeds vaker jaren dezelfde namen terugkeren 
weliswaar in steeds andere functies. Dat feit 
laat zien dat je ook in een club kunt doorgroei-
en en na verloop van tijd gewoon van plek kunt 
wisselen. Dat tekent het fenomeen clubzijn: 
gezamenlijk de schouders eronder zetten en je 
samen verantwoordelijk voelen voor het reilen 
en zeilen van een vereniging.

Trouw is het juiste woord wat je in zo’n geval 
zo treffend kunt gebruiken. veel leden blij-
ven namelijk lid na hun actieve jaren en wil-
len op de hoogte blijven van de laatste ont-
wikkelingen. NWC zit als het ware in hun hart. 
Men blijft vaak steunend lid of ondersteunt 
NWC middels sponsoring. Ook al zie je ze 

Jubilarissen schrijven historie                                                  
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
Hoppenbrouwers Techniek 
Marschee



 wat minder of niet meer op ons sportpark, ze 
willen toch wel op de hoogte blijven. Dat kan 
dan fijn via het clubblad of middels de site 
waarop de laatste feitjes te vinden zijn met 
inbegrip van de voor het voetbal belangrijke 
laatste uitslagen en actuele standenlijsten. 
De tijd is voorbij dat je in een café of frites-
zaak moest vernemen wat NWC had gemaakt. 
Ook de ouderen onder ons maken dankbaar 
gebruik vaan de moderne informatiestroom.  

Jubilarissen vinden het soms knap lastig en 
heel vervelend om exclusief in het zonnetje 
te worden gezet. Dit gaat dan gepaard met 
een ongemakkelijke soort van schaamtege-
voel. Men heeft inderdaad verdiensten gehad 
voor NWC, maar dat is jaren geleden en men 
laat z’n gezicht bijna nooit meer zien. Het is 
nu zo anders. Men kent bijna niemand meer. 
voor de ouderen is de nieuwe accommodatie 
zo revolutionair veranderd dat er weinig van 
vroeger is terug te vinden. Het is alsof je bij 
een andere club binnenkomt. Allemaal heel 
vreemd. En toch wil NWC je huldigen en vindt 
de club het een hele eer dat te mogen doen. 

Want, en dat beseft menigeen terdege: jij 
heb als jubilaris eens je steentje bijgedra-
gen. Door jouw inzet en clubliefde heb je 
NWC een aantal jaren gesteund. jij hebt een 

periode de historie van NWC geschreven en 
het maakt niet uit op welke wijze of in wat 
voor functie. Eenieders bijdrage doet ertoe. 
leden schrijven geschiedenis en dat is, ze-
ker in ons eerste jubileumboek, zo mooi op-
getekend. vanaf de oprichtingsjaren is het 
één grote verzameling van feiten, namen en 
foto’s: allemaal dierbare herinneringen aan 
wat het eens was. Dit is een waar fundament 
gebleken van de nu zo trotse grote vereniging 
NWC met ruim 1300 leden. Alle namen die je 
tegenkomt, vaak met een opsomming van 
hun kleine en grote wapenfeiten, hebben ooit 
iets voor NWC betekend 

Alles is eens klein begonnen en in de loop 
der jaren uitgebouwd tot wat het nu is. En 
dat op basis van mensenwerk. Dus, jubila-
rissen, schroom niet en mocht de gelegen-
heid zich voordoen, laat de eer gewoon op 
je afkomen en geniet van dat mooie mo-
ment van huldiging. jij hebt je bijdrage 
geleverd en een stukje historie geschre-
ven, laat NWC je daarvoor maar eens 
op bijzondere wijze speciaal bedanken.

En ter afsluiting volgen het herinnerings-
speldje, de bloemen en natuurlijk een geza-
menlijke foto. Om nooit meer te vergeten.

nWC tV
Bemeko B.V.
De Kanti ne
Eetcafé De Grutt er
Hoppenbrouwers Techniek 
Marschee
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60 jaar lid van NWC: jos Cortooms en Antoon Smeelen. 50 jaar: Theo Aarts, Henny van den Boomen, Hans 
Douven, lou van den Eijnde en Gerard van der loo. 40 jaar: Edwin van Erp, Roland van Golstein-Brouwers, 
jac Huijsmans, Ruud Mutsers en Rien van pelt. 25 jaar lid:Geert Dinghs, Wim Grein, jan van Grotel, pieter 
v.d. Heijden, frans Hoefnagels, William van lierop, Harrie Manders, Ralf van Oosterhout, René peters, 
Gerard Stienen, Rudi Strauss en Hans Wijnen. Allen: van harte gefeliciteerd!



Geboren

A  29 februari 1972 in Asten

T  25 september 2004

Bijnaam

A  geen

T  Cheun

Beroep/school

A  Strateeg bij Interpolis

T  varendonck College Asten

Hoogtepunt

A  Eerste kampioenschap bij 
NWC in top-B (winnend 
doelpunt in beslissingswed-
strijd tegen Mifano door luc 
Beekman)

T  Naar Bayern München - 
frankfurt

Beste eigenschap

A  Eerlijk

T  Altijd goede zin

Slechtste eigenschap

A  Dingen die ik 
niet leuk vind 
uitstellen

T  Ongeduldig

Hekel aan

A  liegen

T  Bloemkool

Droomt van...

A  leuke dingen

T  veel geld en 
veel vrienden

Zou een dagje willen ruilen met...

A  Teun en een wedstrijd spelen met jO15-3

T  paulo Dybala
Favoriete schoolvak

A  Wiskunde

T  Wiskunde

Saaiste 
schoolvak

A  Duits

T  frans

Lievelingskleur

A  Oranje

T  Geel

Dieptepunt

A  Alle voetbalblessures

T  Kampioenswedstrijd 
in laatste compe-
titie tegen Deurne 
verloren

Traint/Speelt in

A  Coacht jO15-3

T  jO15-3

Zo VADER ZO ZOoN
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Lijfspreuk

A  Niet lullen maar poetsen

T  Geen

Arjan & TEun
DE GOUW



Beste Film

A  Shawshank Redemption

T  johnny English

Lievelingseten

A  Rundersukade met rode kool

T  pizza

Lelijkste stadion

A  De Koel van vvv

T  Amsterdam ArenA

Club in Nederland

A  pSv

T  pSvMooiste stadion

A  Allianz Arena

T  Allianz Arena

favoriete speler 
bij NWC

A  Teun

T  Iedereen die bij NWC 
voetbalt is goed

favoriete buitenlandse 
voetballer

A  lionel Messi

T  paulo Dybala

Club buitenland

A  Barcelona

T  Bayern München

Lievelingsdrinken

A  Rode wijn

T  fanta

Favoriete lied

A  De peel in Brand van Rowwen Hèze 

T  Hold on & Believe van Martin Garrix

Muziekgenre

A  Nederlandstalig

T  Remix

Televisieprogramma

A  Studio Sport

T  Champions league
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Beste boek

A  De Belofte van NWC-er 
Stephan van Erp 
(allemaal lezen!)

T  Wie Ik Ben

Radiozender

A  Radio 538

T  Radio 538

Televisiezender

A  NpO1 en 3

T  RTl4

Vakantieland

A  Italië

T  Italië

Lievelingsdrinken

A Rode wijn

T fanta

Amsterdam ArenA

A

T

favoriete Nederlandse 
voetballer

A  Davy pröpper

T  Arjen Robben

Mooiste tenue

A  juventus

T  uitshirt pSv



COLUMN: VoetbalDIER

De oranje BMW reed, goed gevuld met vier 
mannen, op een zondagochtend over de 
autoweg. Natte sneeuw dwarrelde neer. 
Omdat de airco defect was waren de zij-
ramen beslagen. Op het rechter zijraam 
was met een vinger een voetbal getekend. 
Op het andere een penis. De mannen 
waren op weg naar de uitwedstrijd tegen 
Oranje-zwart. In de auto ging het over de 
wedstrijd van gisterenavond. Waarin een 
groot voetballand klein kan zijn. Oranje 
tegen San Marino, kwalificatie voor het 
Europees Kampioenschap 2020. 1-1, door 
een zondagsschot in blessuretijd van de 
voor de derde keer teruggekeerde Wesley 
Sneijder. Het oranje legioen, of wat er van 
over was, had mat en murw op de tribu-
nes gezeten. De vier mannen waren het er 
over eens dat het een generatie-ding was. 
vroeger, toen stonden er tenminste nog 
echte kerels op het veld. 
Ze naderden de stad. verkeerslichten 
doemden op uit de steeds dichter vallende 
vlokken. Groen, gas geven dus. Oranje. 
Toch maar stoppen dan. 
parkeren ging niet dicht bij het sportcom-
plex van Oranje-zwart. Nog tenminste 
vijf minuten lopen met de tas op de rug. 
De sneeuw waaide in de gezichten van 

de mannen. Het was opvallend rustig bij 
Oranje-zwart. Op het hek hing een briefje 
te wapperen in de wind. De inkt van de uit-
geprinte tekst begon al uit te lopen, maar 
was nog goed leesbaar. ‘Wegens code 
oranje zijn alle wedstrijden voor vandaag 
afgelast’. De teleurstelling was groot. ‘Wat 
een betutteling!’ riep er één. ‘Waarin een 
klein land nog kleiner kan zijn!’ ‘De velden 
zijn toch goed!’ ‘Hadden ze dat niet eerder 
kunnen bekendmaken?’ 
Mopperend liepen de mannen, inmiddels 
in wandelende sneeuwpoppen veranderd, 
terug naar de auto. Dan maar de kroeg in. 
Stapvoets reden ze door een steeds witter 
wordende wereld terug. Dat het verkeers-
licht van oranje op rood sprong was amper 
zichtbaar. Het eigen dorp werd veilig be-
reikt. Misschien toch wel goed dat alles 
was afgelast.
‘s Avonds, na een paar biertjes en eten van 
de chinees, werd bij één van de mannen 
thuis voetbal gekeken. Een aantal eredivi-
siewedstrijden waren wel doorgegaan. Met 
een aangepaste bal. Oranje...

 
 
 Voetbaldier

ORANJE
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Hans Stienen prins 
van De Plekkers!                                                  

PRINS HANS III

HET BEGINT TRADITIE TE WORDEN, EEN NWC-lID AlS pRINS vAN EEN 

CARNAvAlSvERENIGING IN ASTEN. DIT CARNAvAlSSEIZOEN 

ZWAAIT HANS STIENEN DE SCEpTER BIj Cv DE plEKKERS!

Hans is 35 jaar en eindverantwoordelijke van Multi Cadeau, 
de zusteronderneming van Multi Bier. Hij is getrouwd met 
Moniek Smits en zij hebben twee kinderen: Maaike van 9 en 
Niels van 6. Hans is de 48e prins van carnavalsvereniging De 
plekkers.
Als NWC-er was Hans 24 jaar lang een betrouwbare kee-
per in diverse elftallen. Nu traint hij NWC jO8-2 alsook de 
lagere seniorenelftallen op de donderdagavond. Samen 
met zijn vader en tevens échte NWC-er Gerard, ook wel 
‘George’ genoemd, zorgt hij ervoor dat het Manegevoetbal 
in Asten ieder jaar weer een groot succes is. 

De lijfspreuk van Hans voor de carnaval is: “Bier in een fluitje, bekertje 
of schônne bokaal, ik goa dees dààg prooste mè jullie allemaal!”
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Ook deze keer weer een bijdrage  ‘van het jeugdfront’ met de volgende informatie:
•	 Kampioen	NWC	JO10-1,	NWC	JO15-6	en	NWC	JO17-4
•	 Start	seizoen	2018/2019
•	 Wedstrijdzaken-app
•	 Cursus	Pupillenscheidsrechter
•	 Cursus	Verenigingsscheidsrechter
•	 Vacature	Groepsleider(s)
•	 Shell	Peelland	Sponsorloop	By	Night

Kampioen NWC JO10-1
Door een verdiende overwinning op Brandevoort is jO10-1 kampioen geworden! Spelers,  
leiders en trainers van harte proficiat! Zie voor een verslag pagina 26.

Kampioen NWC JO15-6
In een rechtstreeks duel met Sv Deurne jO15-3 wist jO15-6 met een overtuigende 3-0 over-
winning het kampioenschap binnen te slepen. fantastich mannen en gefeliciteerd spelers en 
leiders, in het bijzonder Theo voermans!

Spelers (niet in volgorde van de foto):. Ayub Ali Achmed, Stijn Bankers, Roel van Bree, Bart 
van den Broek, Mees Coolen, Marijn Cortooms, luc Derks, Christian janssen, Stan janssen, 
luuk Maas, Koen peeters, Sven Rademackers, Sven Snoeij, Dirk Swinkels en leevi van vaalen. 
Begeleiding: Robert Bankers, Bart van Bree en Theo voermans.

VAN HET JEUGDFRONT
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Kampioen NWC JO17-4
Door een 12-0 overwinning op Mulo jO17-4 heeft NWC jO17-4 het verdiende kampioenschap 
binnengehaald.
 

Spelers (niet in volgorde van de foto): Mustafa Abdirahman, Abbas Ahmadi, pim Bakens, Den-
nis Baltussen, Stan Bastiaans, justus van de Beek, jasper van Bree, Rinus van Eijk, julian van 
Herk, jens van Rijt, jelle Spang, jorg van Stekelenburg, Rick Strating, Niels Thiele, Max ver-
berne, Tijn verkoelen en jesper verspeek. 
Begeleiding: Marjan Bakens, Thieu van Herk, Youri joosten, Elwin Martens en Marco Spang.

Start seizoen 2018/2019
Net als in 2017/’18 zal ook het komende sei-
zoen van het jeugd en amateurvoetbal later 
beginnen. Dit seizoen werd er voor het eerst 
besloten om pas na de zomer te beginnen met 
voetballen. vanwege de vele positieve reac-
ties vanuit het amateurvoetbal is hier ook voor 
seizoen 2018/’19 toe besloten.

De 2e en 3e divisie van het amateurvoetbal be-
ginnen komend seizoen in het weekeinde van 
25 en 26 augustus. De Hoofdklasse mannen 
begint een weekend later op 1 en 2 september.

In het weekeinde van 25 en 26 augustus be-
ginnen de bekercompetities. Op 22 en 23 sep-
tember starten de competities.

De bekerpoulewedstrijden staan gepland 
voor de volgende data: 1/2 september 2018, 
8/9 september 2018, 15/16 september 2018. 
Overige bekerdata worden gepubliceerd in de 
volledige speeldagenkalenders, die in januari 
2018 bekend worden gemaakt.

Door pas na de zomervakantie te beginnen 
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met bekerwedstrijden in het weekend, hoeven 
minder voetballers hun eerste wedstrijd(en) te 
missen. Daarnaast kunnen voetballers, trai-
ners, teams én clubs zich beter voorbereiden 
op de start van de competitie. Als bijkomend 

voordeel loopt het voetbalseizoen ook langer 
door, wat betekent dat meer wedstrijden in 
de lente worden gespeeld, met hierdoor meer 
kans op mooi weer en dus minder kans op af-
gelastingen.

Wedstrijdzaken-app
Alle Onder 7 t/m Onder 11 teams stappen op 1 februari 2018 over op het invoeren van uitslagen 
via de Wedstrijdzaken-app. vanaf dan is het niet meer mogelijk om uitslagen in te voeren via 
Sportlink Club.

Cursus Pupillenscheidsrechter
Op 10 November j.l. zijn we gestart met een nieuwe cursus voor pupillenscheidsrechter.
In totaal gaan 11 jeugdleden (Teun verspeek, Ruud Cortooms, pim Eijsbouts, Nine Domenicus, 
Bart Kessels, Teun v.d. Broek, Maartje v.d. 
Broek, Stan van Stekelenburg, finn Eijck,  
Gijs Manders en Sjoerd Hermkens) in 2 
avonden een opleiding krijgen die deels 
uit theorie en deels uit praktijk bestaat. 
NWC is erg blij met deze nieuwe pool van 
scheidsrechters die we kunnen inzetten 
in met name de jO11 leeftijdsgroep.
En hopelijk geven de nieuwe scheids-
rechters inspiratie aan anderen dat het 
fluiten van een wedstrijd erg leerzaam 
en leuk is!

Enkele vragen aan Ruud Cortooms, één van de nieuwe 
jeugdscheidsrechters bij NWC
Wanneer heb je examen gedaan voor je scheidsrechters
diploma? 
Het examen van de scheidsrechtercursus was op vrijdag 1 
december 2017 
Nu ben jij jeugdscheidsrechter: wat betekent dat? 
Dat betekent dat ik nu jeugdwedstrijden kan gaan fluiten.
Wat kun je vertellen over de cursus die je ervoor hebt 
gedaan? 
De cursus is leuk en het kost je niet heel veel vrije tijd.
Wat zou je willen zeggen tegen kinderen die het ook wel 
leuk lijkt om scheidsrechter te worden? 
Doen, want je leert er ook heel veel van!



23

Cursus Verenigingsscheidsrechter
Donderdag 9 november zijn 3 jeugdleden van 
onze club gestart met de cursus verenigings-
scheidsrechter. De cursus bestaat uit 4 lesavon-
den , eind februari is de laatste avond en dan 
zullen Wout van Erp , luuk van de vorst en Yan-
nick van Brussel officieel scheidsrechter zijn! 
Momenteel fluiten de jongens op zaterdag 
regelmatig een wedstrijd bij de jO13 en jO15. 
Tijdens deze wedstrijd worden zij meestal 
begeleid en krijgen dan de nodige aanwijzin-
gen die de jongens mee nemen in de zelfre-

flectie die zij na de wedstrijd moeten maken. 
punten waarop zoal gelet wordt zijn : goede 
positie innemen tijdens aftrap en spelhervat-
tingen, goede looplijn aanhouden, dit bete-
kent het spel rechts van je houden zodat je 
altijd zicht hebt op het spel en de assistent-
scheidsrechter,het spel kort volgen op 15 tot 
20 meter , goede en duidelijk intonatie van de 
fluit en zorgen dat je duidelijke gebaren geeft 
tijdens inworp en buitenspel.

Vacature Groepsleider(s)
Zoals jullie gemerkt hebben is de groepsleider 
een spilfunctie in de diverse afdelingen gedu-
rende het gehele seizoen en we zijn altijd op 
zoek naar nieuwe, frisse gezichten binnen NWC 
die deze functie kunnen en willen invullen. 

Mocht je interesse hebben in deze functie 
en hier wat meer over wilt weten dan laat het 
weten aan Edwin van Erp, afdelingszaken.
jeugd@nwc-asten.nl.

Shell peellAnd sponsorloop by night
Zaterdag 30 December organiseerde NWC 
voor de 1e keer een Sponsorloop voor de 
jeugd: de Shell peelland Sponsorloop by 
Night! Het hoofdveld was mooi verlicht en on-
der luide muziek liepen de leden, aangemoe-
digd door hun ouders, hun rondjes om het 
hoofdveld. Op het terras van de kantine kon 
warme worst, peelham, chocomel en snert 
worden genuttigd. 
De spelers van NWC hadden heel erg goed 
hun best gedaan om hun rondjes te laten 
sponsoren. In totaal was de opbrengst van de 
Sponsorloop bijna € 2.500!

Speciale vermelding is er voor Teun van de 
Wallen, Raf van de Wallen en Hans Heymann 
die in hun groep het meeste hadden opge-
haald. Zij kregen hiervoor een door Erima be-
schikbaar gestelde wedstrijdbal. jO15-2 was 
het team dat als team het meeste inzamelde, 

zij gingen er vandoor met een uur gratis la-
ola voetbal beschikbaar gesteld door voetbal  
Someren.

Graag willen we alle lopers en hun sponso-
ren bedanken voor hun inzet, wij zijn er erg 
blij mee!En natuurlijk ook hartelijk dank aan 
alle vrijwilligers die mee hebben geholpen tij-
dens dit evenenment.
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De doorgeefpen 
ligt bij...

Mijn naam is Daan janssen, 34 jaar jong en 
inmiddels ben ik al 5 jaar woonachtig in Eind-
hoven. Natuurlijk de  voetbalhoofstad van 
Nederland, waar ik met vaste regelmaat een 
wedstrijd van pSv ga bekijken. Sinds vorig 
jaar heb ik in de lichtstad een huis gekocht, 
waar ik nu meer dan 1 jaar samenwoon met 
mijn vriendin lisa. Zij heeft overigens wel 
een NWC verleden als beste krokettenbakster 
van de kantine. Tijdens mijn studententijd 
woonde ik in Tilburg. Ondanks dat het stu-
dentenleven vaak voorop stond heb ik hier 
mijn pABO diploma behaald. En werk ik nu al 
geruime tijd als meester van groep 6 op een 
basisschool in Eindhoven.  

Voetbalverleden
Wat betreft mijn historie zijn er weinig voet-
balhoogtepunten die ik op het veld heb be-
reikt. Mijn sportcarrière bestaat uit vele jaren 
hockeyen in heren 1 en 2, tennis, één jaar 
zaalvoetbal in Someren en vele voetbalpar-
tijtjes op trapveldjes in Asten en lierop. Hier 
was ik dan ook graag te vinden in mijn vrije 
tijd en probeerde ik op te boksen tegen een 
aantal mannen die heden ten dage speelt in 
NWC4/5. Mijn hoogtepunten blijven dan ook 
bij de doelpunten die ik heb gemaakt tegen De 
Edah en De pandoer tijdens het Nirwana toer-

nooi. En natuurlijk de uiteindelijke beker die 
we met fC Snaad veroverd hebben!

Overstap
Hoe ik dan uiteindelijk toch bij NWC terecht 
gekomen ben? Ook al ligt HCAS maar enkele 
meters van NWC af, is het toch een grote stap 
om te maken. Na 26 jaar hockeyen bij HCAS 
ben ik dit jaar alsnog begonnen aan mijn voet-
balcarrière. Bij HCAS heb ik een ontzettend 
fijne en gezellige tijd gehad, ik kijk hier ook 
met een warm hart naar terug. Maar de drang 
om te gaan voetballen is er altijd geweest en 
dit heeft ervoor gezorgd dat ik nu nieuw lid 
ben van NWC. En ben ik nu speler in niet het 
minste team van NWC, namelijk NWC4! van dit 
team kende ik al een aantal teamgenoten via 
de middelbare school, studie, voetbal, feest-
jes op de hockeyclub of via een andere weg. 

Ook ben ik regelmatig te vinden bij de Kan-
tine waar Tom Kunen, mijn ex-teamgenoot en 
vriend de uitbater is. Het toeval wil dat hij ook 
de sponsor is van ons team. Dit geweldige 
team liet me meteen thuis voelen met een 
warm onthaal. Er heerst een goede sfeer waar-
bij er veel gelachen wordt. En niet te vergeten 
er na de wedstrijd ook regelmatig een biertje 
wordt gedronken in het clubhuis, ik bedoel de 

DAAN JANSSEN
DE DOORGEEFPEN

DAAN JANSSEN
WAT EEN EER EN vERRASSING OM Nu Al DE 

DOORGEEfpEN TE ONTvANGEN, DANK jE WEl 

DAARvOOR RuDI! DAAROM ZAl IK HIERONDER 

MEZElf EvEN vOORSTEllEN EN AANGEvEN WAT 

MIjN vERBINDING IS MET NWC EN HET MOOIE 

SpEllETjE vOETBAl.
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(voetbal)kantine. Het teamgevoel, de bele-
ving en het willen winnen was er natuurlijk 
ook bij het hockey, maar er zijn ook zeker 
wel een aantal verschillen ten op zichte 
van het voetbal.

1 (Buiten) spel: De ruimtes en het veld 
zijn groter en er wordt natuurlijk gespeeld 
met buitenspel. Dat was in het begin voor 
mij wel even wennen, nu overigens nog 
steeds. Maar ik ben blij met de minuten 
die ik op dit moment op de backpositie 
gespeeld heb. Aan het trainen op don-
derdagavond beleef ik veel plezier met 
name de partijvormen kunnen mij beko-
ren. verder draaien we met het 4e lekker 
bovenin mee, spelen de we de bal lekker 
veel voorwaarts en kijk ik uit naar de 2e 
seizoenshelft.

2 De catering: Ik moet zeggen de keuze 
uit het vele bier wat geschonken wordt in 
glas is zeker een pluspunt. En dan heb ik 
het niets eens over de bitterballen, brood-
jes kroket en snacks op donderdagavond 
na de training. En mocht er onverhoopt 
op zondagochtend toch nog een wedstrijd 
door de KNvB worden afgelast vanwege de 
verwachte sneeuw, dan hoef je Guus maar te 
bellen en opent hij de kantine. Zo hebben wij 
met ons team in de vroege ochtend toch nog 
kunnen genieten van een hapje, wat drankjes 
en het spelen van een potje darts en/of fifa. 

3 De arbitrage: Bij het hockey heb je 2 scheids-
rechters, bij het voetbal maar één (van de 
thuisclub) en 2 vlaggers, waarvan ook één  
vlagger van de thuisclub. Het is wel even wen-
nen dat er regelmatig voor buitenspel wordt 
gevlagd, terwijl het geen buitenspel is. Maar 
bij één wedstrijd die we recent gespeeld heb-
ben sloeg de scheidsrechter de plank volledig 
mis. Hier zijn 3 doelpunten onterecht afge-
keurd en ging bij elk twijfelgeval de voorkeur 
naar de thuisploeg. Dit gigantische thuisvoor-

deel voor SSE was voor mijn gevoel vals en 
onrechtvaardig. Net als de onterecht gegeven 
penalty bij de koploper Helmondia. Echter is 
dit een uitzondering op de andere wedstrijden 
waarbij er over het algemeen prima gefloten 
en gevlagd is tijdens een zeer boeiende 1e 
competitiehelft. 

Genoeg over mij. Ik ga nu gourmetten en ik 
wens jullie allemaal een gezond en sportief 
2018.

verder neem ik aan dat jeroen van Deursen 
bij de volgende editie de panenka heeft ge-
nomen en daarom gaat de doorgeefpanenka 
naar Martijn Mulder. De doorgeefpen draag 
ik graag over aan Sjef fransen. Ik wens je dan 
ook veel schrijfplezier Sjef!
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De laatste competitiewedstrijd moest wor-
den ingehaald om het kampioenschap vei-
lig te stellen. Deze wedstrijd was vanwege 
de sneeuwval vorige week afgelast. Met 
twee punten voorsprong was een gelijkspel 
voldoende, maar het werd uiteindelijk een 

winst, waarmee NWC jO10-1 niet meer in te 
halen was door de nummer twee.

De vaste keeper was met zijn familie op be-
zoek bij Manchester City, en kon er helaas 
niet bij zijn. Hij volgde de spannende wed-
strijd op de voet vanuit Manchester. Na een 
snelle 1-0 voorsprong bleven de teams goed 
aan elkaar gewaagd, een paar minuten voor 
tijd viel de verlossende tweede treffer. 

Na de ereronde over het veld werd de douche 
gebruikt als buikschuifbaan. De ouders had-
den voor hun jongens een kampioenshirt ge-
regeld, en deze werd ook in Manchester met 
trots gedragen. In de kantine werd daarna 

snelle 1-0 voorsprong bleven de teams goed 
aan elkaar gewaagd, een paar minuten voor 
tijd viel de verlossende tweede treffer. 
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gebruikt als buikschuifbaan. De ouders had-
den voor hun jongens een kampioenshirt ge-
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NWC JO10-1 KAMPIOEN
TItel in hoofdklasse 1 in laatste wedstrijd veiliggesteld

Op ZATERDAG 16 DECEMBER IS NWC jO10-1 KAMpIOEN GEWORDEN IN HOOfDKlASSE-1 DOOR 

EEN ZWAAR BEvOCHTEN 2-0 OvERWINNING TEGEN S.v. BRANDEvOORT. 



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

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

volop gesmuld van al dat lekkers dat de moe-
ders hadden verzorgd. frietjes, snacks en een 
mooie speech vanuit NWC was de afsluiter 
van een geslaagde dag.

De spelers van  NWC jO10-1 zijn: floris Opdam 
(keeper), Roel van den Broek, Quin Hoes, finn 
loomans, julian Tulkens, Gijs verspeek, Rick 
vorstenbosch, Koen  Wijdeveld, Ilias Zougagh.
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lEDEN vAN vERDIENSTE
Marinus van Oosterhout * 10 maart 1976
johan van Oosterhout    12 juni 1978
Harrie Bakens *  22 januari 1980
Martien van Bommel * 22 januari 1980
Chris van Bommel *  22 januari 1980
Antoon v.d. Boomen * 22 januari 1980
piet Bosch * 22 januari 1980
Antoon Cortenbach* 22 januari 1980
Hans van lierop 22 januari 1980
Martien loomans 22 januari 1980
frans v.d. Moosdijk* 22 januari 1980
Ad Seijkens * 22 januari 1980
jo Steijvers 22 januari 1980
Ricus verhees * 22 januari 1980
Martinus v.d. Wallen * 22 januari 1980
peter van Heugten 22 januari 1980
Thieu v.d. vorst 12 oktober 1981
Wim van Oosterhout 17 september 1984
jos Korff  * 21 september 1987

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

Gerard v.d. Moosdijk 21 september 1987
Hendrik Seijkens*  25 september 1989
Henk Welten 25 september 1989
Sjang Stevens* 24 september 1990
Antoon leenen 24 september 1990
Henk Hoeks 30 september 1991 
Harrie van der Steen* 28 september 1992
Tonny v. Bogget* 27 september 1993
Wim van den Eijnden* 28 september 1998
jac van Bussel 27 september 1999
Toos Seijkens* 27 september 1999 
jan Smits*  25 september 2000
Karel Driessen* 13 juni 2011
jan vlemmings 22 oktober 2012
jan van Bussel 22 oktober 2012
Gerard van der loo  22 oktober 2012
Rini Zegers 30 september 2013
jacques van Oosterhout 7 oktober 2015
Regina Thijs  7 oktober 2015
patrick van Dijk 7 oktober 2015

Hans van lierop 6 september 1982
jac Huijsmans 27 september 1993 
Antoon leenen 27 september 1993
frans v/d Waarsenburg* 27 september 1999
Hennie Hoeben 27 september 1999
peter van Heugten 11 mei 2002
piet v.d. Heuvel* 11 mei 2002
Theo Maas 11 mei 2002
Ricus verhees* 26 februari 2008      
 postuum tot erelid benoemd
johan janssen 29 oktober 2014
peter van den Akker 29 oktober 2014

ERElEDEN 

*=inmiddels overleden
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