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VOORWOORD
Voor je ligt weer een goed gevuld exemplaar 
van de nieuwste editie van de NWC-er. alweer 
de één na laatste van dit seizoen en dat voelt 
een beetje raar omdat de 2e helft van het sei-
zoen nog maar net gestart is. Eerlijk gezegd 
vind ik het als trouwe supporter van enkele 
jeugdteams alleen maar fijn dat de winterstop 
wat langer heeft geduurd. ik stond op 10 maart 
bij de eerste wedstrijd van de 2e seizoenshelft 
niet te blauwbekken van de kou! Een ander bij-

komend voordeel misschien wel, is dat ieder-
een meer tijd had om kopij aan te leveren voor 
deze nieuwe editie waardoor hij weer ‘goed 
gevuld’ is. Maar, zoals je gaat lezen in deze 
nieuwe editie, zijn er zeker niet alleen voorde-
len te benoemen.  genoeg redenen dus om er 
eens goed voor te gaan zitten.

Veel leesplezier! 
 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
maart 2018 - 44e jaargang.  

Op vrijdag 16 maart vond de 13e 
editie plaats van De grote NWC 
quiz. Vorig jaar gaf de organisatie 
van deze quiz aan dat ze ermee 
gingen stoppen. Een nieuwe or-
ganisatie is enthousiast in dit 
‘gat’ gesprongen en heeft de 
deelnemers een mooie avond 
voorgeschoteld.
als winnaar kwam de ‘oude’ orga-
nisatie uit de bus. in de volgende 
editie van De Nieuwe NWC-er 
volgt meer over deze avond”

De GROTE NWC QUIZ 2017
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Even verderop praat ik kort met een leider, 
die ook geniet van de drukte, maar die ook 
bedenkingen heeft bij de latere start van de 
competitie. Vooral voor de senioren heeft de 
keuze voor een latere start van de competitie 
gevolgen voor het programma. Tezamen met 
de vele afgelastingen door het slechte weer, 
zorgt die late start er voor dat er nu, met nog 
een paar maanden competitievoetbal voor 
de boeg, nog veel wedstrijden gespeeld 
moeten worden. Om ervoor te zorgen dat ie-
dereen met een gelijk aantal wedstrijden aan 
de laatste competitierondes kan beginnen, 
zijn doordeweekse wedstrijden al onvermij-
delijk geworden. Mogelijk gaat dat dan weer 
ten koste van trainingen, die nodig zijn om 
spelers beter te maken. De KNVB zal zich, 

als deze geluiden tot in Zeist doork linken, 
ongetwijfeld nog eens buigen over deze 
problematiek. 

De belangrijkste taak voor ons kader is om 
ervoor te zorgen dat de trainingen en de wed-
strijden weer ongestoord door kunnen gaan. 
En als dat geregeld is, wordt er alweer vooruit 
gekeken naar het volgende voetbalseizoen, 
want die voorbereidingen moeten in de ko-
mende maanden ook weer afgerond worden. 

En, zoals ik al vaker heb gezegd, NWC wil 
meer dan voetbalvereniging zijn. We wil-
len een vereniging zijn waar iedereen zich 
thuis voelt en waar voor iedereen ook wat 
te doen is, naast het voetbal. Er wordt veel 

Voorwoord van de voorzitter



VaNMOrgEN Was iK Op hET spOrTparK EN VOOr hET EErsT siNDs DE WiNTErsTOp Was Er 

WEEr EEN VOllEDig prOgraMMa. iK Mag WEl ZEggEN DaT iK DaN gENiET VaN DiE DruKTE, 

jONgE VOETBallErs EN VOETBalsTErs, DiE sOMs iN EEN KluiTjE aChTEr DE Bal aaN rEN-

NEN. EEN jEugDigE sChEiDsrEChTEr, DiE, MissChiEN WEl uiT MEDElijDEN MET EEN TEaM DaT 

VEr aChTEr sTaaT, EraaN TWijfElT Of hij al DaN NiET EEN VrijE Trap MOET gEVEN aaN DaT 

TEaM. KiNDErEN EN OuDErs, DiE ZiChTBaar WEEr gENiETEN VaN DEZE VOETBalZaTErDag 

gEVEN EEN gOED gEVOEl. 

Weer lekker druk
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 geregeld om dit waar te maken; zo worden 
er - op het moment van schrijven - de laatste 
zaken geregeld voor de grote NWC-Quiz, die 
aanstaande vrijdag op het programma staat; 
er wordt gewerkt aan de slag om asten en 
het Muziekspektakel dat met Koningsdag op 
het programma staat; tussendoor hebben we 
ook nog de wedstrijd tegen sV someren, die 
altijd wat meer vraagt aan voorbereidingen, 
en er wordt volop gewerkt aan het jubile-
umfeest voor het 75-jarig bestaan van de 
jeugdafdeling en het 50-jarig bestaan van de 
veteranenafdeling. Op zaterdag 9 juni gaan 
we dit grootst vieren met de hele vereniging 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
En bij al deze activiteiten zijn we ook volop 
bezig met de voorbereiding voor de aanleg 
van het tweede kunstgrasveld. De gemeente 
heeft hier geld voor beschikbaar gesteld, 
maar er wordt ook een financiële bijdrage 
van NWC verwacht. hiervoor hebben we, 
naast een commissie die zich bezig houdt 
met het veld, een commissie ingesteld, die 
bezig is met het bijeen brengen van deze gel-
den. De plannen hiervoor liggen op tafel en 
in een volgende editie van De NWC-er komen 
we hier uitgebreider op terug. 

het bestuur buigt zich ondertussen over een 
aantal andere zaken, zoals het hoger beroep 
in de rechtszaak tegen de vorige uitbaters 
van de kantine; de organisatie van de, vorig 
jaar al aangekondigde, nieuwe spelvormen 
voor de jeugd; de invoering van de aVg (al-
gemene verordening gegevensbescherming); 
de plannen van de regering om alle sportpar-
ken rookvrij te maken en over  de samenwer-
king op het gebied van damesvoetbal. 
het doet me goed om te constateren dat we 
weer volop draaien. Wat ik wel jammer vind, 
is dat de opkomst op onze vrijwilligersavond 
niet groter is. Begrijp me niet verkeerd, ik 
heb een geweldig leuke avond gehad, maar 
ik weet dat we veel meer vrijwilligers heb-
ben, dan er op die avond aanwezig waren. 
het is in feite het enige moment in het 
seizoen dat we als bestuur iets terug kunnen 
doen voor onze vrijwilligers en hoe mooi zou 
het dan zijn als iedereen aanwezig zou zijn.
We  gaan er met z’n allen weer een mooie 
tweede seizoenshelft van maken, ik heb 
daar alle vertrouwen in.

Sportieve groeten
Wim Geboers, voorzitter
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Dag 1: het was een koude, winderige en voor-
al natte ochtend op 3 januari 2018. Nadat 
iedereen rond de klok van half vijf zijn weg 
had gevonden naar de kantine, stond roel 
Nabuurs de selectie te woord over wat ons te 
wachten stond tijdens het trainingskamp in 
la Cala de Mijas. Tijdens de toespraak kwam 
naar voren dat er gedurende het gehele trai-
ningskamp, met uitzondering van trainingen 
en de wedstrijd, een rode draadspel gaande 
was. Dit spel hield in dat degene die het gele 
golfballetje in bezit had bij terugkomst op het 
sportpark de volgende training moest trakte-
ren. het balletje mocht alleen van hand op 
hand door worden gegeven. Martijn henst, 

hET TraiNiNgsKaMp DaT NWC 1 BEgiN jaNuari BElEgDE iN la Cala DE Mijas (ZuiD-spaNjE), 

Was WEEr EEN uNiEKE ErVariNg. ZEKEr VOOr EEN DriETal jONgE spElErs VaN ONs VaaNDEl-

TEaM, DiE iN DiT VErhaal TErugBliKKEN Op hET VErBlijf iN DE spaaNsE ZON.

Trainingskamp NWC 1 
in la CALA de Mijas

onze aanvoerder, was de gelukkige om te 
starten met het balletje in zijn bezit. De reden 
hiervan was dat hij zich als laatste meldde in 
de kantine. Een tweede punt benoemd door 
de trainer bevatte de uitleg over het klasse-
ment waarvoor gedurende het trainingskamp 
punten verdiend konden worden; bij het rode 
draadspel en partijvormen op de training. Na 
de toespraak van de trainer begon de reis vol 
goede moed.
Na een kleine twee uur in de bus arriveer-
den wij op Brussels airport. De harde wind 
in asten hadden we meegenomen naar het 
vliegveld. Dit was te merken aan de hevige 
turbulentie die we ondervonden tijdens het 

MET VERTROUWEN DE TWEEDE SEIZOENSHELFT IN
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opstijgen. rond het middaguur landden we in 
Málaga na toch wel een voorspoedige vlucht, 
ondanks die turbulentie. Nadat iedereen zijn 
bagage had gevonden op de lopende band, 
liepen we richting de bus totdat we werden 
gestoord door enkele supporters die met 
ruud leenen en laurens hurkmans op de foto 
wilden. Na een korte fotoshoot waren we he-
lemaal gesetteld in de bus en begon het laat-
ste stuk van onze reis naar het hotel. Eenmaal 
aangekomen bij het hotel wilde de chauffeur 
de bus achteruit insteken richting de oprit van 
het hotel, totdat er wat gemor te horen was 
achter in de bus. Toen bleek dat een ruit gebar-
sten was doordat de bus tegen een verkeers-
bord aanzat. Dit deed de chauffeur niks en 
hij zette ons rustig af voor de deur van het ViK 
gran hotel, wat tevens de laatste keer was dat 
de chauffeur ons had afgezet voor het hotel. 
in de lobby werden de pasjes van de kamers 
uitgedeeld aan ons en de begeleiding onder 
supervisie van johan janssen. 

Voor de eerste keer konden wij genieten van 
de diverse gerechten die het hotel te bieden 
had. iedereen at zijn buik mooi rond en de 
eerstvolgende activiteit die op het program-

ma stond was tafeltennissen. Ondanks een 
wat rommelig begin door een gebrek aan ta-
fels viel de activiteit als zeer geslaagd te be-
stempelen.

Vervolgens was ruim de tijd beschikbaar om 
ons klaar te maken voor de eerste training. 
iedereen had zich in de lobby verzameld en 
de bus, met de kapotte ruit, stond op ons te 
wachten. Na een klein halfuur kwamen we 
aan bij het trainingsveld. De sfeer zat er goed 
in. iedereen had zin om weer een balletje te 
trappen, zeker na zo’n lange tijd. Onder een 
mooie ondergaande spaanse zon had de trai-
ner een tactische training op het programma 
staan, waarbij de aanvallers apart werden ge-
nomen van de groep en onderhanden ston-
den van Eef Opperman. het laatste onderdeel 
van de training bestond uit een partijvorm 
waarmee punten verdiend konden worden 
voor het klassement voor het hele team. Na 
een felle partijvorm werd de training afge-
sloten en konden wij de bus in om terug te 
gaan naar het hotel. hier was de tijd om een 
welverdiende douche te pakken om vervol-
gens fris en fruitig aan te schuiven aan de di-
nertafel. Toen iedereen zijn honger gestild had 
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kwamen wij bij elkaar voor de uitleg van het 
tweede rode draadspel. Dat spel hield in dat 
we een look-a-like van elkaar moesten vinden. 
De look-a-like mocht een hotelgast zijn maar 
ook een persoon op internet. De look-a-likes 
werden doorgestuurd naar de jury die bestond 
uit twee sponsoren. hierna hadden we een 
vrije avond op het programma staan. iedereen 
gaf hier zijn eigen invulling aan, enkelen gin-
gen kaarten terwijl anderen op hun beurt een 
pijltje gingen gooien. Verder hing in de bar een 
groot scherm waarop die avond diverse voet-
balwedstrijden werden uitgezonden.

Dag 2
Tussen acht uur en kwart over acht ontwaakte 
iedereen aan het prachtige strand van Costa 
del sol. Om half negen zat iedereen weer vol 
goede moed aan het ontbijt van het ViK gran 
hotel. Na het ontbijt was voldoende tijd om 
ons klaar te maken voor de tweede training 
van het trainingskamp. Deze training vond 
plaats op een andere locatie dan het vorige 
trainingsveld; dit trainingsveld lag op loopaf-
stand van het hotel. Met tropische tempera-
turen stonden we klaar voor een wat intensie-
vere training. Deze training werd afgesloten 
met een scherpe partijvorm inclusief kaat-
sers aan beide zijden van de goal. Ook bij 
deze partijvorm stonden punten op het spel 
voor het eindklassement, dus werd er op het 
scherpst van de snede gespeeld.

Op de terugweg richting het hotel bleek dat 
ieders maag aardig liep te knorren. gelukkig 
stond in het hotel een goed vullende lunch 
op ons te wachten, dus na een warme dou-
che schoof iedereen aan tafel. Na afloop van 
de lunch vertelde roel ons dat een middag-
activiteit georganiseerd was op het strand. 
De middagactiviteit bestond uit voetvolley en 
beachtennis. Op voorhand waren teams ge-
maakt, het winnende team kreeg de meeste 
punten en het verliezende team de minste. 
gezien het feit dat tijdens de activiteit pun-

ten verdiend konden worden, was de strijd-
lust zeker aanwezig bij ieder team. Na een 
dikke twee uur was de winnaar bekend en 
de punten waren verdeeld. Vervolgens heb-
ben we samen opgeruimd en heeft iedereen 
nog vrije tijd gehad tot aan het diner. Tijdens 
het diner was de sfeer goed vanwege de zeer 
geslaagde strandactiviteit. Deze avond stond 
voor het eerst een avondactiviteit op het pro-
gramma. Drie spelers hadden een quiz in el-
kaar gezet. Deze quiz begon vrij gemakkelijk, 
maar naarmate de quiz vorderde werd deze 
steeds moeilijker. Na de activiteit was het 
besef bij iedereen aanwezig dat de volgende 
dag een wedstrijd op het programma stond 
tegen Dfs Opheusden, dus iedereen ging op 
tijd naar bed.

Dag 3
Na een goede nachtrust begaf iedereen zich 
richting het ontbijt dat om half 10 op de plan-
ning stond. Een goede bodem was belangrijk 
voor de volgende activiteit. Die bestond uit 
een strandwandeling met de gehele selectie 
en begeleiding. Bij het strand aangekomen 
kozen de voorste mannen ervoor om in zuid-
westelijke richting te lopen richting Marbella. 
het weer keek een beetje fris aan, maar na 
enkele minuten lopen gingen de eerste ves-
ten al uit en liepen we vol in de zon. Een mooi 
gezicht hoe de oranje-zwarte polo’s langs 
het strand afliepen, dit deed menig hoofd 
omdraaien van passerende voetgangers. De 
hele wandeling nam ongeveer een uur in 
beslag. Eenmaal teruggekomen bij het hotel 
hadden we tijd zat om klaar te maken voor 
de lunch. Ook na de lunch was er voldoende 
tijd om ons voor te bereiden op de wedstrijd 
tegen Dfs Opheusden. aansluitend op de 
lunch stond de wedstrijdbespreking op het 
programma die gehouden werd in een aparte 
ruimte in het hotel. Toen eenmaal de opstel-
ling en de tactiek voor iedereen duidelijk 
was, stond wederom de bus voor ons klaar 
om ons weg te brengen naar de wedstrijd. 
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aangekomen bij het veld was nog een andere 
wedstrijd bezig, wat ons de gelegenheid gaf 
om rustig de voetbalschoenen onder te bin-
den en nog even te genieten van het mooie 
uitzicht. landinwaarts was een rotsachtige 
wand te zien, terwijl als je goed keek je 180 
graden de andere kant op de zee kon zien. 
Tijdens de warming-up was duidelijk te zien 
dat iedereen gefocust was en zin had in de 
wedstrijd, maar ook viel van de gezichten af 
te lezen dat het genieten geblazen was. Ook 
bij de sponsoren spatte het genieten van de 
gezichten af. Op het laatste moment voor de 
wedstrijd sprak de trainer ons nog een keer 
toe, om de puntjes op de spreekwoordelijke 
i te zetten. Ook benadrukte hij nogmaals 
dat we moesten genieten en even om ons 
heen moesten kijken. het fluitsignaal van de 
scheidsrechter klonk en de wedstrijd was be-
gonnen. 
Trainer roel Nabuurs gaf alle fitte spelers 
ruime speeltijd. in het eerste deel van de 
wedstrijd konden wij prima tegenstand bie-
den. Dat de zaterdaghoofdklasser voetbal-
technisch bovenliggend was, kwam uiteraard 
niet als een verrassing, maar toch hielden wij 
prima stand. in de hele eerste helft kon de te-
genstander maar één echte kans creëren. Net 
voor de rust had Merijn van Brussel zelfs de 
kans om ons op voorsprong te zetten, maar 
zijn schot kon nog net door de keeper van 
Dfs Opheusden worden gepareerd. Zo gin-
gen we met een 0-0 naar de thee. 

in de tweede helft was het beeld van de 
wedstrijd niet veel anders. in de 55e minuut 
kwam dan toch de 1-0 voor Dfs Opheusden 
op het scorebord. in een duel in het straf-
schopgebied zag de scheidsrechter een 
overtreding en legde hij de bal op de stip. De 
penalty die daarop volgde werd feilloos be-
nut. Ondanks het niveauverschil kwamen we 
steeds beter in de wedstrijd. Met heel hard 
werken werd geprobeerd druk te zetten op de 
tegenstander. Een kwartier voor tijd volgde 
de beloning. Na goed doorzetten van jeroen 
van Deursen kwam de bal in een kluts voor 
het doel terecht. Douwe hurkmans was het 
meest alert en zorgde voor de gelijkmaker. 
in de fase die daarop volgde kwamen wij niet 
echt meer in de problemen. uiteindelijk met 
een prima en verdienstelijke 1-1 als resultaat. 
Na het diner stond een toto-gambling-activi-
teit op het programma. De activiteit bestond 
uit verschillende rondes waarin steeds een 
ander spel gespeeld werd. per spel kwamen 
drie of zes deelnemers naar voren om het 
spel te spelen. De overige mensen in het pu-
bliek konden door middel van een kleurkaart 
inzetten op een deelnemer die naar zijn ver-
moeden weleens kon winnen. het was een 
erg leuke activiteit met veel interactie tussen 
iedereen. Ook de spellen die gespeeld wer-
den waren erg leuk om te spelen maar ook 
om te aanschouwen. rond half twaalf zat de 
laatste ronde erop en was de winnaar van de 
avond bekend: Tim van stiphout. Nadat ie-
dereen samen had opgeruimd en goed had 
nagenoten van een gezellige avond zochten 
we de kamer op om te gaan slapen. 

Dag 4
Om negen uur werden we weer verwacht aan 
het ontbijt. sommigen van ons hadden nog 
zware benen van de wedstrijd van de dag 
ervoor, maar een stevig ontbijtbuffet maakte 
veel goed. Na het ontbijt was het tijd voor een 
spellenprogramma, waarbij weer punten wa-
ren te verdienen voor het klassement. Weer 
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werd hard gestreden voor de punten, zo hard 
dat sam Ockers erin slaagde een bal te laten 
afdwalen in de zee. ruud leenen meende 
de bal nog te kunnen redden, maar ook voor 
hem was dit een kansloze poging vanwege 
de fikse wind die er stond. in de middag 
stond er een lichte uitlooptraining op het 
programma. Tijdens de training hebben we 
een uitgebreide sessie core stability gehad. 
hierop volgde een afwerkvorm op doel en tot 
slot een partijvorm waar één van de laatste 
punten te verdienen waren. aan het eind van 
de training werden we toegesproken door de 
trainer waarbij werd vermeld dat tijdens de 
trainingen goede inzet was vertoond en we 
met vertrouwen de tweede seizoenshelft in 
kunnen gaan. 
Na het eten stond er een stapavond op het 
programma in een nabij gelegen café. De 
debutanten van het trainingskamp moesten 
racen in het café, waarbij sam Ockers als 
terechte winnaar naar boven kwam met een 
kleine voorsprong op jowie van heugten. 
Douwe hurkmans deed ook mee maar kwam 
niet in aanmerking voor de eerste plek. 

Dag 5
De morgen dat we vertrokken was de ene fit-
ter dan de ander bij het ontbijt. Na de buik 
rond gegeten te hebben checkten we rond 
half 11 uit voor een trip naar Málaga. in de bus 
vertelde huib wat er op de planning stond. 
We zouden met z’n allen naar het wijnmu-
seum gaan, wat een uur zou duren. achteraf 
bleek dat het wijnmuseum niet zo groot was 
en de tour minder dan tien minuten ging du-
ren. Dit was geen probleem, want uiteindelijk 
was er genoeg te doen in de stad. Eén groepje 
ging golfen, anderen gingen weer naar het 
stadion, een paar gingen de stad verkennen 
en een aantal andere NWC-ers wilden genie-
ten van de zon op het terras. Om half 5 was 
iedereen bij elkaar om een klein hapje te eten 
en vervolgens naar het vliegveld te gaan. On-
dertussen in de bus ging de vraag “wie heeft 

het balletje nou?” rond. het antwoord op die 
vraag wisten natuurlijk maar twee mensen. 
Maar voordat diegenen daar antwoord op 
konden kunnen geven waren we bij het vlieg-
veld aangekomen. Tijdens het wachten kwa-
men we nog onze collega’s van aZ uit alkmaar 
tegen. Voor sommigen van ons oude beken-
den. rond kwart voor negen vertrok ons vlieg-
tuig naar Brussel. gelukkig voor diegenen die 
niet konden slapen duurde de reis maar twee 
uur en 35 minuten. Eenmaal aangekomen in 
Brussel was iedereen doodop en kon men 
niet wachten om in het eigen bed te slapen. 
iedereen pakte zijn koffers van de band en zo 
konden we verder naar de bus richting asten. 
in de bus werd het trainingskamp afgesloten 
met een paar mooie woorden van de trainer. 
Daarop volgend kwam de uitslag van het pun-
tenklassement. Tom van Bussel was uiteinde-
lijk de terechte winnaar. Ook de uitslag van 
het balletje werd bij het uitstappen bekend. 
We hoorden al een paar jongens fluisteren en 
het bleek dat laurens hurkmans de gelukkige 
was die het balletje in bezit had. Voordat we 
aankwamen in asten heeft hij nog alles pro-
beren te doen om het balletje aan een ander 
te geven. Maar zijn inzet was tevergeefs en 
heeft hij de eerste training moeten trakteren. 
Dit was meteen het einde van het Trainings-
kamp 2018 en kunnen we terugkijken op een 
nuttige maar vooral ook een leuke tijd!

Sam Ockers, Menno Janssen  
en Jowie van Heugten
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blessurepreventie 
meidenvoetbal

het oplopen van zo’n zware knieblessure kan 
enorme gevolgen hebben. Zo is bekend dat 
artrose van de knie na het oplopen van een 
dergelijke blessure veel eerder optreedt, waar-
door sporten, maar ook het dagelijks leven in 
de toekomst ernstig beperkt kan worden.

in samenwerking met Campanula fysiothe-
rapie te asten, is NWC voor de meidenteams 
MO15-1, MO17-1, MO17-2 en MO19-1 gestart 
met een gestandaardiseerd blessurepreven-
tie oefenprogramma in de vorm van een war-
ming-up (5 à 10 minuten) waardoor de kans 
op deze blessure met 50%-70% afneemt. 

Voor optimaal resultaat is het van belang dat 
er individueel een basismeting plaats vindt. 
Middels deze meting kan worden vastge-
steld of de speelster verhoogd risico heeft 
op een knieblessure. Na deze meting wordt 
gestart met de specifieke oefeningen in de 
warming-up tijdens trainingen en wedstrij-
den gedurende een periode van drie maan-
den. Na deze drie maanden vindt een nieuwe 
individuele meting plaats. Wanneer na deze 
meting wordt vastgesteld dat de speelster 
nog steeds verhoogd risico heeft op dit letsel 
wordt zij geïnformeerd en kan de intensiteit 
van de oefeningen worden verhoogd, dan wel 
kan indien gewenst een afspraak worden ge-
maakt met de fysiotherapeut. 

inmiddels heeft de basismeting plaatsgevon-
den. gezien de uitkomsten van deze basis-
meting is het goede zaak dat NWC dit blessu-
repreventie oefenprogramma is gestart; vele 
speelsters blijken risicovol voor het oplopen 
van deze blessure! De speelsters zijn dan ook 
direct aan de slag gegaan met de specifieke 
oefeningen welke hopelijk over een aantal 
maanden leiden tot een goede vooruitgang 
en daardoor minder risico op deze blessure.

Johnny Smits
Groepsleider dames/meisjes 

Bij NWC-asTEN ZijN VElE MEiDEN aCTiEf BiNNEN EEN VaN DE MEiDENTEaMs. VElE sTuDiEs TO-

NEN aaN DaT MEisjEs iN DE lEEfTijD VaN 12-18 jaar EEN fOrs VErhOOgD risiCO lOpEN Op hET 

KrijgEN VaN KNiEBlEssurEs, iN hET BijZONDEr VaN DE VOOrsTE KruisBaND. Zij hEBBEN Op 

DEZE lEEfTijD 4-6 KEEr VaKEr EEN VOOrsTEKruisBaND lETsEl DaN jONgENs.
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Traditioneel werd het toernooi op vrijdag-
avond geopend met het senioren en dames-
toernooi, waarbij het aantal damesteams ge-
groeid is tot 9 fanatieke teams.
“We hebben voor de eerste keer 4 profclubs 
aan ons jeugdtoernooi jO-13 kunnen ver-
binden; psV, VVV Venlo, fortuna sittard en 
fC Den Bosch. samen met sV someren en NWC 
zorgden zij voor een zeer hoogwaardig deel-
nemersveld” vertelt een trotse gerard stienen.

De sjerpa’s van de scouting uit asten heb-
ben zich ook geprofileerd bij Manegevoetbal. 
Op zondagmiddag hebben zij alle jeugdige 
bezoekers verzorgd met schitterende glit-
tertattoos, schminken en leuke spelletjes. 

Opnieuw een bijzonder 
weekend Manegevoetbal!

VOOr DE 12E KEEr WErDEN DE paarDENBaK-

KEN VaN MaNEgE hEijligErs OMgETOVErD 

TOT EEN VOETBalarENa WaariN MEEr DaN 

600 VOETBallErs, jONg EN OuD, aCTiEf ZijN 

gEWEEsT. DE 12E EDiTiE WErD gEKENMErKT 

DOOr BijZONDErE DETails.

Foto: Bram van Oosterhout

En bezoekers waren er in grote getalen. “het 
toernooi is dit jaar erg druk bezocht. En de 
bezoekers zijn ook getrakteerd, want het was 
een waar spektakel op het veld. Ontzettend 
veel doelpunten, sportieve strijd en af en toe 
een gezonde dosis humor zorgde voor een 
hoge amusementswaarde”, aldus een lachen-
de hans stienen. 
Bij de jO-8 jeugdtoernooien gingen sV someren 
en rpC uit Eindhoven met de eerste prijzen 
naar huis. het jO-13 toernooi werd na een 
sensationele finale gewonnen door fC Den 
Bosch. het damestoernooi werd gewonnen 
door Don’t Messi with us! Bij de senioren 
won team Blauw de eerste prijs in de B-poule 
en werd in een mooie finale van de a-poule 
Eijsboutsboys uit Ommel de terechte winnaar 
van 2018. De prijzen werden uitgereikt door 
prins hans den derde van CV de plekkers.
Ook werd er een loterij georganiseerd waar-
van de opbrengst in zijn geheel naar  de NWC 
jeugdafdeling gaat, die 75 jaar bestaat.  De 
opbrengst was 1000 euro.



FACILITAIR SPONSOR 
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FACILITAIR SPONSOR  

VAN HET G-VOETBAL
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 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 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
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
Unidis Bedrijfssoftware B.V. 

BordSponSor (VErVoLG)
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ik kijk uit principe niet naar wedstrijden van 
psv, dus ik kan er niet over oordelen. als ik 
de gemiddelde psv-supporter om me heen 
hoor, klagen ze niet over het feit dat psv slecht 
speelt, maar klagen ze over het feit dat in al 
die voetbalpraatprogramma’s negatief gedaan 
wordt over het spel van psv. Die lui van boven 
de rivieren zijn allemaal voor ajaX vinden ze. 

ik heb een oom, die is ook voor psv en als 
ajaX ooit een penalty krijgt die discutabel is, 
dan komt dat volgens hem omdat de KNVB op-
dracht geeft aan de scheidsrechters om ajaX 
te bevoordelen. hij gelooft dat ze bij de KNVB 
allemaal voor ajaX zijn en dat ze er daar alles 

aan doen om de rest van de clubs te benade-
len. Maar laten we eens naar de feiten kijken. 
De voorzitter van de KNVB komt uit almelo, 
de technisch directeur van de KNVB komt ook 
uit almelo. De nieuwe bondscoach komt uit 
groningen en zijn keeperstrainer komt zelfs uit 
het lampengat als ik me niet vergis.

allemaal volk uit de provincie die het tegen-
woordig voor het zeggen hebben in het Neder-
landse voetbal. sterker nog, ajaX heeft een 
echte tukker als hoofdtrainer, er is geen enke-
le belangrijke functie meer in het voetbal die 
door een “amsterdammer” wordt ingevuld.
En dat is een goede zaak, want bijvoorbeeld 

psV WOrDT KaMpiOEN DiT sEiZOEN, DaT sTaaT WaT Mij BETrEfT al VasT. psV spEElT gEEN OOg-

sTrElEND VOETBal EN hEEfT EEN BEETjE gEluK DaT ZE VaaK iN DE laaTsTE MiNuuT sCOrEN. 

alThaNs, DaT is DE KriTiEK VaN DE VElE “VOETBalKENNErs” iN NEDErlaND.

COLUMN: ONDER DE LOEP

Lucky Calimero
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Danny Blind, Van gaal, frank de 
Boer hebben niet voor niets geen 
baan als trainer. Ze hebben de laat-
ste jaren gefaald. De tijd dat ze al-
tijd alles beter wisten is voorbij, de 
bluf heeft plaats gemaakt voor rea-
lisme. Keihard werken voor de pun-
ten i.p.v. denken dat je de punten 
al binnen hebt voordat de wedstrijd 

begint. Nu wordt het dan ook tijd 
dat de psv-supporter zijn Calimero 
gevoelens aan de kant gaat schui-
ven. Niet naar andere clubs kijken, 
maar naar de ranglijst, dan kun je 
iedereen uit lachen. 

 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
Grafi sch Service Buro Berkers
Grein Mode
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
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Heel goed, lang vrijgezel blijven is mijn ad-
vies. Sporten jullie zelf ook?
f: ik zit op korfbal, in de B1 van Klimop. Wij 
verliezen alles...
N: ik korfbal ook, in de a2 van Klimop.
M: ik doe niet aan sport, ik heb dit goddelijke 
lichaam van mezelf...
hihihihihihihi

Wat doen jullie verder? Werken jullie of zitten 
jullie op school?
Werken en school! We werken alledrie in de 
horeca en Michelle bij de shoeby.

Goed bezig dames! Willen jullie tot slot nog 
wat kwijt aan onze lezers?
We weten echt niets... Mogen we met sander 
overleggen? Dan zetten we er groetjes van 
sander bij... 

Nee, het moet echt iets van jullie zelf zijn. En 
jullie levensmotto dan?
We kunnen echt niets verzinnen! Doe maar 
dat korfbal echt heel leuk is, en zeker zo 
moeilijk als voetbal!

Nou, da’s toch nog best een goeie uitsmijter. 
Hartelijk dank dames en nog een fijn week-
end!
Dankjewel, en graag gedaan! hihihihihihihi!!!

Hallo dames! Wat een vrolijke meiden hangen 
hier over de reling. Wie zijn jullie en mag ik jul-
lie kort interviewen voor De nieuwe NWC-er?
ja hoor, dat mag! Wij zijn femke, Nina en 
Michelle (respectievelijk van de Ven, van den 
Beuken en van Bokhoven, red.)

Wat doen jullie hier? Op jongensjacht?
Hihihihihi
f: Naar mijn broertje kijken, in jO15-3
N: ik ook naar mijn broertje kijken, die zit in 
jO15-1. Ze staan met 2-1 achter...
M: ik niet naar mijn broertje kijken. ik ben ge-
woon hun vriendin.
f & N: Zij komt gewoon naar de jongens kijken

Zijn jullie eigenlijk wel vrijgezel? En hoe oud 
zijn jullie eigenlijk?
Wij zijn 16, 16 en 15, en alledrie geen vriendje!

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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De actuele stand op de ranglijst zal menige 
technische staf in den lande heel wat hoofd-
brekens kosten. En in diverse bestuurska-
mers zal het zeker de nodige beroering bren-
gen. als gevolg hiervan wordt er op diverse 
fronten momenteel heel actief en serieus 
over alle voorhanden zijnde scenario’s nage-
dacht. alle mogelijkheden passeren daarbij 
de revue. De spanning in deze fase van de 
competitie is dan ook vaak te snijden en die 
neemt tevens toe naarmate de competitie op 
z’n eindje loopt. Op een laatste moment pro-
beert men nog even met pakkende maatrege-
len het noodlottige tij te keren om daarmee 
een kentering te bewerkstelligen en de zo ge-
liefde club een voor een eventuele degradatie 
te behoeden. Er is in zo’n fase niet altijd de 
zo gewenste eensgezindheid wat betreft het 
pakket van de te nemen maatregelen, maar 
dat ter zijde. het is goed dat de verantwoor-
delijken in deze een laatste keuze hebben 
en daarbij uiteindelijk de doorslag mogen 
geven. alle anderen mogen deze keuzes weer 
op hun juiste waarde beoordelen. in zo’n cru-
ciale fase van de competitie  biedt dat natuur-
lijk weer alle ruimte voor speculatie en dat 
alles roept ras weer de nodige discussie op. 
Zeker bij degenen die zich een ‘echte’ ken-
ner plegen te noemen en dat zijn er natuurlijk 

veel, vooral bij de club van vaste supporters, 
want die denken hun club van haver tot gort 
te kennen. En die denken ook te weten waar 
het momenteel aan schort en wat nodig is 
om een eventuele degradatie te voorkomen. 
Vaak willen die boven alles gehoord worden 
en nemen de laatste jaren steeds vaker het 
initiatief om hun mening op een negatieve 
manier te uiten en deze anderen heel agres-
sief op te dringen. Vaak tot groot ongenoegen 
van het bestuur en de technische staf, maar 
die trachten hier heel diplomatiek mee om te 
gaan. Daar zijn in het betaald voetbal voor-
beelden van te over.

‘Geeft nooit op’, is het devies dat we kennen 
uit de wereld van de sport. Volgens ingewij-
den kent elke sporter wel een hele reeks van 
teleurstellingen, soms afgewisseld met een 
incidenteel succes. sporters gaan in hun ijver 
en enthousiasme nu eenmaal tot het gaatje 
en willen allemaal eens het grote en zo ge-
droomde succes ervaren. afscheid nemen 
zonder ooit een moment van glorie te hebben 
gekend is enkel voorbehouden aan weinigen. 
Velen van ons praten vol trots het liefst over 
de zeldzame successen, de kampioenschap-
pen, terwijl we, normaal gesproken, de erva-
ren talloze teleurstellingen, de tegenvallende 

Het degradatiespook 
waart weer rond                                                                              

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



 prestaties, de soms vernietigende maar ook 
wel de reeks van onverwachte nederlagen 
toch niet vergeten kunnen zijn. Ze staan na-
drukkelijk in ons geheugen gegrift, maar daar 
hebben we het heel bewust maar zelden over. 
Daar gaan we natuurlijk ook niet trots op en 
het lijkt of we die toch zeker niet spaarzame 
momenten heel selectief uit ons geheugen 
hebben verbannen. Wellicht ook dat we in de 
loop der jaren door schade en schande wijs 
zijn geworden en zo ook sportief gehard zijn 
en hebben leren omgaan met deze bittere 
teleurstellingen. Dat feit zal er ook wel de di-
recte oorzaak van zijn dat we de sporadische 
kampioenschappen en promoties juist zo 
heel uitbundig willen gaan vieren. De emotie 
die dan los komt kent haar weerga niet. alle 
remmen gaan dan los en van hoog tot laag 
gaan we lekker en het liefst ook flink uit ons 
dak. het is alsof we op zo’n moment  de frus-
tratie van jaren van ons af gooien.

Wanneer is de strijd verloren en moeten we 
ons gaan richten op een hopelijk betere toe-
komst? als sommigen al roepen van “het is 
niks en het wordt ook nooit iets!” is er altijd 
nog hoop en kan het tij steeds nog keren. Wat 
dan nodig is? Een moment dat alles meezit 
en er weer kostbare punten gescoord wor-
den. als je club in degradatienood verkeert 
zit vaak ook alles tegen. Elke tegenslag komt 
dan keihard aan en dat vreet aan het zo 
broodnodige zelfvertrouwen van de ploeg. je 
wordt steeds weer murw gebeukt. je zit dan in 
de bekende hoek waar de klappen vallen. het 
is om moedeloos van te worden. het degra-
datiespook komt ras in beeld en het noodlot 
lijkt onafwendbaar. Er gaan dan hier en daar 
al de nodige stemmen op dat er geen hoop 
meer is en we ons beter kunnen gaan richten 
op het nieuwe seizoen. Dat lot accepteren is 
uiterst moeilijk en het moet zeker ook niet 
te vroeg gebeuren. Een plotselinge en on-
verwachte overwinning met de kostbare drie 
punten kan een opleving van jewelste ver-

oorzaken. het ultieme geloof is er dan weer 
en dat geeft eenieder weer volop moed. Zo’n 
kentering kan een laatste strohalm zijn om je 
aan vast te klampen. het herwonnen zelfver-
trouwen kan zo’n boost geven waardoor het 
geloof in eigen kunnen weer volop aanwezig 
is. Dat kan weer uitmonden in die zo gewens-
te, maar nooit meer verwachte eindspurt 
waarbij tegen alle verwachting in weer volop 
punten worden gescoord. Zo wordt alsnog de 
lastige klip omzeild en degradatie afgewend 
tot groot genoegen van alle betrokkenen, de 
supporters incluis. Zelfs de geboren pessi-
misten en sceptici zullen dan een gat in de 
lucht springen!

Bij NWC is het een goede gewoonte en ook 
een zekere traditie dat we spelen voor onze 
laatste kansen. Menig maal is dat een succes 
gebleken en was handhaving het gevolg. De-
gradatie betekent namelijk terrein prijsgeven 
en dat brengt heel wat negativiteit met zich 
mee. Teleurstellingen komen nooit alleen 
en zetten heel gemakkelijk weer allerlei ver-
velende neveneffecten in werking waardoor 
uiteindelijk het totale verlies alleen maar 
groter wordt. Mensen haken af en met een 
uitgedunde, maar ook zwakkere groep moet 
je weer trachten het eens verloren terrein te 
herwinnen. Voorbeelden uit de regio maken 
duidelijk dat dat nooit zo vanzelfsprekend 
is. het doemscenario van het komen in een 
negatieve spiraal is vaak het lot wat een club 
dan beschoren is. het kost altijd weer veel 
meer kruim om op het oude niveau terug te 
keren. Dus als dat mogelijk is kun je dat beter 
voorkomen.

Blijven knokken voor je laatste kansen en nu 
uit alle macht handhaving gaan afdwingen, 
dat is nu het parool. je weet het: een kat 
in het nauw maakt nu eenmaal rare spron-
gen…………..., maar goed iedereen bij NWC 
zal je er dankbaar voor zijn. Zet hem op en 
succes!

nWC tV
Bemeko B.V.
De Kanti ne
Eetcafé De Grutt er
Hoppenbrouwers Techniek 
Marschee
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Ook deze keer weer een bijdrage  ‘Van het jeugdfront’ met de volgende informatie:
•	 Terugblik	kick-off	sessie	2de	seizoenshelft	

voor jeugdkader
•	 Nieuwe	spelvormen	komend	seizoen	voor	

jO10, jO11 en jO12
•	 Spelplezier
•	 Vacature:	Coördinator	Technische	Zaken	

recreatieve Teams 

•	 Wedstrijdzaken-App
•	 JO-19-2	kampioen
•	 Inning	gele	en	rode	kaarten	Jeugd	NWC	via	

automatische incasso
•	 WhatsApp	Eerste	Hulp	bij	NWC

Kick-off 2de seizoenshelft
Op zaterdag 3 februari jl. vond de kick off 2e 
seizoenshelft voor ons jeugdkader plaats in 
de kantine. het werd een boeiende en inter-
actieve sessie met o.a. een spreker van de 
KNVB en een demo over smart goals. Tege-
lijkertijd was het zeer jammer dat een aantal 
trainers/leiders niet de moeite hebben ge-
nomen om aanwezig te zijn, temeer omdat 
er veel tijd en energie gestoken is in de voor-
bereiding van dit evenement. Ondanks de 
matige opkomst kunnen we toch spreken van 
een geslaagde middag.

De middag werd afgetrapt met het onderdeel 
Tips & Tops, oftewel wat gaat er goed binnen 
de jeugdafdeling en wat kan er (nog) beter. 
alle aanwezigen werden in groepjes verdeeld 
en na een korte brainstorm werd er per groep 

gepresenteerd wat goed ging en wat ter ver-
betering vatbaar was. 

Voor meer informatie zie: home › jeugd › Kick-
off 2de seizoenshelft 2017/2018

VAN HET JEUGDFRONT

 Nieuwe spelvormen komend seizoen voor JO10, 
JO11 en JO12
Dit seizoen 2017/’18 is, zoals bekend, gestart 
met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen-
voetballers. De Onder 8 en Onder 9 jaar spe-
len 6-tegen-6 wedstrijdjes op een kwart voet-
balveld. spelen op een kleiner veld sluit beter 
aan op de belevingswereld van kinderen van 

deze leeftijd. ingooien wordt indribbelen en 
scheidsrechters worden spelbegeleiders die 
het spel voor kinderen in goede banen leiden.
 Komend seizoen starten de teams van Onder 
10, Onder 11 en Onder 12 ook met de nieuwe 
wedstrijdvormen. De Onder 10 gaat wedstrij-
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den 6-tegen-6 spelen op een kwart veld, de 
Onder 11 en Onder 12 gaan 8-tegen-8 spelen 
op een half veld. Ook zullen de spelregels 
aangepast worden. Voor meer informatie ga 
je naar: www.knvb.nl/assist/assist-trainers/
pupillenvoetbal.
Natuurlijk zullen we bij het maken van de 

teams rekening moeten gaan houden met 
deze nieuwe spelvormen. samen met Tech-
nische Zaken onderzoeken we momenteel 
hoeveel teams we in welke leeftijdscategorie 
willen hebben. uiteindelijk moet het doel zijn 
dat we zoveel mogelijk tegen gelijkwaardige 
tegenstanders willen spelen.



Spelplezier
Denken kinderen en ouders hetzelfde over spelplezier? Zie hieronder het briefje van een van 
de kinderen van de voetbalclub Waasland – Beveren.

 



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.

Vacature: CoÖrdinator Technische Zaken  
Recreatieve Teams
We	zijn	op	zoek	naar	een	Coördinator	Technische	Zaken	Recreatieve	Teams.	De	taken	van	de	
coördinator	zijn:
•	 Coördinatie/hulp	bij	opstart	seizoen	voor	nieuwe	trainers
•	 Bekijken	trainingen	start	seizoen	en	correctie	waar	nodig	(periode	van	1	a	2	maanden)
•	 Verzorgen/aanreiken	trainingsstof
•	 Bijwonen	groepsleiders	bijeenkomsten
•	 Aansporen/informeren	opleiding	Pupillentrainer
•	 (Op	verzoek)	bijwonen	Jeugdbestuur	overleg
•	 (Op	verzoek)	bijwonen	overleg	Technische	zaken

als je interesse hebt neem dan contact op met Edwin van Erp (06-21165924) of mail naar
afdelingszaken.jeugd@nwc-asten.nl.
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JO19-2 KAMPIOEN 
Door een mooie 0-4 overwinning tegen Merefeldia veroverde de jO19-2 op 29 januari in  
Nederweert het kampioenschap! proficiat spelers, leiders en trainers!!
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Inning gele en rode kaarten Jeugd NWC  
via automatische incasso
Vanaf de jO13 kunnen spelers van standaard-
teams of lagere teams gele en rode kaarten 
krijgen. hieraan zijn kosten verbonden die de 
KNVB bij NWC direct in rekening brengt.
NWC brengt deze kosten weer in rekening bij 
de speler. Dit jaar zal deze inning, ter voor-
koming van een grote administratieve last en 
verhoging van het aantal boetes dat daad-
werkelijk geïnd wordt, via automatische in-
casso verlopen. 

De 1e incasso is inmiddels uitgevoerd, dit be-
richt is op 11 februari ook gepubliceerd op de 
website. 
Tijdens de informatieavonden voor het nieu-
we seizoen in juni zullen we nog apart stil-
staan bij dit onderwerp.

Voor vragen over automatische incasso’s kunt 
u terecht bij penningmeester@nwc-asten.nl 
of afdelingszaken.jeugd@nwc-asten.nl.

WhatsApp Eerste Hulp  
bij NWC
Wanneer er bij NWC een grootschalig evene-
ment plaatsvindt, zullen er altijd EhBO’ers in-
gehuurd worden. Op wedstrijddagen en tijdens 
trainingsavonden geldt er geen verplichting om 
EhBO’ers aanwezig te hebben.
Vanaf zaterdag 17 maart starten we met een 
Whatsapp groep. Met deze groep hopen we 
het ‘eerste blessureleed’ op wedstrijddagen zo 
snel en efficiënt mogelijk aan te pakken.

De deelnemers aan deze Whatsapp groep  
(ongeveer 15 personen op dit moment) zijn in-
middels bekend en beschikken over:
•	 Diploma	EHL	
•	 Diploma	EHBO	
•	 Diploma	BHV	
•	 Diploma	AED	
•	 Vaardigheden	opgedaan	middels	werk-

ervaring (denk aan verpleegkundige,  
arts etc.)

Korte uitleg:
•	 Bij	een	blessure	voor	of	tijdens	een	thuiswed-

strijd van NWC meldt de leider van het team 
zich bij accommodatie-beheer of appt-belt de 
bestuursdienst medewerker (wie bestuurs-
dienst heeft staat op zaterdag altijd vermeld 
op het tv-scherm beneden bij de ingang van 
de lokalen)

•	 Degene	 die	 bestuursdienst	 of	 accommoda-
tiedienst heeft zal direct een melding aanma-
ken op de groeps app Eerste hulp bij NWC.

•	 De	op	dat	moment	aanwezige	leden	van	de	
app reageren gelijk en brengen hun vakkun-
digheid in de praktijk.

Zorg er als leider/trainer dus altijd voor dat je 
weet wie er bestuursdienst heeft op de zaterdag 
ochtend of middag. 



in het verleden speelden beide teams ook al 
tegen elkaar, en bleken de jongens van NWC 
een goede sparingspartner voor psV te zijn. 
Op verzoek van psV werd NWC nogmaals uit-
genodigd, en daarover hoefden de jongens 
niet lang na te denken.
 
Ondanks het respect voor psV en de winterse 
omstandigheden, gingen de astenaren er 
100% voor. Er werden 4 partijtjes 
gespeeld van een kwartier. Met 
2 gelijke spelen en tweemaal ver-

lies, werd het uiteindelijk 5-2 voor psV. Een 
knappe prestatie tegen een team met de 
beste spelertjes uit de regio.
 
Na de wedstrijd bedankten de spelers van 
beide teams elkaar, en werd er aansluitend 
nog een gezamenlijke teamfoto gemaakt. 
sportiviteit ten top, en daar gaat het uitein-
delijk om.

NWC JO10-1 oefent tegen 
PSV Fundament O10

Op WOENsDag 31 jaNuari spEElDE NWC jO10-1 EEN OEfENWEDsTrijD TEgEN 

psV fuNDaMENT O10 iN hET laVaNs sTaDiON iN hElMOND.

24
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abe lenstra. Coen Moulijn. george Best. 
Tscheu la ling. Michael laudrup. johan 
Cruijff. schijnbewegingkoningen. Voetbal-
namen uit tijden dat De schijnbeweging 
het hoogste in het voetbal was. het doel-
punt was slechts het logisch gevolg van de 
perfecte schijnbeweging. 
het begon op straat. Eindeloos oefenen. 
Tot de schijnbeweging deel uitmaakte 
van je ziel. En de beweging rijp was om 
tijdens de wedstrijd te vervolmaken. Want 
pas dan, met tegenstanders, kwam de 
schijnbeweging tot volledige wasdom. De 
beweging werd kunst. Ballet. Met zijn ei-
gen idioom. De schaarbeweging, of zelfs 
dubbel. De sleepbeweging. De pirouette 
(Zidane! Bergkamp!!). De kapbeweging, 
ook achterlangs het standbeen. De schijn-
trap, de lichaamsschijnbeweging. En dan 
die hulpeloze tegenstanders, omvallend 
doordat de schijnbeweging ze volkomen 
uit balans had gebracht. het zwanenmeer 
op een groene grasmat. Vervoering op de 
tribunes.
Maar de schijnbeweging verloor terrein. in-
gehaald door efficiëntie, scoren, resultaat. 

hij werd zelfs afgeleerd door jeugdtrainers. 
Overspelen! Teambelang! Tegenstanders 
vielen ook niet meer om. Werden groter, 
sterker, sneller. speelden een andere rol 
in het schijnbewegingballet. Namelijk die 
van destructor. En vernietigen is altijd ge-
makkelijker dan creëren. het publiek klapt 
even goed voor een vliegende tackle. Messi 
passeert zonder schijnbeweging. sterft de 
schijnbeweging uit?
jonge voetballers bleven echter oefenen. 
sturen elkaar filmpjes van soufiane Touzani. 
Ze oefenen de schijnbeweging op een bui-
tenaards hoog niveau. sneller, ingewikkel-
der dan ooit. Omdat het leuk is. Omdat de 
kick van een panna die van een doelpunt 
evenaart. Omdat op televisie de geslaagde 
schijnbeweging vaker vertraagd wordt her-
haald dan het lelijke doelpunt. Omdat de 
trainer het bos in kan met zijn afspelen! De 
schijnbeweging leeft nog! 
Kylian Mbappé gaat het ons bewijzen 
komende zomer. Vervoering...

 
 Voetbaldier

De schijnbeweging

COLUMN: 
VoetbalDIER
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JEUGDAFDELING VIERT 75-JARIG BESTAAN

De onderbouw, inclusief de g,  begint om 
9:30 uur. Op veld 4 en 5 zullen allerlei spel-
letjes worden opgebouwd. Deze zullen tot 
ongeveer 12:00 duren, 
waarna voor een hapje 
en een drankje ge-
zorgd zal worden. Ook 
phoxy, de mascotte 
van psV, is dan aanwe-
zig, zodat de nodige 
foto’s gemaakt kun-
nen worden. De dag 
voor de onderbouw zal 
rond 14:00 uur afgelo-
pen zijn. De hele dag 
zal iedereen met zijn 
eigen team bij elkaar 
blijven; de organisa-
tie gaat er van uit dat 
iedereen, net zoals bij 
de competitiewedstrij-
den, op deze unieke 
dag aanwezig zal zijn.

’s Middags is het de beurt aan de boven-
bouw, zowel de jongens als de meiden. De 
spelen beginnen om 13:00 en zullen tot 16:00 

uur duren. Om het voor de oudere jeugd wat 
spannender te maken zal er een competitie-
element ingebouwd worden. Ook voor de 

oudere jeugd is er na 
de spelen een hapje en 
een drankje. Ook hier 
geldt dat de organisa-
tie er van uit gaat dat 
iedereen op deze fees-
telijke dag aanwezig is.

rond 18:00 uur zul-
len onze veteranen het 
veld betreden om een 
wedstrijdje tegen ‘The 
legends of Helmond 
Sport’ te spelen. De 
exacte tijd zal nog be-
kend gemaakt worden.

Om 20:30 uur zal de 
feestdag spetterend 

worden afgesloten in de grote feesttent die 
op het terrein zal worden geplaatst. Deze 
feestavond is natuurlijk toegankelijk voor alle 
leden en oud-leden van NWC, maar ook voor 
eenieder die NWC een warm hart toedraagt. 

afgElOpEN jaar BEsTOND DE jEugD VaN NWC Maar liEfsT 75 jaar. OOK DE VETEraNEN VaN 

NWC sChOppEN DiT jaar al 50 jaar TEgEN DE Bal. allE rEDEN VOOr EEN fEEsTjE!! DaarOM: 

GROOT FEEST OP ZATERDAG 9 JUNI

Waar is dat feestje?.......Hier is dat feestje...
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hoogtepunt van de feestavond is een optre-
den van de meest succesvolle coverband van 
de Benelux, Lucky Nine. Deze astense band 
zal op deze zaterdagavond 2 volledige sessies 
ten gehore brengen. De avond zal verder op-
geluisterd worden door onze eigen hoogheid, 
DJ Hans den Derde.

We kunnen natuurlijk niemand verplichten, 
maar de organisatie zou het geweldig vinden 
als zo veel mogelijk NWC’ers hun weg naar de 
feesttent zullen vinden. Behalve een kei ge-
zellige dag en avond met unieke optredens 
kunnen we ook de kas wat spekken zodat dit 
geld ten goede komt aan de realisatie van 
een 2e kunstgrasveld. Dus seniorenteams: 
maak er een gezellig teamuitje van en spreek 
samen af om naar de feesttent te komen. 
Zoals gezegd zijn ook andere (lucky Nine en 
Dj hans) fans van harte welkom!!

De komende tijd zullen er via diverse media 
nog meer details bekend gemaakt gaan wor-
den, maar het belangrijkste nu is om 9 juni 
alvast in de agenda’s te noteren.

Natuurlijk zijn voor een dergelijk feest vele 
vrijwilligers nodig. Denk maar eens aan het 
begeleiden van alle teams, het opbouwen, 
afbreken en bewaken van de tent, het op-
bouwen en afbreken van de spelen, bar-
diensten, fietsenstalling, EhBO, enz, enz. De 
kans is dus zeker aanwezig dat je in de loop 
van de komende weken een keer aangespro-
ken zult worden om een bijdrage te leveren. 

Bedenk dan dat het slagen voor dit feest al-
leen kan gebeuren als iedereen een steen-
tje bijdraagt! Met jullie medewerking gaan 
we één van de mooiste feestjes uit de NWC-
geschiedenis tegemoet zien!

last but not least, willen we via deze weg ook 
onze sponsoren voor deze feestdag bedan-
ken. stichting Managevoetbal asten en joos-
ten Winkelstellingen, hartelijk dank voor jul-
lie bijdragen voor het feest. Mochten er nog 
andere sponsoren zijn die graag, op welke 
wijze dan ook, een bijdrage willen leveren 
aan deze dag, laat het onze sponsorcommis-
sie weten. Denk bijvoorbeeld aan een herin-
nering voor de jeugd van deze dag, een ver-
snapering, een drankje, alles is welkom. 

alvast een feestelijke groet, namens de orga-
nisatie,

Marian Bakens, Annie Halma, 
Gerard van der Loo, Martien Mulder, 

Geert Hoeben en Patrick van Dijk

Waar is dat feestje?.......Hier is dat feestje...



Geboren

s  23 juli 1969 in lierop

B  29 juni 2001 in geldrop

Bijnaam

s  Bas

B  Basje lemms

Beroep/school

s  Ondernemer

B  rOC Ter aa

Hoogtepunt

s  Tegen Željko petrovic gespeeld

B  Moet nog komen: debuut in NWC 1

Beste eigenschap

s  Te eerlijk

B  humor

Slechtste eigenschap

s  Ooit te kortaf zijn

B  Ooit te fel reageren

Hekel aan

s  Niet eerlijk zijn/liegen

B  Niet eerlijk zijn

Droomt van...

s  audi rs8 Coupé

B  Veel geld verdienen

Zou een dagje willen ruilen met...

s  jos Claessens

B  Daan roelofs

Favoriete schoolvak

s  Wiskunde/natuurkunde

B  Economie

Saaiste schoolvak

s  godsdient

B  Nederlands

Dieptepunt

s  Overlijden vader

B  Overlijden opa

Traint/Speelt in

s  Teammanager NWC jO17-1

B  Keeper jO17-1

Zo VADER 
ZO ZOoN
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Sander 
& BAS
LEMMEN

Favoriete schoolvak

Wiskunde/natuurkunde Saaiste schoolvak

s godsdient

B Nederlands

audi rs8 Coupé

Veel geld verdienen



Beste Film

s  Braveheart

B  fury

Lievelingsdrinken

s  Bier

B  Bier

Lelijkste stadion

s  johan Cruijff  arena

B  san siro

Lievelingskleur

s  Blauw

B  Oranje

Mooiste stadion

s  Camp Nou

B  allianz arena

favoriete speler 
bij NWC

s  Martijn henst

B  Martijn henst

favoriete buitenlandse 
voetballer

s  Kevin De Bruyne

B  David de gea

Club buitenland

s  Manchester City

B  Barcelona

Club in Nederland

s  psV

B  psV

Favoriete lied

s  rage against The Machine – Bombtrack 

B  BlØf – Zoutelande

Muziekgenre

s  rock/pop

B  Nederlandstalig/rap

Televisieprogramma

s  Voetbal inside

B  Voetbal inside
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Beste boek

s  ik, Zlatan

B  ik, Zlatan

Radiozender

s  radio 538

B  radio 538

Televisiezender

s  Veronica/rTl 7

B  rTl7

Vakantieland

s  Canada

B  amerika

favoriete Nederlandse 
voetballer

s  jürgen locadia

B  arjen robben

Mooiste tenue

s  Celtic

B  Barcelona

s Martijn henst

B Martijn henst

s Kevin De Bruyne

B David de gea

Lievelingseten

s  Vis met aardappelschijfjes

B  spaghetti
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in het verlengde hiervan zal 3 maart 2018 de 
geschiedenisboeken ingaan als een unieke 
en revolutionaire dag voor de voetbalsport. 
De videoscheidsrechter (Var) wordt een vast 
onderdeel binnen de spelregels van een 
voetbalwedstrijd. leden van de internatio-
nale spelregelcommissie ifaB (international 
football association Board)  hebben die 3de 
maart unaniem ingestemd met de komst van 
het hulpmiddel.

Bonden en competities mogen met onmid-
dellijke ingang permanent gebruik gaan 
maken van het systeem. Tot 3 maart werd 
videoarbitrage alleen op testbasis inge-
zet (o.a. bij de KNVB beker en de play-offs) 

en moest voor iedere wedstrijd nog dis-
pensatie worden aangevraagd bij de ifaB. 

het is voor de bonden van de diverse landen 
niet verplicht om de Var te gebruiken. De 
wereld voetbalbond fifa en de ifaB laten de 
keuze aan de nationale bonden zelf. De En-
gelse voetbalbond fa vindt bijvoorbeeld dat 
het systeem nog verbeterd moet worden en 
zal de implementatie door andere bonden 
ongetwijfeld nauwlettend gaan volgen.
het historische besluit houdt in dat de Var 
vanaf nu kan worden gebruikt bij alle du-
els in de eredivisie, evenals op het we-
reldkampioenschap van komende zomer 
in rusland. Dat toernooi start op 14 juni. 

Spelregelzaken
COLUMN Drs. In spe

iN EEN EErDErE uiTgaVE VaN hET CluBBlaD is al uiTgEBrEiD iNgEgaaN Op hET ONTsTaaN 

VaN hET fENOMEEN ViDEOarBiTragE EN hiErBij hET piONiErsWErK VaN DE KNVB Bij DE iN-

TEgraTiE VaN DiT hulpMiDDEl iN DE OffiCiëlE spElrEgEls VaN hET hEDENDaagsE VOETBal



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

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

Een belangrijke kanttekening bij is het gege-
ven dat de Europese voetbalbond uEfa de vi-
deoarbitrage nog niet heeft omarmd. Deze zal 
derhalve voorlopig nog niet toegepast gaan 
worden in de Champions league.

goed om te weten is dat bij het inzetten van 
de videoarbiter puur en alleen beslissingen 
genomen gaan worden in geval van twijfel bij 
beslissingen door de arbiter aangaande rode 
kaarten, strafschoppen en doelpunten. Dit met 
als achterliggende reden het zo vlot mogelijk 
laten doorlopen van een wedstrijd. als er nog 
meer situaties, bijv. gele kaarten, ballen al dan 
niet over de zijlijn etc. door de videoarbiter ge-
volgd gaan worden, zou de wedstrijd veel te 
vaak onderbroken moeten gaan worden. Dit is 
logischerwijze niet bevorderlijk voor de attrac-
tiviteit van het voetbal.
 

Dat er met de beslissing van de ifaB een 
heuse revolutie in gang is gezet mag duidelijk 
zijn. Nu is het   echter afwachten op wat voor 
schaal de videoarbitrage daadwerkelijk in de 
praktijk gebracht zal gaan worden. Vanwege 
de benodigde materialen en mankracht brengt 
iedere wedstrijd een aanzienlijke kostenpost 
met zich mee. gaan de voetbalbonden hierin 
investeren of wordt straks van alle betrokken 
profclubs een financiële bijdrage verwacht?  

als dadelijk blijkt dat de videoarbitrage uit kos-
tenoverwegingen maar incidenteel wordt inge-
zet, schiet het hulpmiddel zijn doel voorbij. De 
critici zullen ongetwijfeld en ook wel begrij-
pelijk hun punt gaan maken dat er sprake zal 
zijn van competitievervalsing, waarom de ene 
wedstrijd wel en bij de andere niet ?
De tijd zal het leren.

Drs. In Spe 
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De doorgeefpen 
ligt bij...

Voor degene die mij niet kennen, op 26 juli 
1985 ben ik geboren in een nest van 5 jongens 
op de hofstraat in asten. Mijn voetballoop-
baan begon langs de lijn bij mijn vader (Cor 
fransen). Op jonge leeftijd (<5 jaar) was ik op 
zondags fanatiek toeschouwer bij het  7de, 
8ste of 9de afhankelijk waar ‘ons pap’ op dat 
moment acteerde. Een van de belangrijkste 
lessen van mijn voetballeven heb ik daar ge-
leerd. Voetbal staat synoniem voor plezier en 
elk jaar sluit je een seizoen af met een BBQ op 
de heesakkerweg 9 bij Bert en lida. 

Mijn actieve carrière bij NWC begon op mijn 
5de levensjaar waar ik in geweldige formaties 
heb mogen spelen en waar plezier en uitda-
gingen de boventoon voerde. En nagenoeg elk 
jaar was er weer een BBQ op de heesakker-
weg 9, omdat ik samen met ralf in een team 
voetbalde. Na 25 jaar actief lidmaatschap kan 
ik nog steeds met trots zeggen dat ik deel uit-
maakt van de selectie van NWC. Bijna mijn 
gehele tijd bij de senioren heb ik in het 2de 

elftal gespeeld. ik denk dat ik dan ook met 
recht mag zeggen dat ik op dit moment tot het, 
al dan niet versleten, meubilair van het 2de 
behoor. Met mijn generatiegenoten hebben 
we veel successen beleefd in de jeugd, maar 
zeker ook bij de senioren. 
Toch heeft mijn mooiste NWC moment niets 
met mijn eigen prestaties op het veld te ma-
ken. ik zal nooit vergeten hoe er een seizoen 
lang werd toegeleefd naar de eerste kanaal-
derby in asten sinds 30 jaar. Met ongeveer 
3500 man zag ik NWC op achterstand komen. 
Toen kwam ‘Onze Maik’ (toenmalig teamge-
noot van NWC2) in het veld en zorgde hij voor 
een enorme euforie langs de lijn. Door op ka-
rakteristieke stijl een aantal man op snelheid 
te passeren en dan een bal hard voorgeven 
om zo via een somers been de 1-1 te maken. 
het gevoel wat ik daar kreeg is nog steeds het 
mooiste NWC moment uit mijn leven en staat 
qua gevoel op gelijke hoogte met het winnen 
van de Champions league in 1995 door de 
enige afC. 

DE DOORGEEFPEN

DaNK jE WEl DaaN! alTijD prETTig OM DE pEN TE ONTVaNgEN VaN EEN sTaDsgENOOT 

DiE DEZElfDE supErMarKT, DrOgisTErij EN BaKKEr BEZOEKT. iN DiT KOrTE sTuKjE 

Zal iK prOBErEN TE VErTEllEN WaarOM NWC alTijD EEN BijZONDEr WarM BaD 

VOOr Mij is gEBlEKEN. 

SJEF 
FRANSEN
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helaas zijn er zonder dalen geen 
pieken en is het verlies van Er-
win van de Bosch een zwarte 
dag in mijn NWC geschiedenis.  
Net als vele jonge voetballers 
had ik vroeger een droom: ‘prof-
voetballer worden’. Nu ben ik 
zeer blij dat ik mijn geld kan ver-
dienen in het voetbal en kom ik 
toch heel dicht bij mijn droom: 
‘een prof in het voetbal.’ Met mijn 
bedrijfje smartgoals (www.smart-
goals.nl) probeer ik voetbalclubs 
en verenigingen te overtuigen om interactief, 
dynamisch op een hoog niveau te trainen op 
een fantastische uitdagende manier. het idee 
en de eerste prototypes vinden hun oorsprong 
op de voetbalvelden bij NWC. 

Waarom is NWC nu zo belangrijk voor mij? ik 
hoef niemand te vertellen dat NWC een warme 
vereniging is en dat het onderdeel zijn van een 
dergelijke vereniging voelt als een warm bad. 
Elke week kom ik met plezier 2x in de week 
vanuit Eindhoven om met mijn teamgenoten 
lekker en stevig te trainen, fysiek bezig te zijn, 
samen naar een prestatie toe leven en het 
flauwe anekdotes onder de douche te vertel-
len.  Elk jaar weer is het een mooi proces om 
alle spelers onderdeel te laten worden van het 
team en de kwaliteiten van elke speler opti-
maal te benutten. het ene jaar gaat dat na-

tuurlijk beter dan het ander jaar, maar het is 
heerlijk en leerzaam om van zulke processen 
onderdeel te zijn.  
Wat voor mij als senior geldt, geldt denk ik in 
het kwadraat voor de jeugd. in voetbal komen 
heel veel sociale leerprocessen samen. Op 
een leuke manier train je je fysiek, je mentale 
weerbaarheid en je sociale vaardigheden. 
in mijn jeugdjaren heb ik fantastische dingen 
meegemaakt en wijze levenslessen mogen 
krijgen van enthousiaste trainers. Zo heb ik 
geleerd hoe je met pionnetjes op een voetbal-
veld een mooie boodschap kan sturen naar 
je trainer in een luchtballon. het is het heel 
belangrijk om te durven. ‘Durf te schieten, 
durf een actie te maken maar bovenal, durf 
te durven!’ als verdediger is ook de quote van 
Tjeu v/d Vorst ‘Eerst verdedigen dan passen’ 
legendarisch. ‘De belangrijkste wedstrijd van 

je leven is de eerst vol-
gende’ en ‘Er is maar 
een moment, het juis-
te moment’ zijn ook 
quotes om over naar 
huis te schrijven. Maar 
de allerbelangrijkste 
les is toch dat je niet 
altijd kan krijgen wat 
je wilt, met voetbal leer 
je met teleurstellingen 
omgaan. als je genoeg 
doorzettingsvermogen doorzettingsvermogen 
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Omdat de competitie dit jaar tijdens pinkste-
ren nog niet afgelopen is, hebben we er bij 
NWC voor gekozen om ons eigen toernooi dit 
jaar niet met pinksteren, maar met pasen te 
organiseren. het heeft dan ook de toepas-
selijke naam peelpartners paastoernooi ge-
kregen. Dat is niet alleen voor NWC-ers even 
wennen, helaas blijkt dat ook voor de vereni-
gingen die meestal massaal hun teams voor 
ons toernooi inschreven. het valt helaas wat 
tegen qua inschrijvingen, waardoor de toer-
nooi commissie heeft moeten besluiten dat 
diverse NWC teams niet aan ons eigen toer-
nooi kunnen deelnemen. Bij deze indeling 

is vooral rekening gehouden met de klasse 
waarin de ingeschreven teams spelen.  
De teams die zijn ingedeeld in de verschil-
lende poules en dus deel kunnen nemen zijn 
via de teamleiders ingelicht. 
het is natuurlijk heel jammer dat we enkele 
teams moeten teleurstellen. gelukkig heb-
ben bijna alle teams zich ook aangemeld 
voor verschillende uittoernooien, waardoor 
voor ieder team wel een toernooi gespeeld 
kan worden. 

Namens de toernooicommissie,  
Marieke Stienen 

Pinkstertoernooi 
wordt Paastoernooi

PeelPartners Paastoernooi

hebt je aardig ver kan komen, getuige de aan-
tal keren die ik in NWC1 heb mogen spelen met 
mijn beperkte voetbalvaardigheden. 

hoe zou het nou moeten met de jeugd als NWC 
er niet is. ik kan het niet laten om te benoemen 
(en niet gehinderd door enige kennis) zou ik 
enorm van balen als dit allemaal verloren zou 
gaan omdat er mensen denken recht te heb-
ben op compensatie van gemiste inkomsten. 
Daarom hoop ik nog steeds op een verzoening 
tussen de partijen zodat het ook in de toe-
komst mogelijk blijft om jongens en meisjes 
het leukste en leerzaamste spelletje ter wereld 
te laten ervaren. 

rest mij nog om de traditie voort te zetten 
van het doorgeven van de ganzenveer en de 

doorgeef panenka. De doorgeef panenka wil ik 
graag doorgeven aan een van de meest tech-
nisch begaafde voetballers van NWC  waar ik 
mee heb samen mogen spelen. Momenteel 
speelt hij in het 6de: harm hoebergen. hij 
heeft jarenlang succesvol de penalty’s geno-
men in het 2de elftal en ik ben benieuwd of de 
panenka ook in zijn arsenaal zit. 

De doorgeefpen wil ik graag doorgeven aan 
voor mij een van de meest karakteristieke sup-
porters van ons vaandelteam: sjaak van hug-
ten. Voor, na en tijdens de wedstrijd is hij vol 
enthousiasme en heeft hij zijn mening klaar. 
ik ben wel benieuwd hoe hij zichzelf beschrijft 
als supporter van NWC en scheidsrechter. 

 
Sjef Fransen
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SPONSORACTIES

PeelPartners Paastoernooi

Momenteel loopt de plus sponsor actie bij 
plus Erik gorissen. Bij elke €5,- aan bood-
schappen ontvangt u een sponsorzegel, elke 
volle kaart (20 sponsorzegels) die bij NWC 
ingeleverd wordt levert de club €1,- op. 

u kunt uw volle kaarten inleveren achter de 
bar in de kantine of in de brievenbus gooien 
bij Dirk de Vosstraat 8 in asten.
Ook losse zegels zijn zeer welkom!

Begin april staat ook weer de rabobank Club-
kas Campagne op de rol. Elk lid van de rabo-
bank mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan 
maximaal één per club. 

We hopen natuurlijk op de stem van u en uw 
familie en vrienden. En denken jullie ook aan 
onze vrienden van jong Nederland asten? 
alvast hartelijk dank voor uw steun!

PLUS Sponsor Actie (heden t/m 14 april) 

Rabobank Clubkas Campagne (5 t/m 30 apriL) 



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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