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VOORWOORD
Voor je ligt alweer de laatste editie van de 
nieuwe NWc-er van het seizoen 2017/2018. 
Een laatste editie die voor de eerste keer geen 
foto’s van kampioenteams bevat. andere ja-
ren hadden we vaak te maken met het feit dat 
de laatste editie vrij laat verscheen, waardoor 
velen al in vakantiestemming waren en we 
vaak wat achterhaalde informatie hadden over 
de laatste fase van het seizoen. Deze keer lo-
pen we juist tegen het feit aan dat, vanwege 
het late einde van het seizoen, we vroeg zijn. 
Wat dat betreft kun je zo’n laatste editie eigen-
lijk nooit echt goed plannen. misschien denk 
jij daar wel anders over en zou je ons team 
deze informatie willen doorspelen, of nog be-

ter, onderdeel uit willen gaan maken van ons 
redactie-team. zie dit dan als een uitnodiging, 
want we kunnen altijd versterking gebruiken! 
misschien is onze altijd hoge notering in De 
grote NWc-quiz (ook dit jaar weer: namelijk 
2e) een extra motivatie!

rest mij nog iedereen, en vooral het gehele 
team van de redactie, te bedanken voor hun 
inzet dit seizoen. laten we er met elkaar weer 
een mooi volgend seizoen van gaan maken!
fijne vakantie en tot september.

 
 Monique ten Thije, hoofdredacteur

REDACTIE: monique ten thije  (hoofdredacteur) / ronald de haan / gijs van der loo / jelle van der loo 
gert van der steen / paul Debeij/ hennie hoeben LAY-OUT & COVER: bas ten thije   
DRUKWERK: Drukkerij claessens someren E-MAIL REDACTIE: redactie@nwc-asten.nl 

COLOFON DE NIEUWE NWC-ER clubblad van r.k.V.V. N.W.c. asten
mei 2018 - 44e jaargang.  



Voorwoord 
van de voorzitter

HOOFDSPONSOR 
ING

HOOFDSPONSOR JEUGDPLAN
Dispolab Nederland 
PeelPartners
Joosten Winkelstellingen 

hooFdSponSor G-VoEtBAL
Dispolab Nederland

SUBSponSor G-VoEtBAL
Erima Teamsport
PeelPartners 
TwinTours / Verberne reizen

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

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

FACiLitAir SponSor
Benvido
Ricky Berkers Media & 
    Entertainment
Fysiotherapie Campanula

Johnny Vlemmix Belett ering
Apotheek Asten - Alphega apotheek
Verto
Was Getekend

Op naar 
de finale
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Daarbij neemt het aantal doordeweekse 
wedstrijden toe, om ervoor te zorgen dat 
eind mei toch echt iedereen alle wedstrijden 
gespeeld heeft. Ik ben heel benieuwd hoe 
deze laatste periode voor de zomerstop ons 
gaat bevallen, zeker omdat wij als voetbal-
verenigingen al vaker aangegeven hebben, 
dat het zonde is als het voetbal ten einde is 
als het mooie weer begint. 

Ik hoop dan ook dat we de komende weken 
nog veel toeschouwers op ons sportpark 
kunnen begroeten, die de resterende wed-
strijden van onze elftallen bijwonen. Want op 
diverse fronten wordt er nog volop gestreden 
voor de punten, hetzij voor het kampioen-
schap, hetzij om degradatie te voorkomen. 
In ieder geval spanning is er voldoende. Voor 
sommige teams is iedere wedstrijd vanaf 
nu een finale. De balans van het lopende sei-
zoen maken we aan het einde wel op, maar 

ik ben ervan overtuigd dat we straks weer 
terug kunnen kijken op een mooi seizoen. 

En hoe het seizoen sportief gezien ook 
afloopt, het was in ieder geval een seizoen 
waarin we weer stappen hebben gezet om 
onze accommodatie voor wat betreft de vel-
den, weer bij de tijd te krijgen. In januari werd 
deel 1 van het dossier ‘kunstgras’ afgerond; 
de oude kunstgrasmat werd vervangen door 
een nieuwe en de ervaringen daarmee zijn 
positief. Deel 2 van het dossier, de aanleg van 
een nieuw kunstgrasveld op de plaats van het 
huidige hoofdveld staat nu op de planning. 
De verwachting is dat we hiermee begin juni 
kunnen starten en dat deze werkzaamheden 
ruim voor de start van het nieuwe seizoen 
afgerond zullen zijn. Daarmee hopen we dan 
ook verlost te zijn van de vele slechtweer-
programma’s die we ieder jaar weer nodig 
hadden voor de trainingsavonden.

Voorwoord  
van de voorzitter



NormalItEr om DEzE tIjD VaN hEt jaar zIjN DE mEEstE compEtItIEWEDstrIjDEN gEspEElD 

EN bEgoNNEN WE  DE mEImaaND mEt toErNooIEN Voor DE jEugD EN soms DE NacompEtItIE 

Voor sENIorEN. maar, DIt jaar Is Dat aNDErs. Door hEt VErlatE bEgIN VaN DE compEtItIE 

EN DE VErVElENDE WINtEr, WaarDoor Er VEEl WEDstrIjDEN afgElast WErDEN, strIjDEN 

WE Nu IEDErE WEEk Nog Volop om oNzE WEDstrIjDEN tE WINNEN. 

Op naar  
de finale
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 maar, voordat we aan het nieuwe jaar begin-
nen, gaan we eerst nog een jubileumweek-
end met elkaar vieren. In het weekend van 
8 en 9 juni staat er een grote tent op het 
hoofdveld en daarin vieren we het 75-ja-
rig bestaan van de jeugdafdeling en het 
50-jarige bestaan van de veteranenafdeling. 
En, in de marge daarvan, NWc bestaat op 
19 mei 2018 negentig jaar en dat nemen we 
ook meteen mee. Een feestweekend waarin 
voor iedereen wat te doen is en waarvoor 
iedereen ook uitgenodigd is/wordt. 

op 8 juni is er een grote diensten- en 
goederenveiling. gert jakobs, de bekende 
gastspreker bij tour du jour,  komt zijn erva-
ringen in de  topsport vertellen en een mooi 
overzicht van wat er allemaal geveild wordt 
vind je op een aparte veilingsite www.nwc-
asten.onzeveilingonline.nl. De opbrengst 
van de avond wordt gebruikt voor de aanleg 
van het kunstgrasveld. 

op 9 juni zijn er de hele dag activiteiten op 
het sportpark om de jubilea te vieren.  
’s morgens is de jongste jeugd aan de beurt 
en in de loop van de middag komen de ou-

dere jeugd en de veteranen aan bod. De dag 
wordt afgesloten met een geweldig optreden 
van lucky Nine uit asten. 

Voor het avondprogramma op zowel 8 als 9 
juni zijn niet alleen de NWc leden uitgeno-
digd, maar iedereen uit asten en omgeving 
is van harte welkom.

En daarna is het bijna vakantie en kunnen 
we gaan genieten van de zomer. het actieve 
voetballeven komt voor even stil te liggen, 
maar het passieve, voetbal op tv kijken,  
komt met het Wk zeker aan bod. jammer dat 
Nederland zich niet gekwalificeerd heeft, het 
maakt het toernooi voor ons Nederlanders 
misschien minder interessant, maar het blijft 
natuurlijk een geweldig evenement. En, we 
hebben met max Verstappen en tom Dumou-
lin natuurlijk ook individuele sporters, die 
voor een mooie sportzomer kunnen zorgen.
maar eerst nog even ‘knallen’ dus en daarna 
genieten van een welverdiende vakantie. 
En, weet je, ik heb nu ook al weer zin in het 
volgende voetbalseizoen. 

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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Zeer gevarieerd en uniek 
aanbod op veiling NWC

opbrengst voor aanleg van het kunstgrasveld

Iedereen is van harte welkom om te komen 
kijken en eventueel mee te bieden. De grote 
tent gaat om 20.00 uur 
open. De toegang is 
gratIs!

Wat is de reden voor 
het organiseren van dit 
uniek evenement?

In de zomerstop wordt 
een tweede kunstgras-
veld aangelegd, omdat 
NWc het belangrijk 
vindt om de trainings-
capaciteit voor de le-
den te vergroten. op 
dit moment worden te 
vaak trainingen of ac-
tiviteiten afgelast door 
de staat van de velden 
als gevolg van weers-
omstandigheden. om 
dit probleem voor een 
lange termijn op te lossen is de aanleg van 
een tweede kunstgrasveld noodzakelijk.
om extra financiële middelen bij elkaar te 
brengen voor de aanleg van dit tweede kunst-

grasveld wordt deze diensten- en goederen-
veiling georganiseerd. Voor deze veiling is 

een speciale website 
gemaakt waarop te 
zien is welke kavels 
door ondernemers,  
door leden en door 
andere begunstigers 
aangeboden worden, 
nwc-asten.onzeveiling
online.nl/veiling/ 

Veilingkavels die on-
der de hamer gaan 
zijn onder andere: 
Een rondvlucht boven 
asten in een vliegtuig 
of ultra-light, Dag-
trips met twintours, 
een canvas van 
marco van basten 
met handtekening, 
verschillende gesig-
neerde shirts, bbQ 

pakketten, catering service, bier- en wijn-
proeverijen en diensten van verschillende 
sponsoren.

op VrIjDag 8 juNI VINDt Er bIj NWc EEN uNIEkE gEbEurtENIs plaats. Voor hEt EErst IN 

haar gEschIEDENIs orgaNIsEErt NWc DaN NamElIjk EEN grotE DIENstEN EN goEDErEN

VEIlINg. als gastsprEkEr hEEft mEN gErt jakobs (ouD WIElrENNEr EN bEkEND VaN hEt tV 

programma tour Du jour) kuNNEN rEgElEN.  



Jeugdkamp JO11-JO13
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BordSponSorS
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
A.G.A. Terras
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Astein Slijterij
Aton
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad vd Ven
Autobedrijf P. Bukkems
Autoschade van den Heuvel
Autobedrijf F. Linden
T. Bankers Voegersbedrijf
Bemeko Partyverhuur
Biketotaal Luke van Leeuwen
Bots Witgoed Service
Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café Zaal Zegers
Café de Engel
Cafetaria Arbolia
Caravans Vinken Asten
Charlaine Lingerie speciaalzaak Hem & Haar
Cora Techniek
Cortooms-Verberne B.V.
De Beleving Restaurant
De Kantine
Delta Beton B.V.
Eetcafé De Grutter
Eran Fresh Food
Expeditiebedrijf Manders
Excellence Interieurs
Frans van der Zanden B.V.  
   Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
Garage Vink Asten
Gebr. Martens Bouw- en Metselbedrijf
Gebr. van Eijk Transport

Geevers Classic Cars
Ghielen Orthopaedics
Grafisch Service Buro Berkers
Grein Mode
Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
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
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
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Na een succesvolle reeks kampen onder lei-
ding van marian bakens en regina thijs (en 
de vorige editie o.l.v. Wendy Eijsbouts) heb-
ben zij het stokje overgedragen aan ons. 
graag willen we van de gelegenheid gebruik 
maken om hiervoor onze complimenten uit te 
spreken naar hen, chapeau! 
 
bij een nieuwe kampcommissie horen natuur-
lijk verfrissende ideeën. tijdens het opzetten 
van het kamp zijn we met de intentie te werk 
gegaan om de huidige manier van ‘op kamp 
gaan’ te behouden, maar ook te vernieuwen. 
aangezien we tegenwoordig niet meer zon-
der social media kunnen, gaan wij hier ook 
gebruik van maken. zo zullen er tijdens het 
kamp regelmatig updates worden gepost op 
onze facebookpagina en zullen we zelfs ‘live’ 

gaan! het thuisfront heeft dus de mogelijk-
heid om te genieten van de rust, maar toch op 
de hoogte te blijven van welke toffe nieuwe 
activiteiten de kids plezier hebben geduren-
de het weekend. 
 
Wij zijn er klaar voor en hebben er ontzettend 
veel zin in. samen met de begeleiders en 
weergoden hopen wij er voor de kids een on-
vergetelijk weekend van te maken en hiermee 
de toon voor een nieuwe reeks succesvolle 
jeugdkampen te zetten! 
 
met sportieve groeten,
 

De kampcommissie
Rob Hurkmans

Pieter van der Heijden

Jeugdkamp JO11-JO13
EEN jEugDkamp orgaNIsErEN, Daar komt Nogal Wat bIj kIjkEN. locatIE, bEgElEIDErs, 

EtEN, actIVItEItEN ÉN NatuurlIjk NIEt tE VErgEtEN ENthousIastE DEElNEmErs. Na hEt 

WErVEN VaN VolDoENDE DEElNEmErs kuNNEN WIj als DEbutErENDE kampcommIssIE Dus 

offIcIEEl zEggEN “WE gaaN op kamp”!  

DEBUTERENDE KAMPCOMMISSIE trapt af

@JeugdkampNWCAsten
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‘Big Shoes to Fill’

maar zoals vaak gaat met dit soort dingen 
bleeft het vervolgens lange tijd oorverdovend 
stil. En net toen ik dacht dat deze storm was 
gaan liggen werd ik door de voorzitter toege-
voegd aan een app groep en uitgenodigd om 
te komen praten over de De grote NWc Quiz 
2018, en of ik, en de overige genodigden be-
reid waren deze handschoen op te pakken.
Nou zelfs een licht dronken belofte maakt 

schuld (alleen als de herinnering hieraan nog 
bestaat overigens, anders niet. Dat zijn de 
regels...). En aangezien ik altijd erg genoten 
heb van dit mooie NWc evenement heb ik 
toen besloten de quiz mee in elkaar te zetten, 
en gezamenlijk met ronald de haan de pre-
sentatie op me te nemen. We hadden vrij snel 
een mooi clubje bij elkaar en ook de rolverde-
ling kwam op natuurlijke wijze tot stand.

hEt Was hEt jaar DEs hEErENsch 2017, DE grotE NWc QuIz zat Erop tot EENIEDErs gENoE

gEN EN DE orgaNIsatIE hEEft DEzE aVoND ook aaNgEgEVEN Na 12 succEsVollE jarEN tE 

zullEN stoppEN. mEt ENkElE gEEstVErWaNtEN WorDt Er rEEDs gEsprokEN om DIE haND

schoEN op tE pakkEN. DE lEEmtE DIE DE orgaNIsatIE achtEr laat tE VullEN, EN mEEr VaN 

Dat soort clIchEEs. WEllIcht Dat DE coNsumptIE VaN EEN paar alcoholIschE DraNkjEs 

mIjN VoorzIchtIghEID mIj tE commIttErEN aaN zulk EEN groots EVENEmENt IN DE WEg 

stoNDEN, maar op Dat momENt VErkEErDE Ik Nog IN EEN ENthousIastE, NaIEVE EN lIcht 

bEDWElmDE staat.

De GROTE NWC QUIZ 2018
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zo kan het dus gebeuren dat je in je smoking 
op een druilerige 16e maart naast ronald de 
haan een quiz staat te presenteren. ons doel 
was zo dicht mogelijk bij de kwaliteit van de 
eerdere organisatie komen. Een tweede doel 
voor deze editie werden de vrouwen vragen 
en vrouwvriendelijkheid. zo had de muziek 
ronde introotjes met enkel vrouwelijke ar-
tiesten of bands met front-vrouwen. ook in 
de sport ronde was er extra aandacht voor de 
vrouwensport. Verbazingwekkend hoe wei-
nig teams de bondscoach van de hollandse 
leeuwinnen (sarina Wiegman) juist wisten in 
te vullen. Verder hebben we de templates van 
afgetreden org.cie. zo veel mogelijk gebruikt. 
De mystery guest is weggelaten, en bij gebrek 
aan professoren zijn helaas ook de proefjes 
moeten sneuvelen.

Na een wat zenuwachtig begin (ik weet niet 
of het opviel) heb ik me enorm vermaakt als 
presentator. Ik hoop dat we een klein beetje 
in de schaduw van de oude organisatie heb-
ben kunnen staan en alle deelnemers een 
leuke avond hebben kunnen bezorgen. De 
verassende winnaar van De grote NWc Quiz, 
zij hadden namelijk nooit eerder gewonnen, 
was de organisatie van de eerste 12 edities. 
zij lieten favorieten als World of baas, de 

redactie van de NWc-er en cV de koninck 
vrij eenvoudig achter zich. Dus dank aan 
mijn teamgenoten Erwin thijs, Wim geboers, 
Edwin van Erp, multi-media master bart van 
de burg en co-host ronald de haan. En na-
tuurlijk ook dank aan alle mensen die op de 
avond zelf geholpen hebben met drankjes 
wegbrengen, formulieren ophalen en de na-
kijkploeg. chapeau allemaal. Ik ben bereid 
de volgende editie weer op me te nemen, en 
ik hoop dat de rest van de organisatie die me-
ning deelt. 

mocht er nog opbouwende (of afbrekende 
mag ook) kritiek zijn dan hoor ik ook dat gaar-
ne. complimentjes zijn ook altijd welkom en 
een financiële stimulans (zowel zwart als wit) 
kan altijd, ook anoniem, in mijn brievenbus 
gedeponeerd worden. Van levende cadeau-
tjes ben ik minder gediend. mocht iemand 
een cavia, een shetland pony of een goudvis 
willen doneren dan raad ik ronald de haan of 
bart van de burg aan. Enorme dierenvrienden 
met het hart op de juiste plaats. fijne vakan-
tie allemaal.

Bart (Bok) van Heugten
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nen een club, wat die grote uitdaging verklaart. 
maar ik ga er van uit dat alles en iedereen te vor-
men en te scholen is, spelers maar zeker ook 
trainers en commisie- en bestuursleden.

Voetbal je zelf ook, of heb je gevoetbald?
Ik heb tot mijn zestiende in selectie-elftallen ge-
voetbald bij Venray. Vanwege een gaatje in mijn 
luchtpijp, inmiddels hersteld, en slechte knie-
en ben ik gestopt. Daarna ben ik gauw genoeg 
trainer geworden en heb ik nog wat recreatief 
gevoetbald. Nu ben ik naast mijn werk bij NWc 
hoofdtrainer bij derdeklasser sV Ysselsteyn, al-
weer voor het zesde seizoen. twee seizoenen 
geleden heeft tiny Werts mij benaderd toen 
het hoofd jeugdopleidingen van NWc er mee 
stopte. Via via was hij bij mij terecht gekomen, 
en het bevalt goed.

Wat vind je van het niveau van NWC, van de 
jeugd en de jeugdopleiding, in vergelijking met 
de andere clubs die je kent?
laat ik het algemener trekken: mij valt op dat 
bij veel grote clubs als NWc de jeugdelftallen 
stabiel op een bepaald niveau spelen, maar dat 
het eerste elftal relatief laag speelt. Ik wijt dat 

Dag mijnheer. Een jongeman in NWC-trainings-
pak over de reling. Meestal voel ik me dan be-
schaamd omdat ik niet weet wie hij is, zo ook 
nu. Met wie heb ik de eer en what’s hangin’?
Ik ben ruud jenneskens, 36 jaar en ik woon in 
Venray. Ik ben hoofd opleidingen van de jeugd 
bij NWc. Vandaar dat ik hier hang, het is toch 
relevant dat ik af en toe eens wat jeugdvoetbal 
zie...

Zie je wel dat ik me moet schamen. Wat houdt 
dat precies in, hoofd opleidingen jeugd?
In principe het neerzetten en bewaken van de 
rode draad van het opleiden. Ik train de jeugd-
trainers zou je kunnen zeggen. mijn grootste 
uitdaging is het realiseren en vastleggen van 
een goede basisstructuur van de jeugdoplei-
ding, vanuit een goede visie. Dan krijg je dus 
te maken met allerlei mensen en krachten bin-

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’:

COLUMN
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aan een slechte natuurlijke doorstroom. spelers 
stoppen ook op een lagere leeftijd met voet-
bal vergeleken met vroeger. In het algemeen is 
als je de eerste elftallen bekijkt het spelniveau, 
vooral technisch en qua handelingssnelheid, 
lager dan vroeger in dezelfde klasse. mensen 
stellen zich ook minder doelen dan vroeger. De 
oplossing is volgens mij het op de juiste leef-
tijd, dat wil zeggen op tien, elf-jarige leeftijd, 
op een goede manier trainen van handelings-
snelheid. techniektraining uit stilstand is niet 
functioneel, dit moet wedstrijdecht en vanuit 
de beweging gebeuren. je moet jonge voetbal-
lers stimuleren in hun individuele kwaliteit in 
plaats van dit af te remmen.

Dat klinkt mij als muziek in de oren Ruud. Heb 
je nog een voetbalinhoudelijke uitsmijter voor 
onze lezers?
Ik heb nog een paar mooie one-liners: als je 
vóór het winnen van de wedstrijd bent, ben 
je tegen goed opleiden. Verder: bij de jeugd 
bestaan teams, competities en uitslagen 
niet. In mijn ogen zijn deze begrippen totaal 
onbelangrijk. opleiden is individueel en spel-
gericht, niet team- en competitiegericht. De 
kwaliteiten, ontwikkeling en spelvreugde van 
het individu moeten voorop staan!

Mooie uitsmijters Ruud! Hartelijk dank voor 
deze wat lange maar bijzondere en leerzame 
‘Over de reling’.
graag gedaan.

In memoriam 
ANTOON (TOON) LEENEN 

Op 23 maart overleed ons zeer gewaar-
deerde Erelid Toon Leenen. Toon is 86 jaar 
geworden.

Toon kwam uit een echte NWC-familie en was 
zelf NWC-er in hart en nieren. Zijn grootste 
prestaties bij NWC waren misschien niet zo-
zeer op het veld, als wel daarbuiten. Toon 
was namelijk zeer actief betrokken bij de 
vele bouw- en verbouwprojecten bij NWC in 
de jaren ‘60, ‘70, ‘80 en zelfs nog even in de 
jaren ‘90. Hij draaide zijn hand niet om voor 

het bouwen van een kantine, kleedlokalen, 
bestuurskamers en lichtmasten. Zelfs het 
bouwen van een tribune was aan hem wel 
besteed. Toon mag daarom gerust de bouw-
pastoor van NWC genoemd worden.

Als dank voor zijn vele vrijwilligerswerk werd 
Toon in 1990 eerst Lid van Verdienste, om 
in 1993 Erelid van NWC te worden. Tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie van 2017 hebben we 
Toon nog mogen huldigen voor zijn 70-jarige 
lidmaatschap van NWC, een huldiging waar 
hij zichtbaar enorm van genoot.

We verliezen in Toon een fi jn mens en een 
échte NWC-er. Wij zullen hem missen.
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misschien moet het wel écht helemaal an-
ders. stel dat wij, de oudere voetballief-
hebbers, degenen die voetbal ooit hebben 
omarmd en zijn gaan koesteren als een ge-
wichtige leidraad van het bestaan, dit ten on-
rechte krampachtig blijven doen, blind voor 
de belevingswereld van volgende generaties. 
Voor ons waren elke week twee dingen echt 
belangrijk, en dat waren je eigen voetbalwed-
strijd en die van het eerste van je club. ten-
minste, tot je zelf het hoogste doel had be-
reikt en op zondagmiddag zelf in het eerste 
mocht opdraven. Dan bestond er nog maar 
één hoofdzaak. 

Inmiddels zijn wij ex-voetballers. We zijn 
leiders, trainers en verenigingsbestuurders 
geworden. We doen dit met het heilige voet-
balvuur waarmee we zijn opgegroeid. En we 
weten wat het beste is, voor de voetballers, 
voor de club en voor het voetbal in het al-
gemeen. En raken toenemend gefrustreerd 
omdat we merken dat de voetballers tegen-
woordig iets anders zoeken in hun sport. ze 
willen echt wel fanatiek voetballen, en als ze 
kampioen worden is dat prachtig, maar ze 
willen het vooral fijn hebben op en rond het 
veld. ze willen geen druk, geen overmatige 
prestatiedrang. ze moeten de hele week al te 
veel, van ouders, leraren, bazen. ze moeten 
vierentwintig uur per dag in contact blijven 
met een enorme digitale kennissenkring. als 
ze voetballen willen ze niets dan zich vrij voe-
len. het eerste elftal? als ze er in belanden 
is het mooi, zo niet, ook goed. Er naar gaan 
kijken doen ze sowieso niet. Een vrienden-
team, dat is het grootste goed. het hoogst 
haalbare in de amateurvoetballerij. hier kun-

nen wij, de oude voetbaldieren, het uiteraard 
niet mee eens zijn. hoe moet het dan met het 
algehele niveau van de club? De b1 en de a1 
zullen gauw genoeg lager ingedeeld moeten 
worden, als de beste voetballers lager spelen 
in een vriendenteam. Dit zal doorwerken op 
het eerste elftal, en daarmee op de hele club! 
De teloorgang lijkt onvermijdelijk...

maar is dit wel zo? ontegenzeggelijk zijn de 
wereld en de tijdgeest veranderd. De laatste 
twintig jaar meer dan ooit tevoren. het is een 
feit dat voetbal nog altijd erg populair is. het 
is ook een feit dat dit niet geldt voor de pres-
tatieve teams van een club. Er komen weinig 
mensen kijken, spelers kiezen er te vaak al 
op jonge leeftijd voor te stoppen met spelen 
in een eerste elftal. het vaandelteam spran-
kelt niet meer. Dit doet ons, oude voetbal-
dieren, pijn in het hart. omdat we nog al te 
goed weten hoe wij het vroeger beleefden. 
misschien moeten we dit loslaten. misschien 
moeten leiders, trainers en verenigingsbe-
stuurders maar één doel nastreven, en dat is 
zo veel mogelijk mensen zo veel mogelijk ple-
zier in het voetballen bezorgen. Een zo hoog 
mogelijk spelend eerste kan hier een logisch 
gevolg van zijn. maar absoluut geen doel op 
zich. misschien wordt juist dan teloorgang 
voorkomen. met een vriendenteam als eerste 
elftal.

misschien moet het écht helemaal anders... 
of is de jonge generatie gewoon slap en am-
bitieloos en moeten ze een schop onder hun 
kont hebben.........?
 
 Voetbaldier

ANDERSCOLUMN: VoetbalDIER
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Van de week kwamen ze naar me toe en vroe-
gen ze me: “Wie denk je dat er Wereldkampi-
oen wordt?” Ik dacht, verrek, het Wk is dit jaar, 
helemaal niet bij stil gestaan. kijk er ook hele-
maal niet naar uit eerlijk gezegd, al zal ik stie-
kem wel flink wat wedstrijden zien denk ik. Wel 
lekker een keer een Wk zonder al die oranje 
prullaria, geen oranje onderbroeken, sokken, 
aardbeien, komkommers en weet ik wat ze al-
lemaal verzinnen.
Er zijn in totaal 9 landen wereldkampioen voet-
bal geworden in de geschiedenis, ik verwacht 
dat er een 10e land bij komt dit jaar, een nieu-
we wereldkampioen dus. Ik heb de lijst met 
deelnemers er eens bij gehaald en dan vallen 
er een hoop af van wie ik hoop dat ze winnen. 
Duitsland? Nein Danke! 
Brazilië? hekel aan Neymar en die linksback 
van real madrid, marcello. brrr. 

Spanje? Nee, hekel aan sergio ramos. 
Portugal? Nee, hekel aan ronaldo. 
Frankrijk? Nee, alleen aan die keeper heb ik 
geen hekel. 
Argentinië? Nee, ik heb 1978 meegemaakt. 
Columbia? Nee, hekel aan james rodrigez. 
België? Nee, die beginnen op Nederlanders te 
lijken, want ze geloven te veel in zichzelf. 
Mexico? Nee, teveel van die lui hebben bij psv 
gevoetbald.
Engeland? Nee, vanwege de hooligans. hekel 
aan jesse lingard ook trouwens.
IJsland? Nee, die hebben ons uitgeschakeld 
voor het Ek.
Zweden? Nee, die hebben ons uitgeschakeld 
voor het Wk.
Kroatië, Peru, Denemarken, Zwitserland, 
Marokko, Tunesië, Panama, Costa Rica, Polen, 
Senegal, Uruguay, Servië, Egypte, Nigeria, 

als Ik samEN mEt mIjN kINDErEN VoEtbal op tV kIjk, VragEN zE mE altIjD: “WIE hoop jE Dat 

Er gaat WINNEN” EN “hoEVEEl DENk jE Dat hEt WorDt?”

COLUMN: ONDER DE LOEP

NIEUWE WERELDKAMPIOEN
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Saudi-Arabië, Zuid-Korea, Japan, Iran? Nee, 
daar heb ik geen goed gevoel bij, te verdedi-
gend allemaal.

blijven er 2 over. Rusland en Australië. Dat zal 
voor mij de finale zijn. rusland speelt thuis, 
poetin maakt daar een erezaak van, dus ik zou 
er niet van verschieten als ineens wat spelers 
van tegenstanders het ziekenhuis in moeten 
vanwege een “vergiftiging”. maar om het niet 
uit de hand te laten lopen daar, toch maar in de 
finale die lui.  helaas winnen ze de finale niet, 
want australië heeft de beste coach van alle-

maal, bert van marwijk en dus wordt australië 
wereldkampioen voetbal.

mijn kinderen zijn het niet echt met me eens, 
die vinden dat ik maar weinig verstand van 
voetbal heb, en aan veel spelers een hekel. Ik 
vind het een goed onderbouwde mening, maar 
mijn kinderen  geven me nog 1 kans om serieus 
te zijn en om eerlijk te zijn van wie ik hoop dat 
het wordt.
Na lang nadenken ben ik eruit. 
het wordt Italië!!
 G.Plastic
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Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinati e Asten
Tralé Promoti ons
Tulkens Makelaardij
van Bussel Metaaltechniek
Van Geff en 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 B.V.
VHS Herkwerken
VKV Kunststof Verspaning
VRF
BMN Bouwmaterialen
Het Wapen van Asten
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.

BordSponSor pLUS
Bestrati ngen ASOM Asten 
Bestrati ngsbedrijf van Oosterhout
Dinerti jd
Korrekt Stukadoorsbedrijf
Prinsenmeer recreati epark
Schilders- en glasbedrijf Bekx
AnyTyme ‘t Stati onneke 
Bakkerij vd Mortel
Bouwbedrijf Dobu B.V.
Buro-3
Crown Aircra�  Support
SHI B.V.
Haus am Gelster
Installati etechniek van Eersel B.V.
IT-Connecti e
Jan van Kemenade Uitdeuken 
   Zonder Spuiten
Rijschool ROI thodn NXXT.nl
Van Mierlo schoenen
Unidis Bedrijfsso� ware B.V. 

BordSponSor (VErVoLG)



16

COLUMN: REVIVAL

De zesde editie van De slag om asten ken-
merkte zich door een bomvolle tent met ruim 
400 enthousiaste deelnemers. onder leiding 
van de voormalige quizmasters van onze eigen 
grote NWc Quiz, gingen maar liefst 51 teams 
met elkaar de strijd aan. De strijd, die uitein-
delijk werd beslecht in het voordeel van team 
‘timper’. zij mogen zich met recht een jaar lang 
dé winnaars noemen van dé slag om asten.

tijdens koningsdag waren de weergoden ons 
goed gezind. het was wonderwel prachtig weer 
en dat hebben we gemerkt ook. het was druk. 
toen ‘s middags de eerste muzikale klanken 
van axley door de speakers knalden, stonden 

al aardig wat mensen in de tent. En naarmate 
de dag vorderde met de muziek van QNØt, the 
bad ties, certainly rock en Daddy’s playground 
liep de tent helemaal vol. En het bleef zelfs zo 
druk, dat r.a.t.s. wel 8 toegiften nodig had om 
de avond te kunnen afsluiten. het was een ge-
weldig muzikale dag. 

als organisatie hebben we de evaluatie inmid-
dels achter de rug. En ondanks dat er altijd wel 
weer wat dingen beter kunnen, zijn we trots op 
het welslagen van dit evenement. Dit hadden 
we natuurlijk niet kunnen doen zonder de inzet 
van vrijwilligers, die hebben geholpen tijdens 
de maandenlange voorbereidingen én in de 
week van het evenement. Van opbouwen tot en 
met afbreken, zowel voor als achter de scher-
men, van horeca tot garderobe. Vrijwilligers, 
dank voor jullie inzet en hopelijk tot volgend 
jaar!

Namens de organisatie van het muziekspekta-
kel asten

Geert Hoeben

VRIJWILLIGERS BEDANKT!
Slag Om Asten en het Muziekspektakel 2018

samEN mEt joNg NEDErlaND astEN orga

NIsEErDE NWc tIjDENs koNINgsNacht EN  

koNINgsDag WEDErom tWEE tooNaaN

gEVENDE EVENEmENtEN IN DE tENt op hEt 

koNINgsplEIN: DE slag om astEN EN hEt  

muzIEkspEktakEl. hEt Was top!
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Op dit moment zijn de meeste kampioenen 
alweer bekend en is de race in de reguliere 
competities al lang gelopen. De spanning 
is er weer helemaal vanaf en we kunnen ons 
eindelijk eens gaan richten op geheel andere 
zaken. Voor velen is dit weer een hele opluch-
ting, zeker voor partners van verwoede voet-
balfanaten. maar die gaan zich binnenkort 
toch weer opmaken voor het Wk-voetbal in 
rusland, hoor ik u zeggen. maar er zal onder-
tussen toch nog wel een beetje tijd te vinden 
zijn voor een wandeling, fietstocht of wat 
luxer: een uitstapje. Dit om de partner tevre-
den te stellen. Voor een goede relatie moet je 
nou eenmaal offers brengen. Dat is algemeen 
bekend, ook in de voetballerij.

Zo waren wij enige tijd geleden voor een paar 
dagen in Volendam. Inderdaad de plaats 

vooral bekend door de palingsound, een 
vondst van wijlen joost den Draaijer, toen 
nog d.j. bij radio Veronica. hier betreft het 
de grote muzikale successen en het is weer 
een verwijzing naar de roemrijke tijd van de 
palingvisserij. maar Volendam is, zeker in 
het buitenland, nog meer bekend door de 
toeristische trekpleister De Dijk. De straat 
aan de dijk met enkel winkeltjes, kroegen en 
restaurantjes die dagelijks wordt overspoeld 
door hordes toeristen, uit alle windstreken, 
die met tientallen bussen tegelijk afgezakt 
komen om zich daar te gaan vergapen aan 
alles wat ook maar interessant lijkt. Dit om 
na uren heen en weer slenteren  met een 
tevreden en uitgelaten gevoel de bus in te 
kunnen stappen op weg naar wederom een 
volgende opvallende bestemming. 

Kampioen word 
je niet zomaar                                                                              

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



 Wie de moeite neemt en zich eens wat ver-
der weg begeeft van die afgeladen volle dijk 
komt in een wirwar van straatjes terecht met 
grachten en bruggetjes en vaak identieke 
huisjes. al gauw ontwaar je in de verte de 
lichtmasten van het kras stadion waar de 
plaatselijke club fc Volendam speelt. Niet 
meer, zoals weleer op het hoogste niveau 
van de Eredivisie, maar nu een trapje lager 
en wel in de jupiler league. De charme van 
die club voor ons is o.a. het tenue. ze spe-
len daar namelijk in dezelfde clubkleuren 
als NWc n.l. oranje zwart. Dat geeft al met-
een een speciale band. Verder zijn er weinig 
overeenkomsten méér te ontdekken. De ac-
commodatie, achter De Dijk, gezellig midden 
in een woonwijk, heeft een professionele 
uitstraling waarbij de sponsoring natuurlijk 
extra aandacht krijgt en dit alles geeft het een 
prima uitstraling. Volendam heeft d’r zaakjes 
zo te zien goed op orde. als je je oren goed 
te luisteren legt draait de grote organisatie, 
net als bij ons, zo soepel door de inbreng en 
extra inzet van veel enthousiaste vrijwilligers. 
ook hier is een dorp als Volendam sterk in. 
De gemeenschapszin is er duidelijk nog vol-
op aanwezig.

heb je toevallig nog wat tijd over en heb je 
ter plekke niet een twee drie een alternatief 
voorhanden om daarmee je kostbare tijd 
op te vullen dan is de tentoonstelling uniek 
Volendam een echte aanrader. boven in het 
stadion is namelijk een multimediale in-
loopdocumentaire te bewonderen met als 
virtuele gastheer jan smit. hij brengt je op 
humoristische wijze in contact met bekende 
dorpsgenoten en aan de hand van unieke 
filmbeelden en vele muziekfragmenten krijg 
je een beeld van het bijzondere succes-dna 
van Volendam. ook de historie krijgt een 
prominente plek en geeft aan de hand van 
hoogte- en dieptepunten een duidelijk beeld 
van de ontwikkelingen van het dorp door de 

jaren heen. je wordt er ook heel gastvrij ont-
vangen door de vriendelijke gastvrouwen die 
als voorbeeldige vrijwilligers de bezoekers 
met raad en daad terzijde staan. zij zijn het 
visitekaartje van fc Volendam. Wij werden 
bij binnenkomst zelfs onthaald op koffie en 
koek. maar dat had meer als reden dat de 
sloten van de tentoonstellingsruimte waren 
verwisseld. En dat gaf natuurlijk weer de no-
dige consternatie bij de verantwoordelijke 
gastvrouwen, dat snap je wel.

Volendam is de plek waar nationale helden 
als good old Dick Tol, topscorer Eredivisie 
seizoen 1961-1962, en wat later Gerrie en Ar-
nold Mühren, Wim Jonk en Pier Tol eens het 
levenslicht zagen. het is ook de club waar-
bij een aloud gebruik traditiegetrouw in ere 
wordt gehouden. als de club promoveert gaat 
namelijk de voltallige selectie niet op de zo 
traditionele platte kar, zoals bij ons. Nee, 
dan komt de botter, een oude vissersboot, 
de heen en Weer te voorschijn en op deze 
botter wordt dan een uitzinnige triomftocht 
door het dorp gemaakt en daarna zal er ze-
ker in een bekende kroeg op De Dijk tot in 
de late uurtjes doorgezakt worden. Waar die 
botter in de tussenjaren  gestald wordt is 
een groot geheim en dat moet het natuurlijk 
ook blijven.

De Heen en Weer zal ook dit jaar jammer ge-
noeg voor de fans weer op stal moeten blij-
ven. De nummer 9, kwam in 2008 namelijk 
voor het laatst in actie. Dit seizoen zijn er 
wederom niet echt aansprekende prestaties 
geleverd waarmee succes kon worden af-
gedwongen. men miste in de alles-of-niets-
wedstrijd  tegen almere city door de 2-0 ne-
derlaag zelfs de tiende plek die recht geeft op 
de play-offs. Nee, in Volendam zijn ze er al 
lang achter: kampioen word je niet zomaar. 
Daar is veel meer voor nodig. Daar weten ze 
in Eindhoven alles van.

nWC tV
Bemeko B.V.
De Kanti ne
Eetcafé De Grutt er
Hoppenbrouwers Techniek 
Marschee
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VAN HET JEUGDFRONT:  henk mariman legt uit

‘Waarom ook jeugdvoetbal 
een teamsport is’
jEugDVoEtbal Is gEEN tEamsport, maar EEN INDIVIDuElE sport, VErklaarDE gErarD 

kEmkErs, prEstatIEmaNagEr VaN fc groNINgEN, oNlaNgs IN DE VolkskraNt IN EEN 

zoEktocht Naar EEN WEg uIt DE mIsèrE Voor hEt NEDErlaNDsE VoEtbal. hENk marImaN 

lEgt uIt Waarom hIj Dat aNDErs zIEt.

als je mijn presentaties bekijkt van bij germinal 
beerschot en club brugge, in de tijd dat ik 
daar hoofd opleiding was, zal je merken dat 
ik net als gerard kemkers dikwijls ‘jeugd-
voetbal is een individuele sport’ als quote 
gebruikte. maar op een bepaald moment ben 
ik daarmee opgehouden omdat coaches deze 
slagzin vaak fout interpreteren.
uiteraard stromen vanuit de jeugdopleiding 
enkel individuen naar het eerste elftal door 
en is het resultaat van een team van geen 
enkele waarde in het ontwikkelen van jeugd-
voetballers. maar ‘jeugdvoetbal is een indivi-
duele sport’ wordt te letterlijk vertaald.

‘Waarom ook jeugdvoetbal een team-
sport is.

Nogal wat coaches gaan zich vanuit dat idee 
vooral richten op het aanbieden van aparte 
technische vaardigheden. of ze gaan indivi-
dueel aan de slag met spelers. of ze bieden 
vooral kleine vormen aan die ver van 11 tegen 
11 staan.
Dat is niet de manier waarop je jeugdspelers 
het best voorbereidt op 11 tegen 11. Want 
daar gaat het om: elk individueel talent dat 

doorstroomt vanuit de jeugdopleiding komt 
in een eerste elftal in een team met 11 spelers 
terecht. Dat is een vaststelling waar je onmo-
gelijk aan voorbij kunt gaan.

Elk individueel talent dat doorstroomt vanuit 
de jeugdopleiding komt in een eerste elftal 
terecht waar:
•	 de	onderlinge	samenwerking	in	aanvallen,	

verdedigen en omschakelen op een hoog 
niveau staat;

•	 beslissingen	snel	worden	genomen;
•	 en	 de	 uitvoering	 een	 directe	 relatie	 heeft	

me de genomen beslissing.

‘Het gaat vooral over effectief samen-
werken met andere spelers en omgaan 
met tegenstanders.

Een praktijkvoorbeeld.
Ik zie zinho gano nog debuteren op training 
bij het eerste elftal van club brugge. Nabil 
Dirar draaide snel door en verwachtte zinho 
diep. zinho had de situatie te laat ingeschat 
en liet de bal buiten lopen. met een ziedende 
Dirar tot gevolg.
het probleem was: zinho had in zijn begin-



periode moeite met de snelle opeenvolging 
van verschillende wedstrijdsituaties met een 
snelle koppeling van denken, beslissen en 
uitvoeren. En dat is net wat 11 tegen 11 op een 
hoger niveau typeert. het gaat vooral over ef-
fectief samenwerken met andere spelers en 
omgaan met tegenstanders. Daarom heeft 
het weinig zin om van oorsprong spelers ge-
isoleerd van het team te ontwikkelen.

‘Maar binnen het team moet je wel alle 
spelers apart benaderen.

Wiel coerver benaderde jarenlang het ontwik-
kelen van jeugdvoetballers vooral individu-
eel en technisch. met weinig eindrendement 
en eindproducten. ook van het jmg-project 
bij lierse is het eindrendement in vraag te 
stellen. maar binnen het team moet je wel 
alle spelers apart benaderen. je moet ze een 
specifieke rol, een specifieke benadering en 
een specifiek pad toekennen dat past bij hun 
voetbalpersoonlijkheid en hun sterktes.

Die sterktes kunnen alle kanten uitgaan. Voor 
de ene speler is dit puur verdedigen, voor de 
andere is het een sterke opbouw. maar: altijd 
sterktes die vertrekken vanuit een teamsport.
Voor anderen zal dat een meer individuele in-
steek zijn, zoals een sterke actie aan de bal, 
maar bij deze spelers is het essentieel om 
het rendement binnen het teamgebeuren te 
accentueren.

Jeugdvoetbal is een teamsport waar de 
individuele benadering binnen het team 
het verschil maakt!

Er is niets fout met het organiseren van indi-
viduele sessies voor spelers, op voorwaarde 
dat er steeds een connectie wordt gemaakt 
met wat er op zaterdag of zondag gebeurt. tot 
nader order is dat nog steeds 11 tegen 11.

jeugdvoetbal is een teamsport waar de indi-
viduele benadering binnen het team het ver-
schil maakt!
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StErSponSorS
Accountants & Belastingadviseurs RSW
Acknowledge Benelux B.V.
Alex Kuijpers CV service
B.B.N. Techniek B.V.
Bouwmarkt Totaal
Café Toff
Cafetaria  snackbar ‘t Stuupke

Cogas Zuid B.V.
Dispolab Nederland B.V.
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V.
Gevloerd door Eric
Grieks wijn restaurant Mykonos
Legro Potgrondbedrijf B.V.

Jubileumwedstrijd tegen LEGENDs OF HELMOND SPORT

50-jarig jubileum  
Veteranen NWC
zoals jullIE WEtEN hEbbEN WE IN hEt WEEkEND VaN 89 juNI fEEst bIj NWc. DaN WorDt 

Naast hEt 75jarIg jubIlEum VaN DE jEugDafDElINg, hEt 50jarIg jubIlEum VaN DE VEtE

raNEN gEVIErD. 

toen 90 jaar geleden op 19 mei 1928, de 
NoaD Wilhelmina combinatie (N.W.c.) werd 
opgericht, had NWc nog geen veteranen-
teams. In 1968, 50 jaar geleden dus, begon-
nen voor NWc de veteranen in competitiever-
band te voetballen. 
op dit moment zijn er 33 leden actief bezig 
voor de veteranenafdeling.

om deze mooie mijlpaal voor de veteranen 
niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, vindt 
op zaterdag 9 juni ook een specifieke vetera-
nenactiviteit plaats .

Vanaf 18.00 uur treden de NWc Veteranen 
aan voor een wedstrijd tegen de legends van 
helmond sport (met o.a. tonnie beekmans, 
andré klaassen, fred Donkers, john heyster, 
otto Versfeld, johan van hooft, maurice  
Verberne en waarschijnlijk berry van aerle). 

Naast alle NWC leden, zijn vooral ook alle 
oud-NWC-veteranen van harte welkom om 
de huidige veteranen aan te komen moe-
digen en gezellig naar deze wedstijd te 
komen kijken.
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50-jarig jubileum 
Veteranen NWC

StErSponSorS (VErVoLG)
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

Linksboven: het (gedeeltelijke) 
veteranenteam seizoen 2017-2018. 
Linksonder: een elftalfoto uit de 
jaren ‘80. Rechtsonder: stedentrip 
naar Newcastle 2016. 



Zo MOEDER 
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MARIEKE, THIJME 
& JUST STIENEN
Geboren

m  27 mei 1975 in asten

t  21 juni 2003 in asten

j  10 oktober 2005 in helmond

Beroep/school

m  fysiotherapeut

t  Varendonck college haVo/VWo 3

j  groep 8 st lambertus

Hoogtepunt

m  geboorte kinderen

t  kampioen met f9

j  formule 1-weekend in spa, 2017

Beste eigenschap

m  goed luisterend 
oor

t  sociaal

j  sociaal

Slechtste eigenschap

m  Ik hap snel

t  ongeduldig

j  slecht 
luisteren

Hekel aan

m  leugens

t  aanstellers

j  leugenaars
 

Zou een dagje willen 
ruilen met...

m  -

t  hirving lozano

j  max Verstappen

Droomt van...

m  mooie vakanties

t  rijk zijn

j  formule 1-
coureur zijn

Favoriete 
schoolvak

m  biologie

t  gym

j  gym

Saaiste 
schoolvak

m  muziek

t  Natuurkunde

j  taal

Dieptepunt

m  -

t  Verlies Wk-finale 2010

j  -

Traint/Speelt in

m  toernooicommissie

t  jo15-2

j  jo13-2 (keeper)

Lijfspreuk

m  kan ik niet 
bestaat niet

t  Winnen!

j  laat je niet gekmaken
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Beste Film

m  schindler’s list

t  -

j  the purge

Lievelingseten

m  salade geitenkaas

t  lasagne

j  spareribs

Lelijkste stadion

m  camp Nou (van de buitenkant)

t  johan cruijff arena

j  johan cruijff arena

Club in Nederland

m  psV

t  psV

j  psV

Lievelingskleur

m  blauw

t  oranje

j  oranje

Mooiste stadion

m  allianz arena

t  philips stadion

j  allianz arena

Mooiste tenue

m  manchester city-thuistenue

t  juventus-uittenue

j  psV-uittenue 2018-2019

favoriete speler 
bij NWc

m  thijme en just stienen

t  ties van der poel

j  Willem van der poel

favoriete Nederlandse 
voetballer

m  arjen robben

t  memphis Depay

j  jeroen zoet

favoriete buitenlandse 
voetballer

m  Dries mertens

t  mohamed salah

j  David de gea

Club buitenland

m  manchester city

t  liverpool

j  manchester city

Lievelingsdrinken

m  Ice tea green

t  fanta holunder (oostenrijk)

j  foots

Favoriete lied

m  Dua lipa – homesick

t  kraantje pappie – lil craneyr

j  Drake – god’s plan

Muziekgenre

m  top 40

t  top 40

j  top 40

Televisieprogramma

m  De 12 van oldenheim

t  Voetbal Inside

j  formule 1 café

Beste boek

m  boeken van lars kepler

t  Voetbal International

j  Donald Duck

Radiozender

m  radio 2

t  radio 538

j  slam fm

Televisiezender

m  Netfl ix

t  fox sports en ziggo sport

j  ziggo sport

Vakantieland

m  amerika

t  amerika

j  amerika
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De doorgeefpen 
ligt bij...

Waarschijnlijk dacht men bij NWc tot nu toe 
dat mijn kwaliteiten meer op het mondeling 
vlak lagen dan op het schriftelijke en als ik eer-
lijk ben kan ik me daar ook best iets bij voor-
stellen want als ik op het voetbalveld sta kan 
ik in mijn enthousiasme het vaak niet laten om 
mijn zegje te doen en ik steek mijn bescheiden 
mening daarbij niet onder stoelen of banken!

Voor degenen die mij niet kennen zal ik eerst 
eens beginnen om mezelf aan jullie voor te 
stellen: Ik ben sjaak van hugten, getrouwd 
met Nel en trotse vader van onze kinderen, 
joep en britt. In het dagelijks leven werk ik als 
meubelmaker bij een bedrijf voor interieur-
bouw.
op zaterdag speel ik bij de veteranen en ‘s 
zondags ben ik scheidsrechter bij de senioren.
het feit dat ik bij de veteranen speel zegt ook 

iets over mijn leeftijd en inderdaad ben ik bij 
NWc de jongste niet meer. 

Vanaf mijn 12e jaar, dat was toen de leeftijds-
grens om lid te kunnen worden van de ver-
eniging, heb ik altijd met heel veel plezier bij 
NWc gevoetbald. Doordat trainen echter niet 
mijn grootste hobby was heb ik bij de senio-
ren nooit in een hoog elftal, laat staan in de 
selectie gespeeld. aan mijn fanatisme lag het 
niet maar zonder training bleek het 6e voor 
mij het hoogst haalbare team. Daar speelde ik 
met coryfeeën als peer Werts en frans van de 
moosdijk!
In mijn voetbalcarrière heb ik helaas nooit 
kunnen genieten van een kampioenschap of 
een platte kar! maar in de jaren dat ik bij het 
8e speelde vierden we na de wedstrijd iedere 
week ons eigen feestje, het ging er gezellig 

DE DOORGEEFPEN

als EErstE WIl Ik sjEf bEDaNkEN Voor DE ‘pEN’ ! Ik stoND Er VaN tE 

kIjkEN Dat Ik DIE pEN op mIjN ‘ouDE’ Dag Nog mocht oNtVaNgEN, Ik 

Dacht al Dat hEt Er NooIt mEEr VaN zou komEN! 

Sjaak 
van Hugten
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aan toe en dat heeft veel goed gemaakt!

als scheidsrechter bij de senioren ben ik op 
zondag ook regelmatig bij NWc te vinden.
mijn motto is; zo weinig mogelijk op die fluit 
blazen tenzij er natuurlijk iets onreglementairs 
gebeurd! laissez faire oftewel zoveel mogelijk 
laten voetballen en het spel niet stil leggen als 
het niet enigszins hoeft!

als vaste supporter van het 1e van NWc was ik 
op zondag altijd langs de lijn te vinden. meest-
al waren we met een vast clubje en spoorden 
we onze jongens fanatiek aan om alles te ge-
ven wat ze in zich hadden! mijn vader, ricus 
van hugten, ging vaak mee evenals onze joep. 
We waren in asten of we reden naar de club 
van de tegenpartij. omdat mijn vader niet 
meer mobiel is kan hij niet meer met mij mee 
en dat heeft mijn enthousiasme de laatste tijd 
ook wat verminderd.

Ik vind trouwens in het algemeen van het 
huidige voetbal dat het niet meer zo fel is als 
voorheen. toen zag je in de derby’s nog bloed, 
zweet en goalen… tegenwoordig alleen nog 
een beetje zweet..

al ben ik inmiddels  de 60 gepasseerd en zo-
wat de oudste van mijn team toch kan ik het 
actieve voetbal nog lang niet missen. momen-
teel ben ik herstellende van een operatie aan 
mijn meniscus en wacht ik met veel ongeduld 
tot mijn fysiotherapeut groen licht geeft om 
het veld weer in te kunnen, ik vind het gewoon 
een heerlijk spelletje. 
De eerlijkheid biedt me wel te zeggen dat ik na 
1 helft meespelen wat mijn conditie betreft wel 
aan mijn taks zit. Ik ben nu eenmaal iemand 
die alles geeft zodra ik op de groene mat sta.

Ik hoop dat we de komende jaren bij de vetera-
nen wel voldoende nieuwe aanwas blijven krij-
gen want de afgelopen jaren was de toeloop 
niet zo groot. terwijl, en dat kan ik niet genoeg 

benadrukken, er niets leuker is dan een potje 
voetbal op de zaterdagmiddag, zo rond de 
klok van 17.00 Ikzelf wil er nog lang niet mee 
stoppen, ik ga door zolang het lijf het toelaat..

tot slot wil ik de pen doorgeven aan een van 
de beste en betrouwbaarste laatste mannen 
van NWc, nl. floran van loon!
het geeft  mij en mijn teamgenoten altijd een 
heel rustgevend gevoel dat we met zo’n solide 
sluitpost kunnen voetballen!

Ik ben ook benieuwd wat er bij hem uit de 
‘pen’ zal komen over zijn carrière bij NWc , 
dus zet hem op floor!

Sjaak van Hugten

zweet en goalen… tegenwoordig alleen nog 

al ben ik inmiddels  de 60 gepasseerd en zo-
wat de oudste van mijn team toch kan ik het 
actieve voetbal nog lang niet missen. momen-
teel ben ik herstellende van een operatie aan 
mijn meniscus en wacht ik met veel ongeduld 
tot mijn fysiotherapeut groen licht geeft om 
het veld weer in te kunnen, ik vind het gewoon 

De eerlijkheid biedt me wel te zeggen dat ik na 
1 helft meespelen wat mijn conditie betreft wel 
aan mijn taks zit. Ik ben nu eenmaal iemand 



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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