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INHOUD
VOORWOORD
Hij is er: de eerste editie van De Nieuwe NWC-er van 
het nieuwe seizoen 2018-2019. En wij zijn er ook weer. 
Samen met Bas, Jelle, Hennie, Gert, Ronald en Paul 
vorm ik, net zoals het voorgaande seizoen, de redactie 
van dit mooie medium. We gaan er ons best weer voor 
doen om dit seizoen een paar mooie edities voor jullie 
te maken.      

Omdat het vorig jaar erg goed is bevallen, zijn we ook 
dit jaar weer een maand eerder dan voorheen met de 
eerste editie, waarbij we net als vorig jaar de presen-
tatiegids en de eerste editie van het clubblad samen-
gevoegd hebben. Naast alle vaste rubrieken die jullie 
van ons gewend zijn, stelt NWC 1 zich, in deze eerste 
speciale editie, graag aan jullie voor.  
Het belooft ook dit keer weer een heel bijzonder sei-
zoen te gaan worden. Kijk maar eens naar een greep 
uit de onderwerpen die in deze editie aan de orde 
gaan komen:
- NWC 1 in een nieuwe klasse: dit jaar weer eens 

kampioen?
- Vrouwen 1 in een nieuwe klasse: hoofdklasse: dit 

jaar weer kampioen? 
- Een 2e kunstgrasveld, waardoor minder afgelaste 

wedstrijden?
- Nieuwe wedstrijdvormen bij de pupillen

Met deze eerste editie is de trend gezet voor dit 
seizoen, wij hebben er als redactie weer zin in!

 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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Een frisse 
start

De toplaag van veld 3 hebben we in januari 
vervangen en de aanleg van een nieuw kunst-
grashoofdveld is in de afgelopen maanden 
gerealiseerd. En dat in een periode waarin 
het voetbal stil lag, iedereen vakantie vier-
de en de zon zijn uiterste best deed om het 
warmterecord van 38,6 graden uit de boeken 
te krijgen. In de warmste zomer sinds jaren 
werd er door de inzet van velen een mooi 
resultaat bereikt. Een bedankje aan de vele 
vrijwilligers, die hier een steentje aan bij 
gedragen hebben, is dan ook op zijn plaats, 
of dat nu met de aanleg van het veld is ge-
weest of met het regelen van de fi nanciën. 
De goederen- en dienstenveiling heeft een 
mooi bedrag opgeleverd. Het was mooi om 
te zien hoeveel mensen geheel belangeloos 
“kavels” voor de veiling hebben aangebo-
den. Allemaal mensen die NWC een warm 

hart toe dragen en uiteraard heb ik ook geno-
ten van de mensen die al deze kavels gekocht 
hebben. Zonder deze steun hadden we ons 
tweede kunstgrasveld niet zo snel kunnen 
realiseren. Onze accommodatie is klaar voor 
een mooie toekomst. 

Dat geldt ook voor onze jeugdafdeling. Nog 
niet eerder speelden zoveel jeugdteams op 
het niveau dat we nu bereikt hebben. De 
jeugdopleiding laat goede resultaten zien en 
de toekomst van NWC kunnen we ook op dit 
vlak met vertrouwen tegemoet zien. 

Het vrouwenvoetbal zit ook in de lift. Het ver-
loren terrein werd in het afgelopen jaar weer 
goedgemaakt met de promotie van vrouwen 
1 naar de hoofdklasse. De eerste resultaten 
van de samenwerking met SV Someren zijn 

VORIG JAAR SCHREEF IK IN MIJN VOORWOORD DAT DE AANLEG VAN DE KUNSTGRASVELDEN 

STEEDS DICHTER BIJ ZOU KOMEN. NU ZIJN WE EEN JAAR VERDER EN KAN IK MET TROTS 

ZEGGEN, “DE VELDEN LIGGEN ER”. 

Voorwoord van de voorzitter





4

 zichtbaar en stemmen hoopvol voor de toe-
komst. 

Het seniorenvoetbal laat “regelmatige” re-
sultaten zien. Afgelopen seizoen lukte het de 
teams NWC 4 en NWC 6 om kampioen te wor-
den en, ik mag hopen dat ook het komende 
jaar wel weer een van de 11 seniorenteams 
kampioen zal worden. Jammer is wel dat NWC 
1 er het afgelopen jaar niet in geslaagd is om 
zich te handhaven in de tweede klasse. Na al 
een paar jaar gestreden te hebben tegen de-
gradatie, lukte het niet om ons te handhaven, 
ondanks de geweldige inzet en goede sfeer 
binnen het team. Uiteraard hopen we dit ver-
loren terrein weer zo snel mogelijk goed te 
maken, want ik ben ervan overtuigd dat de 
tweede klasse het niveau is waarop een ver-
eniging als NWC minimaal moet acteren en 
waarbij zelfs incidenteel een uitstapje naar 
de eerste klasse op termijn tot de mogelijk-
heden moet gaan behoren. De uitspraak van 
een speler van NWC 1 “we moeten nu één 
stapje terug doen om er twee vooruit te kun-

nen maken” geeft aan dat de spirit om de 
doelstelling van NWC waar te gaan maken 
aanwezig is. 

En tenslotte het G voetbal. Een afdeling die 
niet zo vaak in de spotlights staat als het over 
voetbaltechnische zaken gaat, maar wel een 
afdeling waaraan een grote maatschappelij-
ke waarde wordt toegekend.  Het is dan ook 
fijn dat een grote vereniging als NWC zo’n af-
deling heeft en aan spelers en speelsters met 
een beperking de mogelijkheid biedt om hun 
favoriete sport te beoefenen. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we een mooi 
seizoen tegemoet gaan. Met onze mooie ac-
commodatie, ons grote leger vrijwilligers, ons 
uitgebreide sponsorbestand, onze trouwe 
supportersschare en onze talentvolle spelers 
en speelsters kan dat toch ook niet anders.
Heel veel succes allemaal en laten we er met 
elkaar een mooi NWC jaar van maken.

 Wim Geboers, Voorzitter NWC

BORDSPONSORS
A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
Accountants & Belastingadviseurs RSW
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Astein Slijterij
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad vd Ven
Autobedrijf F. Linden
Autobedrijf P. Bukkems
Autoschade van den Heuvel
Bemeko Partyverhuur
Biketotaal Luke van Leeuwen
BMN Bouwmaterialen
Bots Witgoed Service

Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café de Engel
Café Zaal Zegers
Cafetaria Arbolia
Caravans Vinken Asten
Charlaine Lingerie speciaalzaak Hem & Haar
Cora Techniek
Cortooms-Verberne B.V.
De Beleving Restaurant
De Kantine
Delta Beton B.V.
Eetcafé De Grutter
Eran Fresh Food
Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders
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We zijn weer begonnen
Inderdaad, we zijn weer begonnen. De afgelo-
pen maanden/weken is er hard gewerkt aan 
het indelen van de teams en het vinden van 
leiders en trainers. Een flinke klus die op een 
haar na gevild is! De eerste trainingen heb-
ben al plaatsgevonden en een aantal hebben 
al mogen trainen op ons schitterende nieuwe 
hoofdveld!

De KNVB is dit seizoen weer verder gegaan 
met het hervormen van het Jeugdvoetbal 
door de JO10, JO11 en JO12 op een versmald 
half veld 8 tegen 8 te laten voetballen. Alles 
gericht op meer spelvreugde en meer bal-
contacten. Kortom, er verandert momenteel 
erg veel bij de Jeugd, daarom in de volgende 
stukjes meer achtergrond informatie.

Nieuwe wedstrijdvormen 
pupillen
Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leuk-
ste aan voetballen is, zeggen zij: scoren, ac-
ties maken, veel aan de bal zijn en samen 
spelen. Als kinderen plezier in het spel heb-
ben, voetballen ze vaker en worden ze steeds 
beter. In een optimale omgeving leren voet-
ballen zorgt voor een betere ontwikkeling. 
In samenwerking met experts uit binnen- en 
buitenland, verenigingen, coaches, scheids-
rechters, ouders en natuurlijk de kinderen 

zelf, heeft de KNVB het pupillenvoetbal gron-
dig onder de loep genomen.

Het vertrekpunt van alle onderzoeken is ge-
weest wie het kind is, hoe zij voetballen, wat 
ze kunnen leren op welke leeftijd en welke 
voetbalhandelingen met en zonder bal daar-
bij horen. In zowel de veldonderzoeken/
veldtesten, het onderzoek onder de kinderen 
zelf, alsmede het onderzoek naar de situatie 
in andere landen is gebleken dat binnen de 
nieuwe wedstrijdvorm kinderen meer betrok-
ken zijn in het spel, dan in de vormen 7 tegen 
7 en 9 tegen 9. Meer betrokkenheid betekent 
voor deze kinderen onder andere meer bal-
contacten, meer passes, meer passeeracties 
en in algemeen dus meer spelsituaties waar 
de spelers bij betrokken zijn, met en zonder 
bal en zowel samen als individueel.

De nieuwe spelvormen zijn inmiddels rede-
lijk bekend bij de spelers, leiders en trainers. 
Mocht je toch nog meer achtergrond infor-
matie willen hebben, klik dan op www.knvb.
nl/downloads/bestand/15747/flyer-nieuw-
pupillenvoetbal.

Meisjes voetbal
We zijn blij te kunnen melden dat Iris van 
Helmond de nieuwe Groepsleider voor de 
Meiden is. 

VAN HET JEUGDFRONT
Ook deze keer weer een bijdrage “Van het Jeugdfront” met de volgende informatie:
• We zijn weer begonnen
• Nieuwe wedstrijdvormen pupillen
• Meisjes voetbal
• Coördinator Technische Zaken Recreatieve Teams: Cees Jansen

vervolg op pag 29
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VROUWENVOETBAL

TERUGBLIK OP HET EERSTE  
JAAR van de samenwerking
DE SAMENWERKING VROUWEN(VOETBAL) IS NU EEN JAAR EEN FEIT. WE MAKEN, SAMEN MET 

IVO VELTROP (TRAINER/COACH VR1) EN JOLANDA SMITS (STEUN EN TOEVERLAAT VAN HET 

VROUWEN- EN MEIDENVOETBAL IN ASTEN) DE BALANS OP NA EEN SUCCESVOL ‘PROEFJAAR’. 

EN NATUURLIJK KIJKEN WE SAMEN MET HEN OOK VOORUIT NAAR DE VERWACHTINGEN VAN 

HET NIEUWE SEIZOEN. 

Waarom een samenwerking?
Alhoewel er zich de laatste jaren veel meiden 
en vrouwen aan hadden gemeld bij zowel 
NWC als SV Someren, waren het er toch te 
weinig om iedereen echt op het eigen niveau 
te laten spelen. Daarbij mistte NWC de juiste 
staf om de vrouwen te begeleiden en vlogen 
er daarom enkele speelsters uit naar andere 
clubs. Someren kampte met het probleem 
dat de selectie té smal was, zodat niet terug-
gevallen kon worden op een gedegen 2e vrou-
wenteam. Gelukkig bleek de visie op de ont-
wikkeling van het vrouwenvoetbal van beide 
clubs ook nog eens erg overeen te komen en 
daarom werd gestart met een, voor een goede 
toekomst onontkoombare, samenwerking.

De doelstelling werd om VR1 te handhaven in 
de 1e klasse en zelfs een plaats bij de boven-
ste 5 te behalen. Voor de nieuwe trainer Ivo 
Veltrop een enorme uitdaging. Zelfs zonder 
trainersdiploma begon hij vol enthousiasme 
aan dit avontuur. Dat diploma zou er gedu-
rende het seizoen wel komen, maar nu was 
het moment om in te stappen. Op de eerste 
training zag Ivo een groep van 28 speelsters, 

waarvan hij de helft nog nooit had gezien. 
Toch had hij al snel in de gaten dat er veel po-
tentie in dit team zat omdat het met de kwa-
liteit van de afzonderlijke speelsters wel snor 
zat. Aan hem de taak om er een goed lopend 
team van te smeden. 

Vanaf het begin waren de resultaten erg goed 
en werd al snel duidelijk dat VR1 bovenin mee 
kon draaien. Ivo vond het belangrijk deze druk 
zo min mogelijk op zijn team te leggen en was 
vooral benieuwd hoe lang hun adem zou blij-
ken te zijn. Bij een “jong team” (gemiddelde 
leeftijd 21,6 jaar), zoals hij onder zijn hoede 
had, kon je verwachten dat er een terugval zou 
komen gedurende het seizoen, dat is namelijk 
heel normaal. Ook al omdat de tegenstanders 
serieus rekening gingen houden met dit team. 
En ja, er was een fase gedurende het vorige sei-
zoen, dat er mindere wedstrijden werden ge-
speeld en zelfs werden verloren. Maar boven 
verwachting presteerden de vrouwen verder 
heel constant en bleken ze een lange adem te 
hebben. Er waren in bepaalde wedstrijden ze-
ker mindere momenten, maar meestal werden 
deze wedstrijden wel gewonnen. Uiteindelijk 
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zorgde dit voor een 3e positie in de poule en 
werd er in de succesvolle nacompetitie mid-
dels promotie zelfs voor gezorgd dat de vrou-
wen vanaf dit jaar in de hoofdklasse mogen 
spelen. Een topprestatie! En dat al na één jaar 
samenwerking. 

Toch is niet alles alleen maar succesvol ge-
weest. De tweede doelstelling van Ivo, het 
dichter naar elkaar brengen van de selectie-
teams VR1 en VR2, is minder goed gelukt. 
Het bleek namelijk voor VR2, wat meer een 
mix was van voormalig NWC en SV Someren 
speelsters, wat langer te duren voordat dit 
team gewend was aan de nieuwe samenwer-
king. Zij zijn té lang in de competitie met an-
dere zaken bezig geweest dan met het spel 
zelf en dat heeft er helaas in geresulteerd dat 
de kloof tussen het niveau van VR1 en VR2 al-
leen maar groter is geworden. Daar waar VR1 
promoveerde, werd door VR2 gedegradeerd 
naar de 5e klasse. Een naar de mening van Ivo 
té groot klasse verschil om een goede brede  
selectie te kunnen hebben. VR3 en VR4,  
gezelligheidsteams, spelen op recreatie  
niveau, waarbij VR3 in Someren en VR4 in  
Asten haar thuisbasis heeft. 

Doelen voor het nieuwe seizoen
Na zo’n succesvol eerste jaar, zijn de ver-
wachtingen natuurlijk hooggespannen voor 
het komende seizoen. Toch probeert Ivo deze 

hoge verwachtingen enigszins te temperen. 
Het verschil is namelijk erg groot tussen deze 
twee klassen. Een gedeelte van de vrouwen 
heeft dat in het verleden mee mogen maken 
en zijn twee jaar geleden vanuit de hoofd-
klasse gedegradeerd. De doelstelling is dan 
ook dat VR1 zich kan handhaven in de hoofd-
klasse. Ivo heeft er veel vertrouwen in, maar 
dan moeten er wel veel stappen gezet gaan 
worden om in plaats van degradatievoetbal 
in de middenmoot terecht te komen. 

Het team is, gelukkig, nauwelijks veranderd. 
Er zijn twee nieuwe speelsters toegevoegd 
die voorheen ook in Asten hebben gespeeld. 
Hieke Verhagen heeft een jaar in Nuenen ge-
speeld (hoofdklasse) en is weer terug op het 
nest. Een ook Janske Loverbosch heeft haar 
carrière bij FC Eindhoven afgesloten om weer 
terug te komen. Janske denkt het plezier in 
het mooie spelletje, wat ze bij FC Eindhoven 
even kwijt was, nu weer terug te krijgen.

Ivo vindt plezier heel belangrijk. Hij wil de 
juiste mix tussen plezier en wedstrijdspirit 
bij zijn vrouwen zien. “We willen graag in de 
hoofdklasse spelen, maar niet ten koste van 
de gezelligheid”. Hij vindt dan ook dat zijn 
vrouwen de avond vóór de wedstrijd best een 
wijntje mogen drinken en mochten de vrou-
wen tijdens de voorbereiding ook op vakan-
tie. Het plezier staat voorop!
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De rest van het team is, op één speelster na, 
die vanwege een blessure haar voetbalcar-
rière helaas heeft moeten stoppen, gelijk 
gebleven. Volgens Ivo is deze constante sa-
menstelling van zijn team de kracht. Dat is 
ook het verschil met andere verenigingen die 
landelijk spelen zoals, Nuenen, FC Eindhoven, 
Venray of Fortuna’54. Omdat iedereen in de-
zelfde vijver vist qua speelsters, werken deze 
verenigingen met scouts die speelsters pro-
beren weg te krijgen bij de ander. VR1 heeft 
weinig verloop en ook geen scouts om speel-
sters voor hen te zoeken. Vanwege de goede 
sfeer en resultaten nemen deze speelsters 
zélf vaak contact op om bij hen te komen 
spelen. Hierdoor bestaat het team al lang 
niet meer alleen uit speelsters uit Someren 
en Asten. Dit team bevat speelsters uit de 
hele regio. 

Laatst hebben de vrouwen gespeeld in Bavel, 
hét voorbeeld van een vereniging, volgens 
Ivo, met een goed beleid m.b.t. vrouwenvoet-
bal. Zij zijn daar dan ook al jaren geleden 
mee begonnen en hebben nu verschillende 
vrouwenteams op goede niveaus spelen. Dat 
is ook de wens van Ivo en Jolanda voor de toe-
komst. Verschillende vrouwenteams, waarbij 
het verschil in niveau tussen de teams klein 
is en dit beleid kan dan worden uitgebouwd 
naar de jeugd. Maar dat betekent naast een 
gedegen meerjarenplan ook dat het vrouwen-
voetbal veel serieuzer genomen dient te wor-

den! Want dat verdient het vrouwenvoetbal 
en is een vereiste om deze stappen te kun-
nen nemen. 

Wat kunnen we op korte termijn hierin 
verwachten? 
Naast Ivo als trainer/coach van VR1, wil vooral 
Jolanda zich hiervoor in gaan zetten. Er moet 
nóg meer aandacht komen voor vrouwen- en 
meidenvoetbal. Binnenkort zullen bijvoor-
beeld weer de vriendinnen-dagen georga-
niseerd worden om zoveel mogelijk meiden 
warm te laten lopen voor voetbal. Daarnaast 
wordt ook gewerkt aan meer publiciteit. De 
wedstrijdverslagen van de vrouwen staan te-
genwoordig ook op de website en we zullen 
hen vaker tegen gaan komen in bijvoorbeeld 
een medium als het clubblad. 

Verdere bevordering van de samenwerking
Eén van de zaken die vanaf het begin enigs-
zins gevoelig heeft gelegen zijn de kleuren 
van het tenue. Daar waar de vrouwen in het 
eerste jaar, mede vanwege sponsorcon-
tracten, nog speelden in de oorspronke-
lijke clubkleuren, VR1 dus in de kleuren van  
SV Someren, krijgen ze nu een nieuw tenue 
met een combi van beide clubkleuren. Na-
tuurlijk is hierbij eerst gekeken naar de voor 
de hand liggende kleurencombinatie oranje-
blauw, echter dat bleek een nogal hoog ‘zwar-
tepieten’-gehalte op te leveren. Daarom is nu 
gekozen voor de gecombineerde kleuren van 
de broeken, n.l. zwart-wit. Op 1 team na, die 
nog een jaar een sponsorcontract heeft, zul-
len de vrouwenteams van Someren-Asten het 
aankomende seizoen in een zwart-wit tenue 
gaan spelen. 

Na het opmaken van deze balans m.b.t. het 
vrouwenvoetbal in Someren en Asten kan het 
niet anders dat het een leerzaam, sportief en 
succesvol seizoen gaat worden. Veel succes! 

 Monique ten Thije
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DE DOORGEEFPEN

SJAAK VAN HEUGTEN, WIE KENT HEM NIET BIJ NWC. HIJ GEEFT DE PEN DOOR AAN 

MIJ. VOLGENS SJAAK DE BESTE EN BETROUWBAARSTE LAATSTE MAN VAN NWC. 

DANK VOOR HET COMPLIMENT. HOPELIJK KAN IK NET ALS HARRY VAN HEUGTEN 

(62 JAAR LID) NOG LANG VOETBALLEN BIJ DE VETERANEN.

FLORAN
Van LOON

Sjaak is benieuwd naar mijn carrière bij NWC. 
Ik zal het proberen met deze pen te beschrij-
ven. Allereerst zal ik mezelf voorstellen. 
Floran van Loon, getrouwd met Tinie, twee 
kinderen Mika en Senna. Vanaf 1991 woon-
achtig in het mooie en gezellige Asten. 
Samen met oud-penningmeester van NWC Jan 
Tinnemans al 18 jaar een accountantskantoor 
exploiterend in Asten. (Veel mensen zeggen 
altijd: gij doet toch in verzekeringen? Nee, ac-
countant, geen assurantie!!)
Mijn eerste kennismaking met NWC was in 
het seizoen 1989-1990. Als speler van RKVV 
Erp hadden wij een wedstrijd met het 1e elf-
tal uit naar NWC Asten. Als linkshalf werd 
mijn crosspass door onze spits op de wijze 

van Mariano Bombarda binnen getikt. Hier-
door wonnen we met 1-0. Op het einde van 
het seizoen behaalden we, samen met NWC 
en Helmondia, de nacompetitie. Deze werd 
door NWC gewonnen en NWC promoveerde 
daardoor.

In 1991 zijn wij naar Asten verhuisd. Daar 
werd ik ingedeeld bij NWC 3. De trainingen 
werden goed verzorgd door Harrie Ottenheijm. 
Gezien de huidige lichamelijke conditie van 
voetballend Nederland: Harrie kan nog wel 
enig advies geven. Het voetbal begint met 
het feit dat je voor 90 minuten conditie moet 
hebben. In vroegere jaren werd daar mijns in-
ziens meer aandacht aan besteed. Het ‘voet-
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bal’ is wel beter geworden, echter ik heb de 
indruk dat we conditioneel achterlopen, zo-
wel profs als amateurs. 

In de jaren ’90 heb ik nog een ‘contract’ gete-
kend bij een vriendenteam bij Veloc te Eind-
hoven. Dit uitstapje was voor een jaar. Na-
dien heb ik de draad weer opgepakt bij NWC. 
Daar maakte ik kennis met het legendarische 
5e elftal met onder andere Jo Mennen, Harrie 
Verberne, Eric Ottenheijm, Peter Henst, Pieter 
Bosch et cetera. Het was gewoon lekker bal-
len met de jongens. Elke donderdagavond 
kun je diverse oud-spelers nog tegenkomen 
in één van de kroegen van Asten. Je kunt al-
tijd aanschuiven en het is altijd gezellig.

Gezien mijn leeftijd ben ik in de jaren ’00 
overgestapt naar de veteranen van NWC. Ten 
tijde van de overstap waren er nog 2 vetera-
nenelftallen, namelijk NWC A en NWC B. Ik 
werd ingedeeld bij NWC A. Op dit moment is 
er nog één veteranenelftal. Dit jaar hebben 
we wederom een jubileum meegemaakt: 50 
jaar veteranen bij NWC. In 2008 werd al feest 
gevierd bij het 40-jarig jubileum van de vets. 
Het kunstwerk wat toen gemaakt werd moet 
nog steeds opgehangen worden in de nieuwe 
kantine.

Vanaf 2007 tot circa 2014 ben ik met plezier 
leider/trainer geweest bij de jeugd. 

Naast het voetballen bij de veteranen ben 
ik nog stand-in bij NWC 6. Ondanks de wei-
nige wedstrijden die ik heb meegedaan, 
mocht ik afgelopen seizoen een geweldig 
kampioensfeest mee maken. Na de biertjes 
bij NWC gingen we met de platte kar naar 
de kermis in Heusden. Na een heerlijke 
maaltijd in Heusden hadden we weer ge-
noeg bodem om verder te gaan. We hebben 
de laatste dag van Guus meegepikt in Om-
mel om te eindigen op de Markt in Asten. 

Echter de hoofdmoot ligt toch op de zaterdag. 
Net als bij het oude 5e en het 6e is ook bij de 
veteranen de 3e helft een belangrijk onder-
deel. Echter eerst wordt er wel gestreden voor 
de overwinning. In het seizoen 2018-2019 
gaan we zeker winnen. Statistisch moet dat 
ook wel lukken als je 43 (!!! ) wedstrijden gaat 
voetballen. Een verliespartij mag de pret niet 
drukken voor de 3e helft. Naast de pitchers 
worden er standaard snacks besteld. Mensen 
denken bij veteranen vaak aan dikke buiken. 
Deze traditie proberen we dan ook maar in 
stand te houden. Sommige veteranen over-
drijven de 3e helft. Zij denken dat Carnaval 
ook bij de 3e helft hoort, ze worden prins bij 
De Klot dan wel bij De Plekkers.  

Het spelletje uitoefenen of voetbal kijken is 
en blijft leuk. Hierdoor ben ik op zondag dan 
ook vaak op de voetbalvelden. Meestal kom 
ik voor het 1e elftal van NWC, maar ook voor 
elftallen van vrienden, familie of oude vereni-
gingen waar ik gevoetbald heb. Je voelt dan 
ook de sfeer van een vereniging. Hierin zit 
zeker verschil bij de een of ander. Ik ben dan 
ook blij dat ik de pen gekregen heb van Sjaak. 
Hopelijk komen er meer mensen zoals Sjaak 
die van het spelletje en het verenigingsleven 
houden. Mensen die daarvan houden zijn 
waardevol voor NWC. 

Hopelijk kan ik mijn crosspass nog vele jaren 
toepassen bij de veteranen. Het spelletje in 
combinatie met de 3e helft blijft een mooie 
invulling van de zaterdagmiddag!!

Aan wie zal ik de pen doorgeven? Een andere 
veteraan? Nee! 

Een iemand die zich zeker ook inzet om van 
NWC een soepel lopende vereniging te ma-
ken: Bas Welten! Hopelijk kun je de spirit 
middels de pen overdragen aan alle leden 
van NWC! 



Hij is 12 en speelt nu tegen kerels van 15 jaar 
oud. Lui die een kop groter zijn dan zijn vader 
en qua gewicht ook aardig in de buurt komen. 
Voetbaltechnisch is hij die kerels wel de baas, 
maar fysiek is het een ongelijke strijd. Dan 
maak je je als vader toch wel zorgen, “hopelijk 
brengt ie het er heelhuids vanaf.” Zelf staat ie 
er niet bij stil, hij kleunt er gewoon in en blijft 
zich na elk lichamelijk duel oprapen. Maar na 
een kwartier in de 2e helft was het toch wel 
even schrikken toen hij niet op stond na een 
belachelijke tackle van een tegenstander. Hui-
lend moest hij van het veld en ik vreesde voor 
een gebroken voet of iets in die orde. Maar 
toen de tranen opgedroogd waren, viel het 
allemaal gelukkig mee en hij had na de wed-
strijd al weer praatjes genoeg. 

Toch was ik wel geschrokken, en dan met 
name ook vanwege de scheidsrechter die elke 
keer maar liet doorvoetballen als er een speler 
kermend van de pijn op de grond bleef liggen. 
Van beide partijen overigens, dus hij was wat 
dat betreft wel consequent. Ik heb nog ge-
probeerd om hem dat na de wedstrijd op een 
subtiele manier te vertellen, maar dat was aan 
dovenmans oren gericht. 

Toen we thuiskwamen na de wedstrijd bereik-
te me het nieuws van de 13-jarige keeper uit ’s 
Heerenberg die tijdens een voetbalwedstrijd 
op een tegenstander gebotst was en uiteinde-
lijk is overleden. Dat kwam heel hard aan bij 
mij. Had zomaar mijn eigen zoon kunnen zijn. 
Een paar dagen later lees je dan op de sociale 

HET VOETBALSEIZOEN IS WEER BEGONNEN. NA WAT OEFENWEDSTRIJDEN SPELEN DE MEESTE 

TEAMS OP DIT MOMENT BEKERWEDSTRIJDEN EN DAARNA BEGINT DE COMPETITIE. AFGELO-

PEN ZATERDAG ZAG IK MIJN ZOON VOOR HET EERST AAN DE SLAG IN EEN BEKERWEDSTRIJD 

VAN JO15. HIJ HOORT EIGENLIJK NOG IN JO13 TE SPELEN, MAAR VANWEGE TEKORTEN AAN SPE-

LERS ETC. . IS  HIJ VERVROEGD OVER GEGAAN.

COLUMN: ONDER DE LOEP
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media, dat Deense profvoetballers weigeren 
voor hun land uit te komen, omdat ze dispuut 
hebben met de nationale voetbalbond over 
portretrechten. Geld dus. Ik lees diezelfde dag 
dat het tegenwoordig in de Premier League 
voor de clubs financieel niet meer uit maakt of 
er publiek komt kijken of niet, de inkomsten 
uit de tv-gelden zijn dusdanig dat ze winst ge-
noeg maken ongeacht of er publiek komt kij-
ken of niet.

In 2017 is er in totaal maar liefst 5,15 miljard 
uitgegeven aan voetbaltransfers in het profes-
sionele voetbal, wereldwijd. Het bedrag wat 
daarvan in de zakken van de makelaars ver-
dwijnt ligt rond de miljard euro. 

Ze hebben tegenwoordig ook de VAR. De 
VAR moet ervoor zorgen dat het spel eerlijker 
wordt, maar het WK heeft mij geleerd dat de 
VAR een voorruitgang lijkt, maar dat er uitein-
delijk nog genoeg stof voor discussie over is.
In het amateurvoetbal blijven de grensrech-
ters echter gewoon vlaggen voor buitenspel 
voordat de bal gespeeld is, en ook al staat ie-
mand op zijn eigen helft, toch vlaggen ze.

De kloof tussen amateurvoetbal en professio-
neel voetbal is te groot geworden. Het salaris 
van een gemiddelde Premier League-speler 
bedraagt 2,8 miljoen euro per jaar. En daar zit-
ten echt spelers bij die het in de 3e klasse van 
het amateurvoetbal lastig zouden hebben, ge-
chargeerd gezegd. Wat mij betreft zou van elke 
euro die er verdiend wordt door makelaars en 
profvoetballers, 5% afgedragen dienen te wor-
den aan het amateurvoetbal, zodat het wat 
veiliger wordt op onze velden.

Mijn zoon wil ook profvoetballer worden, net 
zoals zovelen van zijn leeftijd. Hij gaat dan 
2 miljoen per jaar verdienen en hoeft, als ie 
verstandig is, voor de rest van zijn leven nooit 
meer te werken. 

Tot die tijd blijf ik me elke week zorgen maken 
of hij wel veilig en gezond van het veld stapt. 
En als ie het niet redt, hoop ik dat ie veilig en 
gezond bij een mooie amateurclub kan voet-
ballen voor een paar consumptiebonnen per 
wedstrijd. 

 G.Plastic

Frans van der Zanden B.V.  
    Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
Garage Vink Asten
Gebr. van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Ghielen Orthopaedics
Govers Accountants/Adviseurs
Grafisch Service Buro Berkers
Grein Mode
H/O Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten

Hipp kappers
Hoeben installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
Jan Verhoeven Schilders- en afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw Asten
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Kerkers Elektro
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kuijpers Installaties Helmond

BORDSPONSORS (VERVOLG)
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Tijd om de bittere smaak  
weg te spoelen

De jaren waarin NWC tussen eerste en tweede 
klasse bungelde, zijn echter al even voorbij. 
De afgelopen seizoenen redden de Astenaren 
zich telkens met alle moeite in de tweede klas-
se, maar dit jaar ging het dan toch fout. Gezien 
de erg jonge, onervaren selectie, het vertrek 
van enkele bepalende en geroutineerde spe-
lers en de kwalitatief sterke tweede klasse wist 
men dat het een zwaar seizoen ging worden 
en op 3 juni viel het doek daadwerkelijk tegen  
FC Engelen (0-2). 

WE GAAN WEER BEGINNEN, EEN VOORUITBLIK

OP ZONDAG 24 APRIL 2005, TOEN NWC OP BEZOEK GING BIJ VVV’03 IN VENLO, VOLSTOND EEN 

GELIJKSPEL OM DE TITEL IN DE DERDE KLASSE C IN DE WACHT TE SLEPEN. DAT LUKTE, WANT NWC 

NOTEERDE EEN 2-2-REMISE OP EEN BLOEDHEET SPORTPARK HERUNGERBERG VOL ASTENAREN. 

NU, DERTIEN JAAR LATER, KEERT NWC TERUG IN KLASSE 3C NA SUCCESVOLLE JAREN IN ZOWEL 

EERSTE ALS TWEEDE KLASSE.

Een stapje terug doen hoeft helemaal geen 
negatieve consequenties te hebben. Voor de 
jonge Astense selectie is het zaak de schroom 
van zich af te gooien en dat zal ook trainer Roel 
Nabuurs in zijn tweede jaar bij NWC eisen. De 
rol van NWC in de derde klasse is natuurlijk  
anders dan in de tweede klasse. De oranje-
hemden willen, en moeten bovenin mee kun-
nen draaien en doen dat met een gewijzigde 
selectie. Zonder de ervaren krachten Ralf 
van Oosterhout en Tom van Bussel, want zij  

NWC 1 presenteert ZICH
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namen afscheid na een lang dienstverband in 
het vaandelteam van NWC. In het interview met 
Roel Nabuurs meer over de nieuwe aanwas.

In de derde klasse C treft NWC voornamelijk 
Limburgse clubs uit de regio tegen wie in het 
verleden al regelmatig gespeeld is, in zowel 
tweede als derde klasse. Verenigingen als IVO 
(Velden), Blerick (dat evenals NWC afdaalde), 
Helden en Laar (Weert) zijn dan ook zeker be-
kend. Vorig seizoen gooiden MVC’19 uit Maas-
bree en HBSV uit Hout-Blerick hoge ogen in de 
derde klasse met een derde en vierde plek, 
maar nu de competitie weer een flink aantal 
nieuwe ploegen bevat is het altijd maar de 
vraag of zij dat kunststukje kunnen herhalen. 
Klasse 3C telt ook enkele Helmondse clubs, al 
is het op het moment van schrijven nog maar 
de vraag hoeveel teams de stad zal afvaar-
digen. De toekomst van Oranje Zwart hangt  
namelijk aan een zijden draadje wegens acute 
financiële problemen. De andere Helmondse 
competitiedeelnemer is Helmondia, dat zich 
vorig seizoen via de play-offs handhaafde. 

Baarlo, Ysselsteyn en het Nederweertse  
Merefeldia draaiden een relatief zorgeloos 
seizoen en eindigden in het rechterrijtje van 
de derde klasse C.

De Kanaalderby tegen Someren staat komend 
jaar dus niet op de planning, maar daarvoor in 
de plaats zal NWC wel een andere streekderby 
spelen. Buurman Liessel promoveerde afgelo-
pen seizoen knap uit de vierde klasse en gaat 
opnieuw de uitdaging aan op een hoger ni-
veau. Naast Liessel is ook Melderslo nieuw in 
3C, zij vierden het kampioenschap in de vierde 
klasse E en debuteren in de derde klasse. 

Logisch is dat het ieder jaar weer afwachten is 
hoe sterk de competitie daadwerkelijk zal zijn. 
Qua totale omvang zal NWC tot de grootste 
verenigingen – zo niet de grootste – behoren 
en dus zijn de verwachtingen logischerwijs 
hooggespannen. Het startschot wordt gege-
ven op zondag 23 september met een thuis-
duel tegen Ysselsteyn, een week later kruisen 
de oranjehemden de degens met Baarlo.  

23/9  NWC - Ysselsteyn 
30/9  Baarlo - NWC 
7 /10  NWC - Oranje Zwart  
 Helmond 
14/10 Melderslo - NWC
21/10 NWC - SC Helmondia
28/10 HBSV - NWC 
4/11 NWC - MVC’19 
18/11 Blerick - NWC 

25/11 NWC - Liessel 
2/12 Helden - NWC 
9/12 NWC - Merefeldia
16/12 Laar - NWC 
20/1 NWC - IVO 
27/1 MVC’19 - NWC 
3/2 NWC - Blerick 
10/2 Ysselsteyn - NWC
17/2 NWC - Baarlo 

24/2 SC Helmondia - NWC 
17/3 NWC - HBSV 
24/3 IVO - NWC 
7/4 NWC - Laar 
14/4 Merefeldia - NWC 
21/4 NWC - Helden 
12/5 Liessel - NWC 
19/5 Oranje Zwart Helmond - NWC
26/5 NWC - Melderslo 

Speelschema NWC 1
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“De groep is er echt aan toe om 
ZÉlf weer het spel te gaan maken”

Coach Roel Nabuurs wil zelfvertrouwen terugbrengen

ROEL NABUURS (40) HAD ZICH EEN LEUKER EERSTE JAAR BIJ NWC VOORGESTELD, MAAR 

WIST VOORAF DAT HANDHAVING IN DE TWEEDE KLASSE EEN ZWARE OPGAVE GING WORDEN. 

HET VAANDELTEAM DAALDE AF, MAAR MEN KIJKT VOLOP UIT NAAR HET NIEUWE SEIZOEN. OP 

NUL BEGINNEN, OM HET ZO MAAR TE ZEGGEN. “MIERLO-HOUT IS ONS VOORBEELD”, ALDUS 

DE HOOFDTRAINER VAN NWC.

Teleurstelling
Na enkele moeizame jaren in de tweede klas-
se, waarin lijfsbehoud telkens maar nét werd 
gerealiseerd, begon Nabuurs vorig jaar zomer 
aan een nieuw avontuur. Bij NWC ging hij aan 
de slag met onder zijn hoede een jonge, oner-
varen selectie. De instelling was er, maar een 
ander groot probleem speelde de oranjehem-
den parten. “Het gebrek aan scorend vermo-
gen zat ons in de weg. Kwalitatief konden we 
wel mee in de tweede klasse. Aanvankelijk 
creëerden we te weinig kansen, maar toen 
daar verbetering in kwam maakten we die 
mogelijkheden vervolgens niet af. In som-

mige wedstrijden kregen we minstens net 
zoveel kansen als de tegenpartij, maar ver-
loren we toch nipt.” NWC daalde af naar de 
derde klasse, waarin de Astense ploeg sinds  
seizoen 2004/2005 niet meer uitkwam. De 
degradatie deed pijn, zeker omdat Nabuurs 
er ondanks het lage verwachtingspatroon 
wel fiducie in had. “De voorbereiding en de 
eerste wedstrijden gaven me wel het gevoel 
dat we ons konden handhaven. Toch raakten 
we vrij snel in de problemen en keken we in 
de winterstop al tegen een flinke achterstand 
aan op de teams boven ons. Je blijft dan  
hopen op een goede serie, maar het gat was 

NWC 1 presenteert ZICH
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simpelweg al te groot. Ons doel was dus om 
in ieder geval niet direct te degraderen en dat 
lukte, al verliep de play-off tegen FC Engelen 
al meteen desastreus met catastrofale af-
loop. Alles wat mis kon gaan, ging mis in dat 
duel. De blessures, een penalty die we weg-
geven en ook nog eens een rode kaart… een 
bittere teleurstelling.”

Voorbereiding
Iedere amateurclub worstelt in de aanloop 
naar een nieuw seizoen met een gebrek aan 
spelers. Voornamelijk vanwege de diverse, 
uiteenlopende vakanties. Nabuurs heeft dit 
jaar echter geen klagen. “Zeker niet. Über-
haupt is het een fijne groep om mee te wer-
ken, maar het is ook gunstig dat we met een 
groter aantal spelers kun-
nen werken. De selectie-
teams zijn nu wat breder 
samengesteld. Met name 
NWC 3 heeft nu de beschik-
king over een grotere se-
lectie, want daar lag vorig 
jaar een groot probleem. 
Nu kan iedereen zichzelf 
bewijzen.”

De voedingsbodem voor 
NWC 1 is ook dit jaar weer 
ideaal. Nabuurs: “Het feit 
dat NWC 2 en 3 op een hoog 
niveau spelen, is natuurlijk 
bevorderlijk. Het aanpassen 
zal daardoor gemakkelijker gaan, bijvoorbeeld 
als we bij NWC 1 spelers nodig hebben van het 
tweede of derde elftal. Zij zijn een hoog niveau 
gewend en dat komt ook de concurrentiestrijd 
ten goede. Bij de vorige clubs waar ik gewerkt 
heb, had je maar twaalf of dertien spelers die 
in aanmerking kwamen voor het vaandelteam. 
Nu merk ik dat de groep vele malen breder is. 
Blessures en schorsingen zijn eenvoudiger op 
te vangen door de mogelijkheden die we hier 
hebben.”

Nieuwe start
NWC zal in de derde klasse het spel zelf 
moeten gaan maken. Nabuurs: “Je hoopt nu 
natuurlijk dat je zelf het initiatief kan pak-
ken in wedstrijden, zodat we op een andere 
manier kunnen spelen met meer druk voor-
uit. We zullen meer de bal hebben om van-
uit daar tot meer kansen en goals te komen. 
Vorig seizoen hebben we vooral rondom de 
winterstop puur prestatievoetbal gespeeld, 
maar we hadden niet echt de spelers om dat 
type spel lang vol te houden. Ik merk dat de 
groep er echt aan toe is om zélf weer het spel 
te gaan maken.”

Ook de Ospelse keuzeheer verwacht een sei-
zoen waarin NWC hoge ogen kan gooien. “De 

uitdaging ligt er om in de bo-
venste regionen mee te draai-
en. Maar we krijgen tegenstan-
ders die kwalitatief gewoon van 
een prima niveau zijn. Merefel-
dia bijvoorbeeld, daar hebben 
we vorig jaar met het onder 
23-elftal tegen gevoetbald. Ge-
woon een sterke tegenstander. 
MVC’19 eindigde als derde en 
zal weer mee willen doen in 
de top. Helmondia bleef er ter-
nauwernood in, maar zij heb-
ben zich flink versterkt. Van 
veel teams weet ik nog niet 
zoveel, maar het zal zeker geen 
eenvoudige klus worden. Ook 

omdat ik opponenten verwacht die ons als de 
grote titelfavoriet beschouwen en zeggen: ‘laat 
het dan maar eens zien’. Dat wordt misschien 
wel de grootste uitdaging voor ons, maar de 
kwaliteit is in ieder geval aanwezig.”

Nabuurs raakte onder de indruk van de titel 
die Mierlo-Hout vierde in het afgelopen jaar. 
“Mierlo-Hout werd vorig seizoen met ruim-
schoots verschil kampioen en dat vond ik een 
uitstekende prestatie, omdat zij het jaar er-
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voor nog uit de tweede klasse degradeerden. 
Zij zijn in dat opzicht wel een soort voorbeeld. 
Het is namelijk uiterst lastig om na een zwaar 
seizoen meteen de koppositie te pakken en 
op zo’n overtuigende manier kampioen te 
worden. Het is een doel voor ons, maar de 
eerste prioriteit is om weer aan zelfvertrou-
wen te winnen en doelpunten te maken. Dan 
zien we wel waar we zullen eindigen.”

Vers bloed
Daar waar Nabuurs vorig seizoen dus moest 
werken met een krappe selectie, beschikt 
hij deze jaargang over een breder arsenaal 
aan spelers. “Er zijn enkele jongens terug-
gekomen van Olympia Boys en vanuit de 
jeugd komen grote talenten door, zoals Tijs 
van Tilburg, Daan Hendrix en Koen Bosch. 
Het is altijd mooi om te zien dat jonge spe-
lers uit de jeugdafdeling doorstromen naar 
de selectie. Het werk van de opleiding wordt 
beloond met spelers die de kwaliteiten heb-
ben om ook van meerwaarde te zijn voor de 
selectie. Daarnaast zijn er een aantal jongens 
vanuit de lagere teams aangesloten bij de se-
lectie, dit samen zorgt ervoor dat het aantal 
selectiespelers weer in balans is. Zo is Luuk  
Castelijns na één seizoen afwezigheid terug 
in de selectie en hebben we twee versterkin-
gen van buitenaf mogen verwelkomen, name-
lijk Jeremias Carlos David en Chesron Geuns.”

Voornamelijk aanvallende nieuwelingen, 
iets dat NWC gezien de doelpuntendroogte 
van vorig seizoen goed kan gebruiken. Jere-
mias Carlos David (25) opende dit jaar aan de 
Prins Bernhardstraat in Asten een restaurant 
genaamd Le Yuzu en derhalve was de keuze 
voor NWC snel gemaakt. Nabuurs vertelt over 
de kwaliteiten van de geboren Angolees, die 
in het verleden ook uitkwam voor Helmond 
Sport en Helmondia: “Jeremias heeft vorig 
jaar al meegetraind en is een jongen met veel 
snelheid en technische bagage. Hij is een 
aanvaller en op die positie was de spoeling 

voorheen erg dun. Tevens ligt hij goed in de 
groep en draagt hij veel bij in de coaching. Hij 
is zeer aanwezig tijdens de training om de an-
dere jongens te ondersteunen en motiveren.”

Chesron Geuns (eveneens 25) is afkomstig 
van RKSVO in Ospel, waar hij als fysiek ster-
ke spits een beslissende rol vervulde in de 
voorhoede. “Chesron ken ik inderdaad van 
RKSVO. Een nuttige, fysiek sterke spits die 
als aanspeelpunt fungeert, maar ook prima 
kan meevoetballen. Voor hem is het nog wat 
meer aanpassen dan voor Jeremias, omdat 
hij helemaal nieuw is voor de meesten. Hij 
heeft vorig seizoen wel één keer meegetraind 
en speelde mee in een wedstrijd van NWC on-
der 23, waar hij wat jongens heeft leren ken-
nen”, aldus Nabuurs. In de technische staf 
zijn weinig wijzigingen geweest, alleen de rol 
van teammanager is van Huib Hanssen naar 
Johan Janssen gegaan.

Contractverlenging
Van alle kanten klonk enthousiast geluid 
om het contract met de 40-jarige Limburgse 
coach vorig seizoen met een jaar te verlen-
gen. Ook Nabuurs zelf was hier zeer content 
mee. “Ik had totaal geen twijfel om bij te 
tekenen. Als ik zie hoe de organisatie en de 
randvoorwaarden in elkaar steken, hoe we 
met elkaar samenwerken en wat de mensen 
voor deze club over hebben, dan heb ik daar 
alleen maar bewondering voor. Tel daarbij de 
nieuwe kunstgrasvelden op en we kunnen 
weer jaren vooruit. Door de bloedhete en dro-
ge zomer moeten veel clubs uitwijken, maar 
bij ons is dat probleem niet meer aan de orde. 
We kunnen altijd onder dezelfde omstandig-
heden werken.” 

Of deze omstandigheden zullen uitmonden in 
een succesvol seizoen waarin NWC op jacht 
gaat naar promotie, gaan we zien vanaf 23 
september. Op die dag opent NWC het seizoen 
met een thuiswedstrijd tegen Ysselsteyn. 

NWC 1 presenteert ZICH



NWC SELECTIE  SEIZOEN 2018-2019
Boven, van links naar rechts: John Baltussen (assistent-scheidsrechter), Werner Rossou (verzorger), Leon van den Bosch, Jesley Thijs, Jeroen van Deursen, Teun van Erp, Chesron Geuns, Ruud Leenen, 

Timo Janssen, Jan Mennen (el� albegeleider) en Daan van Brussel (fysiotherapeut). Midden, van links naar rechts: Eef Opperman (keeperstrainer), René Peters, Sander van den Eijnde, Jeremias Carlos David, 
Gijs Brüsewitz, Stefan Vaas, Mar� jn Henst, Luuk Castelijns, René van den Eijnde en Johan Janssen (teammanager). Onder, van links naar rechts: Laurens Hurkmans (assistent-trainer), Mark Bosch, Jowie van 
Heugten, Tijs van Tilburg, Daan Hendrix, Merijn van Brussel, Douwe Hurkmans, Menno Janssen en Roel Nabuurs (hoofdtrainer). Ontbrekend op de foto: Theo Lankhorst (fysiotherapeut) en Sam Ockers.



NWC SELECTIE  SEIZOEN 2018-2019
Boven, van links naar rechts: John Baltussen (assistent-scheidsrechter), Werner Rossou (verzorger), Leon van den Bosch, Jesley Thijs, Jeroen van Deursen, Teun van Erp, Chesron Geuns, Ruud Leenen, 

Timo Janssen, Jan Mennen (el� albegeleider) en Daan van Brussel (fysiotherapeut). Midden, van links naar rechts: Eef Opperman (keeperstrainer), René Peters, Sander van den Eijnde, Jeremias Carlos David, 
Gijs Brüsewitz, Stefan Vaas, Mar� jn Henst, Luuk Castelijns, René van den Eijnde en Johan Janssen (teammanager). Onder, van links naar rechts: Laurens Hurkmans (assistent-trainer), Mark Bosch, Jowie van 
Heugten, Tijs van Tilburg, Daan Hendrix, Merijn van Brussel, Douwe Hurkmans, Menno Janssen en Roel Nabuurs (hoofdtrainer). Ontbrekend op de foto: Theo Lankhorst (fysiotherapeut) en Sam Ockers.
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Gijs BrÜsewitz
15/04/1991 Asten  2010 1

MENNO JANSSEN
07/10/1997 Asten  2016 -

STEFAN VAAS
20/03/1987 Asten  2013 20

SANDER VAN DEN EIJNDE
03/09/1991 Asten  2013 8

RUUD LEENEN
05/09/1993 Asten  2016 4

LEON VAN DEN BOSCH
26/02/1991 Asten  2010 6

JOWIE VAN HEUGTEN
11/06/1998 Asten  2018 13

MARTIJN HENST
28/02/1996 Asten  2015 3

seizoen 2018-2019

SELECTIE NWC
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1: NAAM
2: Geboortedatum
3: Woonplaats
4: in NWC 1 sinds
5: RUGNUMMER
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LUUK CASTELIJNS
25/02/1994 Asten  2018 2

MARK BOSCH
12/10/1996 Asten  2015 5

DOUWE HURKMANS
28/09/1998 Asten  2017 18

Jeroen van Deursen
30/03/1990 Asten  2013 9

Jeremias Carlos David
27/04/1993 Asten  2018 7

CHESRON GEUNS
21/07/1993 OSPEL  2018 16

DAAN HENDRIX
02/09/1999 OMMEL  2018 17

TIJS VAN TILBURG
30/12/1999 ASTEN  2018 12

MERIJN VAN BRUSSEL
21/12/1997 Asten  2016 10

TIMO JANSSEN
20/03/1996 Asten  2015 15

TEUN VAN ERP
15/05/1995 Asten  2017 11

SAM OCKERS
23/05/1995 Asten  2018 14

NWC 1 presenteert ZICH
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ROEL NABUURS
HOOFDTRAINER

John Baltussen
Assistent-scheidsrechter

Werner Rossou
Verzorger

LAURENS HURKMANS
ASSISTENT-Trainer

JAN MENNEN
Elftalbegeleider

THEO LANKHORST
Fysiotherapeut

JOHAN JANSSEN
Teammanager

EEF OPPERMAN
Keeperstrainer
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Vrijdagavond
De wedstrijd is begonnen. De aftrap is door 
de begeleiders genomen bij NWC. Alle ouders 
en kinderen weten waar ze aan toe zijn, dus 
het wordt tijd om het spel te verplaatsen naar 
onze locatie: Brabantbos, te Lierop. 
Nadat de kinderen hun favoriete plekje op 
het veld (slaapzaal) hebben kunnen bemach-
tigen, werd de eerste chaos gecreëerd. Maar 
let op! Wél gecontroleerde chaos. Tijdens het 
eerste spel stonden plezier, teamwork en de 
groep leren kennen voorop.
Om bij de tegenstander wat angst in te bren-
gen, hebben we de vrijdagavond afgesloten 
met een bosspel: Levend Cluedo. Al snel ble-
ken de kids alles behalve angstig te zijn en 
hebben meerdere groepjes het spel succes-
vol weten af te sluiten. 
In verband met de lange duur van de wed-
strijd hebben we besloten om alvast een  
extra rust in te lassen. De tegenstander bleek 
toch al lichtelijk vermoeid te zijn, want de 
nacht is lekker rustig verlopen!

Zaterdag
Zaterdagmorgen, tijd om de wedstrijd te hervat-
ten. Vooralsnog zijn de begeleiders aan de win-
nende hand, al is er nog niet gescoord… 0-0.
Nadat de groep uitgebreid heeft ontbeten, 
was het tijd om de wedstrijd voetballend een 
boost te geven. Met de échte training op het 
voetbalveld van SV Lierop en de Circuitspel-

len op onze thuisbasis, hebben we gedaan 
waar we allemaal voor komen: voetballen! 
Zoals verwacht kwam er een welbekende te-
genstander bij: tropische temperaturen. We 
speelden niet langer 80 vs 15, maar hadden 
ook nog een gezamenlijke tegenstander. Zon-
der problemen hebben we deze gelukkig uit 
kunnen schakelen met een grote voorraad 
zonnebrand, ranja en ijs. 

Zaterdagavond hebben we na de friet, frikan-
dellen en hamburgers als begeleiding gepro-
beerd het veld zo groot mogelijk te maken. Dit 
hebben we gedaan door ons te verspreiden 
door heel Lierop (ja, echt… Héél Lierop!). In 
Lierop hebben alle groepjes met hun 88 op-
drachten geprobeerd zoveel mogelijk punten 
te verzamelen door deze opdrachten uit te 
voeren én te filmen/fotograferen. Wat is hier 
geweldig beeldmateriaal uit voort gekomen! 
Bij terugkomst hebben de kinderen lekker 
hun eigen ding kunnen doen en het ultieme 
kampgevoel kunnen beleven bij het kamp-
vuur. Voor nu, tijd om de tweede rust in te 
gaan. Lekker in bed opladen voor de volgen-
de dag! 

Zondag
Om de laatste wedstrijddag goed af te trappen 
en de tegenstander met respect te behande-
len heeft iedereen kunnen genieten van een 
lekker eitje met spek op de boterham. Met als 

HET IS VRIJDAG, LAAT OP DE MIDDAG. DE WEDSTRIJD STAAT OP HET PUNT TE BEGINNEN: 80 

KINDEREN – 15 BEGELEIDERS. 48 UUR LANG ZULLEN DE BEGELEIDERS MOETEN PROBEREN 

OM GEEN KANS WEG TE GEVEN, DIT ALLEMAAL OM DE TEGENSTANDER NIET DE KANS TE GE-

VEN OM DOMINANT TE WORDEN. 

Jeugdkamp JO11-JO13
VERSLAG VAN EEN TOPWEEKEND





FACILITAIR SPONSOR 

VAN HET G-VOETBAL
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basis dit krachtvoer, kunnen we de wedstrijd 
weer oppakken waar we gebleven waren… 
0-0. Nu de wedstrijd richting zijn eind begint 
te lopen, wordt het tijd om te gaan scoren. En 
of dit is gedaan! In ons Champions League 
toernooi zijn vele mooie en minder mooie 
goals gevallen. Na een spannende poulefase 
is ‘s middags de eindbalans opgemaakt in de 
kruisfinales. 
Ondanks de vele goals in het Champions 
League toernooi, staat de overkoepelende 
wedstrijd nog altijd 0-0. Het enige wat nu nog 
rest: het uitroepen van een Man of the Match 
en het speelveld netjes achterlaten. 

Gedurende het weekend hebben alle spe-
lers punten kunnen bemachtigen in het klas-
sement, waaruit is gebleken dat Wessel ter 
Voert (JO11) en Stan van Oosterhout (JO13) 
de échte spelmakers bleken te zijn! Goed ge-
daan mannen!

Tijdens de wedstrijd hebben de kinderen 
allemaal hun uiterste best gedaan, maar 
elk team kan maar één aanvoerder hebben.  
Simon Berkvens is er met de Sportiviteitsprijs 
vandoor gegaan. Klasse prestatie Simon!
Na het met z’n allen opruimen van de accom-
modatie, zijn we met de hele groep terugge-
fietst naar de startlocatie. Hier stonden alle 

trotse supporters met open armen te wachten 
op hun spelers. Wat zullen alle spelers lekker 
hebben geslapen zondag!

Al met al kan de conclusie worden getrokken 
dat de wedstrijd genoeg hoogtepunten had. 
Ondanks dit hebben beide teams niet de 
overhand kunnen nemen om er met de drie 
punten vandoor te gaan. 
Onze dank gaat uit naar ons topteam van be-
geleiders. Zonder hen had het weekend nóóit 
tot in de details zo goed kunnen verlopen. 

Kinderen en begeleiders: Bedankt allemaal.

Met sportieve groet,

Pieter van der Heijden & Rob Hurkmans

FACILITAIR SPONSOR  

VAN HET G-VOETBAL
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SPONSOR KOFFIEBEKERS
AnyTyme ‘t Stati onneke 
Delta Beton B.V.
Inde Hypotheekelarij
Kluswijs Bouwmaterialen
Paulus Eten & Drinken
Pesos Eten & drinken
Vinken Caravans

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

TOERNOOISPONSOR
Belasti ng Adviesgroep Asten
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CoÖrdinator Technische 
Zaken Recreatieve Teams: 
 Cees Jansen
De afgelopen jaren is gebleken dat met name 
nieuwe onervaren trainers bij de opstart van 
het seizoen niet in alle gevallen voldoende 
support hebben gekregen vanuit de jeugdaf-
deling.

Sommige nieuwe trainers hebben zelf nooit 
gevoetbald en moeten dan plotsklaps zelf 
trainingen geven aan jonge kinderen. Bij de 
ene trainer schiet ’t didactisch gezien wat te 
kort en de andere trainer zou graag meer oe-
fenstof aangereikt willen krijgen. Natuurlijk 
vermelden we altijd dat men te rade kan gaan 
bij mensen zoals de HJO of de groepsleider. 
Ruud Jenneskens (Hoofd Jeugd Opleidingen) 
heeft zelf aangegeven dat hij het afgelopen 
seizoen weliswaar enkele keren benaderd is 
door nieuwe trainers en leiders, maar dat er, 
door wat voor reden dan ook, niet iedereen 
de weg naar Ruud heeft weten te vinden.
 
Daarom hebben we gemeend op zoek te 
moeten gaan naar iemand die de onervaren 
trainers de eerste maanden gaat begeleiden. 
Vorig seizoen heeft Marc Geenen deze taak 
waargenomen, maar door tijdgebrek heeft 
Marc aangegeven te moeten stoppen. Geluk-
kig kunnen we melden dat Cees Jansen, per 
het nieuwe seizoen, invulling wil gaan geven 
aan deze taken.

De 1e afstemmingen zijn al geweest tussen 
Cees en Ruud. Cees zal regelmatig op de 
doordeweekse dagen regelmatig aanwezig 

zijn op de trainingsvelden en Ruud zoals ver-
trouwd op ma en wo (en zaterdag).
 
Cees’ taken zullen hoofdzakelijk gericht zijn 
op de recreatieve teams.
 
Naam rol: Coördinator Technische Zaken Re-
creatieve Teams 
• coördinatie/hulp bij start van nieuwe trai-

ners
• bekijken trainingen start seizoen en advi-

serend naar trainers waar nodig
• verzorgen/aanreiken trainingsstof
• bijwonen groepsleiders bijeenkomsten
• aansporen/informeren opleiding Pupillen-

trainer
• (op verzoek) bijwonen Jeugdbestuur overleg
• (op verzoek) bijwonen overleg Technische 

zaken
 
Bij deze verzoek om Cees volop te gaan steu-
nen in zijn nieuwe rol en Cees heel fijn dat 
je naast je andere activiteiten voor NWC deze 
werkzaamheden ook nog op je wilt nemen. 



vervolg van pag 5

VAN HET JEUGDFRONT
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BORDSPONSOR (VERVOLG)
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Manegevoetbal Asten
Marja
Matim Interieur
Midas Winkels
Nico Bennenbroek Schildersbedrijf
Oogwereld Philip Asten
Optiek Lenti
Plus Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben
Staals & van de Laar 
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
T. Bankers Voegersbedrijf
Telecombinatie Asten
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij
van Bussel Metaaltechniek
van Heugten Wand- en Vloertegels
van Horssen wegenbouw B.V.
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
Verdonschot Mode
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
VHS Hekwerken
VKV Kunststof Verspaning
VRF
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.
 

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

SHIRTSPONSOR 
Bamboo Giant Nederland B.V.
Eetcafé De Grutter
Fransen Audiovisuals
Fysiotherapie Campanula
Horeca bedrijven Heidehof
Jansen Staalbouw Asten
Malex Automotive
Metsel-, lijm- en aannemingsbedrijf  
   Meulendijks
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
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Die spanning van de beslissende strafschop 
in een kolkend stadion, dat is niet na te boot-
sen. Het is totaal zinloos om te trainen op 
stafschoppen. Iedere prof is in staat om een 
bal op elf meter van het doel geplaatst in een 
hoek te schieten. Maar om dit onder hoog-
spanning te doen, dat is een ander verhaal. 
Penalty’s blijven toch een loterij. Elke top-
speler heeft wel eens een strafschop gemist 
als het er echt om ging. Maradona, van Bas-
ten, Messi, Modric, noem maar op. Dat zegt 
genoeg. Niet trainbaar dus. We zul-
len de loterij moeten accepteren.

We nemen een zijsprong. Als 
een dier in nood is vertrouwt 
het volledig op zijn reflexen 
en automatismes. Een ga-
zelle die op de Afrikaanse 
savanne achterna gezeten 
wordt door een hongerige 
jachtluipaard voert puur intuïtief 
complexe motorische handelingen 
uit om zijn leven te redden. Deze hande-
lingen, rennen, springen, snel van richting 
veranderen, ondertussen mogelijke ontsnap-
pingsroutes zoeken en reageren op de steeds 
wisselende bodem waarop de gazelle landt, 
heeft het dier geleerd door ze van jongsaf aan 
steeds opnieuw te oefenen. Eerst spelender-
wijs met broertjes, zusjes, vaders, moeders, 
later op leven en dood als prooidier. 

Mensen zijn dieren. Geen discussie over mo-
gelijk. Afgezien van ons enorme brein functi-
oneren we vrijwel hetzelfde als een gazelle. 
Een voetballer die in een stadion bomvol 
extatische voetbalsupporters een beslis-
sende strafschop moet nemen is in nood. 

Doodsnood. Uit alle macht probeert hij zijn 
omgeving buiten te sluiten. Zich te focussen 
op de handeling die hij moet uitvoeren. Maar 
van zijn brein heeft hij op dit moment meer 
last dan plezier. Zijn denkvermogen zorgt voor 
faalangst. Voor stress. Voor coördinatiever-
lies. De bal hoog over. Uitschakelen dat brein! 
Zijn reflexen en automatismes moeten de 
voetballer redden. Die zorgen er voor dat de 
invloed van alle stoorzenders van buitenaf op 

de te verrichten handeling sterk afneemt. De 
keeper kan springen, handen klap-

pen en knipogen wat hij wil, het 
heeft geen effect op de kwali-

teit van de strafschop. Maar 
dan moeten die reflexen 
en automatismes zich wel 
hebben gevormd. Doordat 
een voetballer van jongsaf 

aan steeds opnieuw ontel-
baar veel strafschoppen heeft 

genomen. Twee strafschopvari-
anten automatiseren is voldoende. 

Één in de linkerhoek, één rechts. Hard, 
halfhoog. Vanaf het neerleggen van de bal via 
de aanloop tot de uiteindelijke trap, steeds 
exact hetzelfde je hele voetballeven oefenen. 
Tot je het letterlijk blind kunt.

Je brein uitschakelen is niet iedereen gege-
ven. Maar een complexe motorische hande-
ling door training automatiseren wel. Is elke 
geautomatiseerde strafschop raak? Natuur-
lijk niet. Maar wel veel vaker niet mis. Dus 
voor de laatste keer, heren profs: strafschop-
pen zijn trainbaar en het is jullie beroeps-
plicht om dit te doen (net zoals fatsoenlijk 
leren schieten met je zwakke been...)! Geen 
smoesjes meer! 

COLUMN: VOETBALDIER

TRAINBAAR?                                                           
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COLUMN: REVIVAL

Tijdens Liessel kermis werd dit rooskleurige 
toekomstbeeld echter ruwweg verstoord toen 
ik een terrasje opzocht pal in het centrum 
bij cafetaria de Wipp-In. In tegenstelling tot 
vroeger tegenwoordig net zoals zoveel ande-
re horecagelegenheden in de regio uitgebaat 
door een Chinese ondernemer. In gezelschap 
van mijn vrouw en de kleinkinderen streek ik 
daar ter afsluiting neer voor een ijsje. Al gauw 
kwamen we er achter dat de jongelui naast 
ons geen onbekenden voor ons waren. Dat 
kan ook niet, zeker niet in Liessel waar men 
elkaar toch heel goed meent te kennen. En 
als ze je niet kennen, dan hebben ze je wel 
gezien, zoals bij het uitrijden van het dorp 
onder het plaatsnaambord valt te lezen. Maar 
goed dat terzijde. 

Het waren Tim en zijn kornuiten, zichtbaar 
bezig aan een laatste stapronde ter afsluiting 
van de traditionele kermis. Er was snel een 
blik van wederzijdse herkenning. Die gasten - 
toch weer wat jaartjes ouder als weleer en nu 

in het trotse bezit van zo’n stoere baard naar 
voorbeeld van hun oude meester-  waren mijn 
oud-leerlingen  van groep 8 van de plaatselijke 
basisschool De Zonnebloem. Elkaar jaren 
niet gezien en toch ontspon zich ras als van-
ouds een vermakelijk gesprek. En dan heb je 
het natuurlijk al gauw over vroeger. 

Snel ging het  al over hun, maar ook mijn 
favoriete sport: het voetbal. Een aantal van 
hen maakt deel uit van het team dat het vo-
rig seizoen met glans en wimpel kampioen 
is geworden in de vierde klasse. En door de 
daar aan verbonden promotie dit seizoen dus 
een van de komende tegenstanders van ons 
vaandelteam in de derde klasse C. Zij zagen 
de confrontatie met NWC best wel zitten. Een 
mooie uitdaging zelfs, die ze vol vertrouwen 
tegemoet zagen. NWC betekende, zoals ze 
zeiden, toch nog steeds Nooit Winnende Club. 
Deze aloude en uiterst flauwe invulling werd 
door mij handig gepareerd met een andere, 
maar ook zeer gevatte: Na Winst Content. 

Angstgegner?                                                           
IN AFWACHTING VAN DE START VAN DE COMPETITIE IN DE 3E KLASSE C ZUID 2 RAAD-

PLEEGDE IK DE VERTROUWDE SITE VAN NWC VOOR WAT MEER INFORMATIE OVER DE IN-

DELING DER TEAMS EN HET SPEELSCHEMA VOOR HET SEIZOEN 2018-2019. DE REEKS 

VAN KOMENDE TEGENSTANDERS STEMDE ME HOOPVOL. HIER LIGGEN DUIDELIJK KAN-

SEN. NA DE JAMMERLIJKE DEGRADATIE LIGGEN ER WEER VOLOP NIEUWE UITDAGINGEN 

TE WACHTEN VOOR ONS VAANDELTEAM. OP DE NIEUWE MAT VAN HET KUNSTGRASVELD 

LIGGEN ER KOMENDE TIJD WELLICHT DE NODIGE SUCCESSEN TE WACHTEN EN IN DAT 

PERSPECTIEF KAN ER WEER GESTAAG GEWERKT GAAN WORDEN AAN HET NODIGE EER-

HERSTEL. MAAR NATUURLIJK EERST ZIEN EN DAN PAS GELOVEN.
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Indertijd heb ik, als leerkracht, deze jonge 
sportieve talenten zien komen en toen al-
was ik er stellig van overtuigd dat Liessel 
met deze gasten op termijn hoge ogen zou 
gaan gooien. Talent verloochent zich name-
lijk niet en tijdens de gymlessen met voetbal 
op het program zag ik staaltjes van een vaar-
dige techniek en subliem balgevoel, inzicht, 
spelvreugde, maar ook inzet, fanatisme en 
teamspirit. Hogeschoolvoetbal ten voeten 
uit! Dat spel vertoonden ze ook tijdens het 
traditionele kersttoernooi voor basisscholen 
in de gemeente Deurne. Tal van keren wist De 
Zonnebloem op basis van deze kwaliteiten de 
zo fel begeerde Harrie-Claassen-wisselbeker  
in de wacht te slepen. En wat waren we trots. 
Het kleine Liessel had de rest van de scholen 
met verve weer achter zich gelaten. 

Nu jaren later vormt die jeugd van toen de 
kern van de huidige selectie. Een jeugdig 
team boordevol talent op jacht naar nog 
meer successen. Ze geven daarbij enorm op 
over elkaar maar zijn, zo te horen, tevens in 
hun nopjes met hun huidige succestrainer 
Maarten Stevens. Met een beetje geluk had 
Liessel twee seizoenen geleden de degra-
datie uit de derde klasse weten te ontlopen. 
Maar het werd uiteindelijk toch een gedwon-
gen stapje terug. Dat hebben ze afgelopen 
seizoen wel even rechtgezet door met kop en 
schouders boven de andere teams uit te to-
renen en met grote overmacht het kampioen-
schap in de vierde klasse binnen te slepen.

Terwijl hij dit leest zal menig speler van ons 
eerste elftal bij dit verhaal wel de nodige be-
denkingen hebben. Als je in je clubblad hoog 
opgeeft over een komende tegenstander 
komt dat inderdaad vreemd over.

Maar dat ik deze jongens hier zo’n beetje de 
hemel in prijs is natuurlijk het logische ge-
volg van  persoonlijke trots. Trots dat ik ze bij 
mij in de groep heb gehad. En ook heel opval-

lend: mijn achternaam prijkt heel pontificaal 
voor op hun wedstrijdshirt. Dat doet me zó 
goed!

Objectief gezien zijn er duidelijke paralellen 
te trekken tussen beide clubs. Het is een feit 
dat NWC de door mij geschetste positieve ei-
genschappen namelijk ook in huis heeft: een 
jeugdige selectie, volop talent, een prima in-
stelling, goede teamspirit en een uitstekende 
trainer. Wat een weelde.
In die zin zijn we dus aan elkaar gewaagd.

Beide clubs beschikken tevens over een 
nieuw hoofdveld. NWC weliswaar een kunst-
grasveld en dat heeft deze zomer al één groot 
voordeel opgeleverd: het is  roeken-vrij ge-
bleken. Die roeken hebben de grasmeesters 
in Liessel namelijk danig parten gespeeld.

We kunnen ons dit seizoen dus gaan opma-
ken voor de naderende confrontaties en wel 
op zondag 25 november (thuis) en zondag
12 mei (uit). Het belooft een spektakel van 
jewelste te worden in de orde van grootte als 
de wedstrijden tegen aartsrivaal Someren.

Maar of Liessel dan een soort van Angstgeg-
ner zal zijn moet de komende weken gaan 
blijken. De eerste wedstrijden in een compe-
titie zijn vaak bepalend: een goede start doet 
namelijk wonderen. Dan groeit de vorm en 
daarmee het zelfvertrouwen.
Maar je snapt het, ik zie nu al reikhalzend uit 
naar deze voor mij o zo bijzondere streek-
derby. Tijdens een vorige confrontatie in het 
seizoen ’62-‘63 omzoomden bijna 2000 toe-
schouwers ons hoofdveld. Het zullen er nu wel 
wat minder zijn, maar de derby krijgt gegaran-
deerd de volle aandacht.

Dus Bart, Hein, Daan, Luuk, Geert, Harm of 
hoe jullie ook allemaal heten:  NWC is er dan 
helemaal klaar voor! En ik wil er graag getuige 
van zijn. 
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Mirjam Sam Hidde

Alias “Mir” “Ockie” -

Geboren 25 april 1969  
in Helmond

23 mei 1995  
in Amsterdam

15 december 2003  
in Den Bosch

Beroep/school Verkoopster
Ober bij Pesos en student 
Bedrijfseconomie

’t Hub van Doorne 

Functie bij NWC/traint/
speelt in 

Feestcommissie Selectie NWC JO17-4

Hoogtepunt Jubileumfeest NWC Vele mooie vakanties Vakantie Mexico

Dieptepunt Degradatie NWC af-
gelopen seizoen

Verlies van dierbaren Verlies van dierbaren

Beste eigenschap Zorgzaam Behulpzaam Zorgzaam

Slechtste eigenschap Vergeetachtig Perfectionistisch Ochtendhumeur

Trots op… Mijn gezin
Lara van de Wal en mijn 
vriendengroep (“NMN”)

Mijn schoolrapport

Hekel aan… Jokken Liegen Krantjes invouwen

Ik zou een dagje willen 
ruilen met…

Chantal Janzen Een astronaut Donny van de Beek

Droomt van… Frans Ockers Veel geld verdienen Veel geld verdienen

Mooiste vakantieland Spanje Spanje Spanje

Lijfspreuk “Alles komt goed” “Hakuna Matata” “Doe maar rustig”

Favoriete schoolvak Verloskunde Financiering Wiskunde

Saaiste schoolvak Wiskunde Privaatrecht Tekenen

Actief op Facebook Facebook
Facebook, Snapchat & 
Instagram

Favoriete radiozender Sky Radio 100% NL 100% NL

Favoriete  
televisiezender

RTL 4 RTL 7 RTL 4

Favoriete televisiepro-
gramma

The Voice Netflix Utopia

Beste film The Revenant Avatar Jurassic World

Beste boek Monddood Voetbalgoden -

MIRJAM, SAM & HIDDE OCKERS    
ZO MOEDER, ZO ZONEN
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Mirjam Sam Hidde

Favoriete muziekgenre Rock Spaanstalig Pop

Favoriete lied Stairway to Heaven Begin the Beguine Pompeii

Lievelingskleur Roze Oranje Oranje

Lievelingseten Spaghetti van  
oma Mien

Spaghetti Pizza

Lievelingsdrinken Wijn Bier Ice Tea

Mooiste tenue NWC Ajax (thuis) Ajax

Mooiste stadion Johan Cruijff Arena Johan Cruijff Arena Ajax

Lelijkste stadion Phillips Stadion Phillips Stadion Phillips Stadion

Mooiste wedstrijd 24 mei 1995:  
Ajax – AC Milan

Europa League:  
Ajax - Lyon 4-1

WK 2014:  
Nederland – Spanje 5-1

Favoriete club in  
Nederland

Ajax Ajax Ajax

Favoriete club in bu-
itenland

Barcelona Tottenham Hotspur Real Madrid

Favoriete speler bij NWC Jerri Teljoarubun Stefan Vaas Jerri Teljoarubun

Favoriete Nederlandse 
voetballer

Timo Janssen Davy Klaassen Klaas-Jan Huntelaar

Favoriete buitenlandse 
voetballer

Cristiano Ronaldo Eden Hazard Eden Hazard
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Eigenlijk wil ik het hier niet nóg een keer over 
hebben. Het irriteert me mateloos, zeker om-
dat de Europa League doorgaans eigenlijk 
‘ons’ platform is om nog tot goede Europese 
prestaties te komen. Het is natuurlijk hoogst 
opvallend dat we dit seizoen geen Neder-
landse afvaardiging in de Europa League 
hebben (die daardoor totaal oninteressant is 
geworden voor de vaderlandse liefhebber), 
maar op Champions League-niveau mogen 
we eindelijk weer eens twee Nederlandse 
clubs aanschouwen: Ajax en PSV.

Als neutrale toeschouwer was ik hier maar 
wat blij mee. Ik geniet van de Champions Le-
ague, maar zeker nu we zowel op dinsdag als 
op woensdag een Nederlandse ploeg aan het 
werk kunnen zien. De Eredivisie interesseert 
me ieder jaar weer minder, omdat het meer 
vermaak en entertainment is dan een seri-
euze competitie waarin serieus tegen elkaar 
gestreden wordt. De grenzen verleggen dus, 

Quality TIME
DE AFGELOPEN JAREN HEB IK REGELMATIG 

COLUMNS GEWIJD AAN DE TELOORGANG 

VAN HET NEDERLANDSE VOETBAL. EN DAN 

MET NAME BUITEN DE LANDSGRENZEN. 

HOE WE (KWALIFICATIE)WEDSTRIJDEN VER-

LOREN VAN CLUBS UIT LUXEMBURG EN 

NOORWEGEN. DAT IS NU NOG STEEDS AAN 

DE GANG TROUWENS, WANT AZ EN FEYEN-

OORD MAAKTEN ER EEN POTJE VAN EN ON-

DERSCHATTEN DE TEGENSTANDER VOOR DE 

ZOVEELSTE KEER. MET ALS RESULTAAT EEN 

TOTAAL ONNODIGE EN SCHANDALIGE UIT-

SCHAKELING. MAAR… ER IS HOOP.

COLUMN:  
JELLE VAN DER LOO
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en wel op Europees grondgebied. Dat Ajax en 
PSV het beiden op knappe wijze realiseerden 
en een grote bak met geld mogen incasseren, 
beschouw ik als een positieve ontwikkeling. 
Clubs die (eindelijk) daadkrachtig zijn op 
transfergebied en daardoor weer een vuist 
kunnen maken tegen de sterkere broeders in 
de Champions League. Nu hebben de twee 
topclubs namelijk weer wat te besteden en 
dat komt het niveau van deze topclubs ten 
goede. 
Het mooiste vind ik dat PSV in de slotfase van 
de transferperiode nog even een Mexicaan-
se middenvelder koopt voor een grote som 
geld, en omdat de Eindhovenaren over het 
algemeen wel succesvol zijn met risicovolle 
aankopen ga ik ervan uit dat deze Érick Gu-
tiérrez een meerwaarde is. Ajax investeert op 
haar beurt flink in ervaren krachten als Dušan 
TadiÇ en Daley Blind, spelers die er meteen 
staan en dus ook op Europees vlak van grote 
waarden moeten kunnen zijn. Ja, het gat tus-
sen Ajax en PSV en de rest van Nederland 
wordt hierdoor alleen maar groter, maar daar 
veeg ik – op zijn Vlaams gezegd – mijn voeten 
aan. Champions League-avonden zijn in alle 
opzichten quality time en op dat niveau actief 
zijn is het écht waard. Ongeacht of deze clubs 
zullen overwinteren. Het belang van de kwa-
lificatie van Ajax en PSV is enorm, denk aan 
de financiële meevallers en de uitstraling van 

de club in Europa. Zeker is dat supporters van 
beide clubs zich er flink op zullen verheugen. 
En ik, als neutrale supporter in eigen land, 
hoop alleen maar op Nederlands succes. 
Als ik even na vijven mijn werkplek verlaat 
en besef dat er die avond een fraai voetba-
laffiche op de rol staat, kijk ik daar naar uit. 
Van die wedstrijden waarbij je aan de buis 
gekluisterd zit, en waar je gespannen zit toe 
te kijken. Gelukkig heb ik er in het verleden 
al veel gezien, maar je kunt er geen genoeg 
van krijgen. 

Daarnaast hebben de heren van Veronica 
Inside geluk. Ik ben al jaren fan van de he-
ren Derksen (hij vooral) Van der Gijp en Ge-
nee, zeker omdat zij als een van de weinige 
voetbalpraatprogramma’s nog een kritische 
noot kraken en precies zeggen wat ze er-
van vinden. Topamusement. Dat zij dan ook 
nog eens de Champions League analyseren, 
maakt het plaatje voor mij compleet. Vorig 
seizoen verveelde ik me stierlijk met acteurs 
en cabaretiers in de studio, die helemaal 
niets te melden hadden en er alleen maar za-
ten voor de show. Nu is de voorbeschouwing 
en tussenanalyse tenminste de moeite waard 
om te kijken en dat alles moet dit Champions 
League-seizoen eindelijk weer enerverend 
maken. Laat die heerlijke avondjes maar  
komen! 



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

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

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

Hans van Lierop 6 september 1982
Jac Huijsmans 27 september 1993 
Antoon Leenen* 27 september 1993
Frans v/d Waarsenburg* 27 september 1999
Hennie Hoeben 27 september 1999
Peter van Heugten 11 mei 2002
Piet v.d. Heuvel* 11 mei 2002
Theo Maas 11 mei 2002
Ricus Verhees* 26 februari 2008      
 postuum tot erelid benoemd
Johan Janssen 29 oktober 2014
Peter van den Akker 29 oktober 2014

ERELEDEN 
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