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INHOUD
VOORWOORD
Met de NWC-quiz nog maar net achter de rug, is dit 
alweer de voorlaatste editie van De Nieuwe NWC-er 
van het voetbalseizoen 2018-2019. Een NWC-quiz die 
op een winderige, druilerige vrijdagavond in maart 
menig deelnemer een stoot adrenaline heeft bezorgd, 
en waar de overwinning ging naar het fusieteam van 
World of Baas/Hoofdbestuur. De vragen waren als 
vanouds alleen zoals ze bij de NWC-quiz kunnen zijn 
(maak er zelf maar van hoe dat dan is), veel teams wa-
ren weer als vanouds aanwezig en wederom stonden 
zo’n beetje dezelfde teams in de finale. En dus is het 
ook voor de redactie van De Nieuwe NWC-er weer een 
erg gezellige avond geworden. We kijken alweer uit 
naar de editie van volgend jaar.

Alhoewel het de voorlaatste editie van dit seizoen is, 
staat er voor de komende tijd nog veel op het program-
ma: hopelijk enkele kampioenschappen (zoals die van 
NWC1), de vrijwilligersavond, het paastoernooi, het 
jeugdkamp. Kortom, voldoende input om een editie 
mee te vullen en jullie op de hoogte te brengen van de 
laatste ontwikkelingen hieromtrent. 

Daarnaast hebben we natuurlijk ook onze vaste rubrie-
ken weer klaar staan voor jullie. Ik wens jullie, mede 
namens de rest van de redactie, veel leesplezier. 

 Monique ten Thije, hoofdredacteur

REDACTIE: Monique ten Thije  (hoofdredacteur) / Ronald de Haan / 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
april 2019 - 45e jaargang.  

3        Voorwoord van de voorzitter

5     Slag Om Asten en 
 Het Muziekspektakel

6   De doorgeefpen

9 Column: Onder de loep

11    NWC Vets

13 Schenkingen Manegevoetbal

15    Over de reling

16   Van het Jeugdfront

21  Column: Voetbaldier

22    Column: Revival

24 Stichting Sportstuif

26  Zo vader, zo moeder & zo zoons

28 Eregalerij



HOOFDSPONSOR 
ING

HOOFDSPONSOR JEUGDPLAN
Dispolab Nederland B.V.
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PeelPartners

HOOFDSPONSOR G-VOETBAL
Dispolab Nederland B.V.
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Gevloerd door Eric
Niels van Hagen Handelsonderneming   
    en dienstverlening
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PVP Deurne
Revoluti on Finance
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Slema Natuursteen
Sti enen Trading B.V.
Tinnemans en van Loon
Tratorria Aglio E Olio
Van Geff en Reclame
VB+ Vastgoedmanagement BV
Verberne bouw + meubel
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BLIJVEN 
vernieuwen

En ontwikkelingen om ons  heen zijn er ge-
noeg. Zo was ik een paar weken terug met 
Joost van Bussel (jawel, hoogheid prins 
Joost I) naar een bijeenkomst van de KNVB 
in Deurne over de ontwikkelingen in de ca-
tegorie B van het seniorenvoetbal. De KNVB 
ziet landelijk dat het aantal voetballers in die 
categorie terug loopt en dat de instroom ook 
achterblijft, omdat veel jeugd afhaakt op het 
moment dat de overstap naar de senioren ge-
maakt wordt. Reden dus voor de KNVB om de 
achterliggende oorzaken te achterhalen en 
daarom een enquête te gaan houden onder 
de B categorie voetballers in Zuid II.  Liefst 
17.750 KNVB leden werden ondervraagd en 
gelukkig heeft bijna 25% gereageerd. Een re-
presentatief onderzoek dus. Gevraagd werd 
naar de ervaringen met “baaldagen”, het uit-

stellen van wedstrijden, de speeldagenkalen-
der, het aantal wedstrijden, de indeling van 
de competities en de grens tussen de A en B 
categorie. De algemene conclusie van onder-
zoeken was, dat men redelijk tevreden is met 
de manier waarop e.e.a. op dit moment ge-
regeld is. Dan blijft natuurlijk de vraag “hoe 
voetbal in de B categorie aantrekkelijker te 
maken” om spelers te behouden. Zo kwa-
men er op die avond in Deurne ook allerlei 
ideeën naar voren. En daarbij bleken er ook 
grote verschillen tussen de aanwezige vereni-
gingen. Zo bracht de ene vereniging het idee 
naar voren om een competitie voor spelers 
onder 23 te starten. Een andere vereniging 
bracht daar tegen in dat hun seniorenafde-
ling te klein was om hier aan mee te kunnen 
doen. Bij het idee om wedstrijden op zater-

WE KENNEN ALLEMAAL HET SPREEKWOORD “STILSTAND IS ACHTERUITGAAN”. VOOR HET 

NWC BESTUUR BETEKENT DAT DAT WE NIET ACHTERUIT KUNNEN LEUNEN EN ALLES BIJ HET 

OUDE KUNNEN LATEN, NEE, WE MOETEN MEE MET DE ONTWIKKELINGEN OM ONS HEEN. 

OVERIGENS, MEE ONTWIKKELEN MAAKT HET BESTUURSWERK OOK LEUK, ALLEEN MAAR OP 

DE WINKEL PASSEN IS PRIMA, MAAR DE CLUB VERDER BRENGEN IS DE UITDAGING VOOR 

ONS ALS BESTUUR. 

Voorwoord van de voorzitter
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 dagavond te plannen werd gewezen op de 
beschikbare capaciteit van de accommodatie 
van verenigingen. Echte veranderingsgezind-
heid kwam niet naar voren, ondanks dat door 
de KNVB gezegd werd dat zuid II het enige 
district is waar geen zaterdagavond compe-
titie gespeeld wordt. Positief van de bijeen-
komst vond ik dat er volop werd meegedacht 
met de ontwikkelingen waar de KNVB mee 
bezig is.  Andere ideeën die naar voren kwa-
men, waren o.a. een competitie op de vrij-
dagavond, 7X7 competitie etc.  Binnen NWC 
zal hier ook verder mee aan de slag gegaan 
worden; we volgen het idee van de KNVB 
om niet stil te blijven zitten, ondanks dat er 
een redelijke tevredenheid van de leden is.   

En ook op spelregelgebied wordt er alles 
aan gedaan om het voetbalspel aantrekke-
lijk te houden. Met ingang van het komende 
seizoen vinden daar aanpassingen plaats 
en zal iedereen op de hoogte gebracht moe-
ten worden van deze wijzigingen. Kortom, 
op alle gebieden wordt er aan gewerkt 
om het voetbal interessant te houden.  

Tenslotte wil ik mijn complimenten maken 
aan de jeugdafdeling. Normaal gesproken 
ben ik niet zo van de ‘lijstjes’. Naar andere 
verenigingen kijken is prima, maar we moeten 
vooral de focus leggen op onze eigen vereni-
ging en zorgen dat daar alles goed verloopt. 
Toch kwam er een gevoel van trots bij me op, 
toen ik onlangs de top 100 van de jeugdoplei-
dingen van voetbalverenigingen in Nederland 
zag. Trots, omdat we daar op plaats 100 ston-
den. Een mooie prestatie als je bedenkt dat er 
in Nederland zo’n 2.600 voetbalverenigingen 
zijn. Hopelijk kunnen we deze plek vasthou-
den en mogelijk zelfs nog een beetje stijgen. 

En nu op naar een mooi einde van het sei-
zoen. Wat zou het mooi zijn als NWC1 het ver-
blijf in de derde klasse tot één seizoen zou 
kunnen beperken en we volgend jaar weer op 
een hoger niveau spelen. Een niveau waarop 
een mooie vereniging als NWC zeker thuis 
hoort.

 Wim Geboers, Voorzitter NWC

BORDSPONSORS
A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Astein Slijterij
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad van de Ven
Autobedrijf F. Linden
Autobedrijf P. Bukkems
Autoschade van den Heuvel 
Badexclusief
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
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Slag Om Asten en het  
Muziekspektakel 2019

KONINGSDAG VIER JE IN ASTEN

Tijdens Koningsnacht nemen 400 man, ver-
deeld over 50 teams, bezit van de quiz-tent 
om te strijden voor eeuwige roem (en wat 
consumpties). Zij beantwoorden de meest uit-
eenlopende vragen van sport tot muziek, van 
showbizz tot techniek. Dit alles onder leiding 
van de voormalige organisatie achter de Grote 
NWC Quiz. Succes gegarandeerd dus! Met Ko-
ningsdag draaien we de versterkers rustig open 

en wordt de tent gevuld met muziek van diverse 
bands uit de regio. Top40, Golden Oldies, Soul, 
Dance Rock, 70’s, 80’s, 90’s, 00’s… alles komt 
die dag voorbij.

Als organisatie van dit evenement zijn we al-
weer enkele maanden bezig met alle voorbe-
reidingen. En dat doen we graag. We nodigen 
dan ook iedereen uit om eind april een bezoek 
te brengen aan de tent. Of je nu komt als deel-
nemer aan De Slag Om Asten, als bezoeker van 
het Muziekspektakel, of als vrijwilliger, je bent 
van harte welkom!

Tot slot: neem voor de meest actuele informa-
tie over het evenement ook een kijkje op onze 
website: www.muziekspektakelasten.nl

Organisatie Muziekspektakel Asten

ALWEER VOOR DE 7E KEER ORGANISEERT 

NWC, SAMEN MET JONG NEDERLAND AS-

TEN, OP VRIJDAG 26 APRIL EN ZATERDAG 

27 APRIL DE SLAG OM ASTEN EN HET MU-

ZIEKSPEKTAKEL IN DE GROTE TENT OP HET 

KONINGSPLEIN.
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RONALD 
LINDERS

Nou daar komt die dan, ik ben Ronald Linders 
en op het moment dat ik dit schrijf ben ik 49 
jaar oud. Ik ben al meer dan 25 jaar getrouwd 
met Marjon en we hebben twee kinderen 
Sanne en Stijn.  In het dagelijkse leven ben ik 
werkzaam als elektra inspecteur in mijn eigen 
eenmanszaak en daarbuiten verricht ik vrijwil-
ligerswerk bij NWC en met de carnaval bemoei 
ik me met de optocht.

Voetbalcarrière 
Mijn roots liggen in Deurne waar ik op 10-ja-
rige leeftijd bij de E-junioren bij SV Deurne 
ben gaan voetballen. Toentertijd waren er nog 
geen F-junioren en speelden we op een groot 
veld 11 tegen 11. Ik heb de hele jeugdafdeling 

doorlopen en ben tweemaal kampioen mogen 
worden, echter door een knieblessure (menis-
cus) ben ik op advies van de arts gestopt met 
voetballen toen ik tweedejaars A-speler was. 
Wat ik me nog kan herinneren is, dat als we 
tegen NWC moesten voetballen, de ingang aan 
de zijde van de parkeerplaats bij de Hockey 
was en dat er een aantal velden op de plaats 
lagen waar nu de hockeyvelden zijn. Uiteinde-
lijk na 10 jaar te zijn gestopt ging mijn zwager 
voetballen in Deurne en ben ik toch, ondanks 
het advies van de arts destijds, weer begon-
nen met voetballen bij de senioren. In mijn 
tweede jaar bij de senioren sloeg het noodlot 
toe en moest ik voor de tweede maal onder 
het mes om aan mijn meniscus te worden ge-
opereerd. Tijdens de revalidatie vroeg ik aan 
dokter van de Hoogenband (voormalig club-
arts van PSV) of ik nog door mocht gaan met 
voetballen, waarop hij zei dat dat geen pro-
bleem moest zijn.  Op een gegeven moment 
ging onze Stijn voetballen bij de F-jes van NWC 
en dat was voor mij het eerste contact met de 
mensen die mij lieten inzien wat een mooie 
en warme club NWC wel niet is. Ondanks dat 

DE DOORGEEFPEN

VOORDAT IK WAT OVER MEZELF MAG VER-

TELLEN WIL IK JOZEF VAN ASTEN BEDANKEN 

VOOR DE DOORGEEFPEN. IK HOOP VOOR JE 

DAT JE IN DE TOEKOMST NOG DAT GEWENS-

TE KAMPIOENSCHAP MAG VIEREN.
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ik het bij SV Deurne goed naar mijn zin had 
heb ik de overstap gemaakt naar de senioren 
van NWC. Dan komt op een gegeven moment 
het signaal vanuit het thuisfront dat ze het 
best wel fijn zouden vinden dat je op de zon-
dag niet de gehele dag meer weg bent en dat 
heeft mij toen doen besluiten om bij de Vets 
op zaterdag te gaan voetballen. Tot op heden 
voetbal ik nog steeds bij de Vets en ik mag wel 
zeggen dat we een leuk en gezellig team heb-
ben waarmee we na elke wedstrijd, gewonnen 
of verloren, in de kantine onder het genot van 
een pilsje de gespeelde pot nog eens haarfijn 
doornemen.

Vrijwilligerswerk
Vanaf het moment dat onze Stijn is gaan voet-
ballen ben ik als vrijwilliger bij NWC begonnen. 
Zo heb ik de teams waarin Stijn voetbalde van-
af de F-afdeling tot en met de A-afdeling ge-
traind, heb ik me enkele jaren ingezet voor de 

KNVB voetbaldagen, de D-E kampen mede ge-
organiseerd, de functie als groepsleider C af-
deling en daarna als groepsleider A-B-afdeling 
vervuld en nu ben ik al twee jaar onderdeel 
van het hoofdbestuur en ben ik verantwoorde-
lijk voor de accommodatie. Tevens mag ik het 
mooiste evenement van het jaar, namelijk de 
Slag om Asten/Muziekspektakel mede organi-
seren. Na 13 jaar vrijwilligerswerk is het plezier 
nog steeds aanwezig en leer je veel mensen 
kennen die de voetbalclub een warm hart toe-
dragen. Graag wil ik van dit moment gebruik 
maken en een oproep plaatsen met de vraag 
je aan te melden als vrijwilliger.

En de doorgeefpen gaat naar…
Nou weet ik niet of degene aan wie ik de pen 
doorgeef ooit gevoetbald heeft, maar in de 
volgende NWC-er gaan we erachter komen.
Geert Hoeben heel veel succes!! 

NWC 8NWC 8

In memoriam RUDIE STRIK 
Op 11 maart 2019 overleed Rudie Strik op 
84-jarige leeftijd. Rudie was sinds septem-
ber 1951 lid van NWC. Na zijn actieve voet-
balcarrière in de wat lagere elftallen en de 
veteranen, bleef Rudie trouw supporter 
van NWC bij uit- en thuiswedstrijden. Altijd 
aanwezig langs de lijn, maar nakaarten in 
de kantine deed hij ook erg graag. Hij was 
daarnaast een veel gezien persoon bij vele 
feestelijke momenten van NWC.

Rudie is ook jarenlang als vrijwilliger actief 
geweest, onder andere in de onderhouds-

ploeg op maandag en als bezorger van ons 
clubblad. Jammer genoeg werd dit door 
allerlei lichamelijke ongemakken op den 
duur onmogelijk.

Rudie was een echte NWC’er. Kritisch op 
momenten, maar altijd met hart voor de 
club.
We zullen hem missen.

We wensen zijn vrouw Marietje, zijn fami-
lie, vrienden en eenieder die hem lief had 
heel veel sterkte toe.
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In memoriam Sjef de Corte 
Op 2 maart 2019 overleed Sjef de Corte 
op 40-jarige leeftijd. Sjef was alweer en-
kele jaren lid van NWC en was in die jaren 
vooral te vinden langs de lijn: of actief in 
de begeleiding van de teams van zijn drie 
zoons of als toeschouwer. 

We herinneren ons Sjef als een betrokken 
NWC’er, altijd bereid om in te vallen als 
vlagger of scheidsrechter. Ook in het kam-

pioensjaar 2015, waarin hij de communi-
catie en begeleiding deed bij de D2 (waar 
zijn zoon Tijn dat jaar voetbalde), gaf Sjef 
acte de présence.

We zullen Sjef ontzettend gaan missen.

We wensen zijn vrouw Susanne, zijn zoons 
Rens, Tijn en Giel, en eenieder die Sjef lief 
had heel veel sterkte toe.

vooraankondiging

Op vrijdag 17 mei a.s. houden we onze 
jaarlijkse Vrijwilligersavond. De per-
soonlijke uitnodiging volgt nog. Op dit 
moment zijn we bezig met de invulling 
van de avond. Nu alvast een Save the 
Date bericht zodat jullie allemaal aan-
wezig zijn die avond. Reserveer daar-
om 17 mei 2019 in je agenda.



Het meest trieste van de VAR is natuurlijk dat 
er een volwassen man in scheidsrechterpak 
(in dezelfde kleur als de scheidsrechter op 
het veld) achter een aantal beeldschermen 
zit. Schijnbaar kun je in spijkerbroek en 
T-shirt niet goed zien of een bal voor, op of 
achter de lijn is…

Maar goed, dat terzijde, het lijkt me duidelijk 
dat deze VAR in het leven geroepen is om de 
“grote clubs” te bevoordelen. Op landelijk ni-
veau worden AJAX, psv en feyenoord door de 
VAR bevoordeeld, op Europees niveau worden 
clubs als real madrid en manchester united 
bevoordeeld.

De afgekeurde goal van AJAX tegen real madrid 
in de thuiswedstrijd in de Champions League 
was een aanfluiting, de penalty voor manches-
ter united tegen psg was zowaar nog erger. Je 
schiet een bal richting tribune, een verdediger 
draait zich om, krijg per toeval de bal tegen 
zijn elleboog en ineens ben je 10 miljoen euro 
rijker.  Kosten – baten plaatje natuurlijk, die 
sjeik van psg kan dat wel missen.

De voorzitter van de Uefa is een Sloveen. In 
Slovenië hebben ze alleen maar verstand van 

skispringen. De scheids die de belachelijke 
beslissingen nam (via de VAR) in Amsterdam 
en Parijs is ook een inwoner van Slovenië. 
Wat een toeval.

Ook heb ik sterk de indruk dat de mensen die 
die wedstrijden analyseren op tv een graantje 
meepikken, want die verdedigen die beslissin-
gen van die VAR ook nog zonder te blikken of 
te blozen. De VAR moet er zijn om te bepalen 
of een bal wel of niet achter de doellijn is, of 
een speler buitenspel staat, of als de scheids-
rechter een doodschop verkeerd beoordeeld 
heeft. 

En als ik dan zo’n analist op tv hoor zeggen: 
“het is niet de VAR, maar het zijn de spelregels 
die verkeerd zijn” dan zakt mijn broek af. Dat 
zijn dezelfde mensen die ook maar blijven roe-
pen dat Ronaldo beter is dan Messi.

Zit de VAR me hoog? Nee, ik heb me er al bij 
neergelegd dat we nooit meer van de VAR af 
zullen komen, dat is niet tegen te houden. 
Maar als ik morgen naar de NWC-Quiz ga en ik 
zie daar een VAR, dan ben ik weg.

 G.Plastic

COLUMN: ONDER DE LOEP

DE VAR
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HET INTERNATIONALE VOETBAL 
HEEFT ER WEER EEN IRRITANT WERK-
TUIG BIJ, GENAAMD DE VAR.  IK BEN 
VOOR DE VAR, IK BEN TEGEN DE 
MENSEN DIE DE VAR BEMANNEN.
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Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders
Frans van der Zanden B.V.  
   Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
Garage Vink Asten
Gebr. van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Ghielen Orthopaedics
Govers Accountants/Adviseurs
Grafisch Service Buro Berkers
Grein Mode
Grondverzet Herman Kessels
Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten
Hipp kappers
Hoeben installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
Jan Verhoeven Schilders- en afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw Asten
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Kerkers Elektro
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Manegevoetbal Asten
Marja
Matim Interieur
Midas Winkels

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

BORDSPONSORS (VERVOLG)
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Passie!
Echter, waar we het bij Guus op zaterdag rond 
18.30u wel over eens worden, is dat we weer 
een geweldige, aantrekkelijke en vooral spor-
tieve wedstrijd hebben gespeeld zojuist. Met 
veel strijd, passie, splijtende passjes en veel 
(lui) zweet. En of we nu dicht bij huis tegen 
Olympia Boys spelen, in Limburg tegen SV 
Merselo of in Best tegen Wilhelmina Boys, wij 
reizen heel Zuid Nederland af voor de spor-
tiefste tegenstanders en de gezelligste kan-
tines. En daar slagen we elke week in! Want 
voetballen bij de Vets van NWC is méér dan 
alleen een 1e en een 2e helft! 

Geruchten
Nu hebben wij uit de kleedkamers geruchten 
gehoord dat er een aantal senioren graag wil 
toetreden tot het illustere gezelschap van de 
‘Vets van NWC’. En dat snappen wij. Maar re-
aliseer je dat er aan een transfer naar de Vets 
wel wat voorwaarden kleven! Zo moet je mini-

maal 32 jaar (jong) zijn, in bezit zijn van een 
paar voetbalschoenen,  weten wat buitenspel 
is, elke week willen winnen, de 3e helft nooit 
reserve willen staan en niet terugdeinzen van 
minimaal 40 (!) wedstrijden op jaarbasis. 

Nieuwe seizoen
Wil je een transfer afdwingen naar de Vets? 
Heb je nog aspiraties? Of zoek je gewoon het 
gemak van voetballen op zaterdagmiddag? 
Spreek dan Floran van Loon, Boy Spiertz of 
Christ Feijen een keertje aan of stuur een 
mailtje naar feijen001@hotmail.com. 
Wij maken begin mei de balans op voor het 
nieuwe seizoen en kijken aan de hand van de 
aanmeldingen of we 1 of 2 team gaan inschrij-
ven komend seizoen. Overweeg je om met 
meerdere spelers/vrienden over te stappen? 
Ook geen probleem. We horen het graag. 

Groeten van de ‘jongens’ van de zaterdag-
middag,…….euh, -avond! 

Meld je tijdig aan

NWC Vets zijn populair! 
ER WORDT WEL EENS GEZEGD DAT VOETBAL EEN SPORT IS VOOR JONG EN OUD. MAAR ZEG 

NU ZELF….WAT IS NOU OUD? DE EEN VINDT ZICHZELF AL OUD ALS HIJ 40 JAAR IS. DE ANDER 

HEEFT, NAAR EIGEN ZEGGEN, DE EEUWIGE JEUGD, OOK AL IS HIJ AL BIJNA 80. KORTOM, EEN 

ONEINDIGE DISCUSSIE WAAR WE NOOIT UITKOMEN, OOK NIET BIJ ONZE GUUS AAN DE BAR. 
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BORDSPONSOR PLUS
AnyTyme ‘t Stati onneke 
Bakkerij vd Mortel
Bestrati ngen ASOM Asten 
Bestrati ngsbedrijf van Oosterhout
Bouwbedrijf Dobu B.V.
Buro 3
Crown Aircra�  Support
Dinerti jd
Haus am Gelster
Installati etechniek van Eersel B.V.
IT-Connecti e
Jan van Kemenade Uitdeuken 
   Zonder Spuiten
Korrekt Stukadoorsbedrijf
Prinsenmeer recreati epark
Rijschool ROI thodn NXXT.nl
Schilders- en glasbedrijf Bekx

SHI B.V.
Spinnov BV
T. v. Roy Timmerwerken
Unidis Bedrijfsso� ware B.V. 
Van Mierlo schoenen

SHIRTSPONSOR
Bamboo Giant Nederland B.V.
Eetcafé De Grutt er
Fransen Audiovisuals
Fysiotherapie Campanula
Horeca bedrijven Heidehof
Jansen Staalbouw Asten
Malex Automoti ve
Metsel-, lijm- en aannemingsbedrijf 
   Meulendijks
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
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Zondag 17 maart heeft Hans Stienen van Manege-
voetbal Asten ‘officieel’ de DJ Booth die ze ge-
schonken hebben aan NWC, overgedragen. Na-
mens NWC nam seniorenvoorzitter Lucien van de 
Moosdijk , ook als scheids actief bij het Manege-
voetbal, het cadeau in ontvangst. Hans Stienen 
bedankte in zijn speech Arian Verrijt, de initiatief-
nemer, en Paul Knoops, de maker van de Booth. 
Het Manegevoetbal schonk ook nog duurzame 
tassen voor de bezorgers van ons clubblad De 
Nieuwe NWC-er. De mannen en vrouwen van  
Gerard Stienen, coördinator van de bezorgers-
club, kunnen daarmee mooi vooruit. 
Lucien bedankte het Manegevoetbal voor de goe-
de samenwerking en voor alles wat zij de afgelo-
pen jaren aan NWC geschonken hebben. We zijn 
daar erg blij mee! 

Manegevoetbal schenkT 
NWC DJ Booth en  
clubblad tassen
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hier samen met Novah, ook een Heusdense, 
dat is die nummer 4, laatste man.

Hoe zit het eigenlijk met jouw eigen sportcar-
rière? Veel knieblessureleed gekend toch?
Ja, allebei mijn knieën. Maar ik ben toch weer 
met tennissen begonnen, wel met een brace, 
en het gaat eigenlijk best goed! Ik ben een me-
disch wonder...

Dat denk ik ook. Heb je nog een goede uitsmij-
ter voor de lezer?
Een dag niet gekonijnd is een dag niet geleefd!

Dankjewel Danny.
Graag gedaan. 

Goedemiddag Danny Rijnders, hebben jullie 
nog konijntjes?
Dat is een aparte binnenkomer... Jazeker heb-
ben we nog konijntjes, Flip en Flap, en geitjes, 
en een hangbuikzwijntje genaamd Billy... We 
hebben van alles.

Wat doet een rasechte Heusdense over de 
reling bij NWC? En ik zie geen ONDO op het 
veld...
Dat klopt, het is NWC – Irene, uit Tegelen van-
daag. Wij kijken naar onze Robin, dat is die 
nummer 2 daar, vandaag staat-ie spits maar 
hij is ook vaak middenvelder. Hij heeft van-
daag al een keer gescoord!

En Robin heeft ONDO zomaar vaarwel gezegd? 
Ik heb jullie toch regelmatig langs de lijn in 
Heusden aangetroffen...
Hij speelt sinds de C bij NWC. Hij wilde toch 
een wat hoger niveau proberen. En hij speelt 

OVER DE 
RELING

HET HEKWERK OM HET BALKON VAN DE 

KANTINE IS DÉ PLEK WAAR SUPPORTERS, 

HANGENDE OVER HET HEK ALS OVER DE RE-

LING VAN EEN SCHIP, UITKIJKENDE OVER HET 

IMMER GROENE HOOFDVELD, TOT AL DAN NIET 

DIEPE VOETBALOVERPEINZINGEN KOMEN. 

DEZE KEER IN ‘OVER DE RELING’:

COLUMN
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VAN HET JEUGDFRONT
• Deelname Jeugdbestuur aan KNVB-work-

shops ‘Binden en Behouden’

• Jeugdkamp O7-O8-O9-O10

• Peelpartners Paastoernooi NWC

• Techniekdag en zaalvoetbaltoernooi 2018 
groot succes!

• Planning indelingen seizoen 2019-2020

Het Jeugdbestuur van NWC wil met enige 
regelmaat haar eigen organisatie en beleid 
evalueren en verbeteren. Een van de onder-
werpen waar we ons de komende maanden 
op richten/hebben gericht is het binden en 
behouden van Jeugdleden.

We zijn daarom met de KNVB een traject 
gestart rondom dit thema waarin we (Frits, 
Edwin en Bas) gedurende een 4-tal avonden 
een actieplan ontwikkelen om onze jeugdle-
den te binden en te behouden. 

Vragen die we ons stellen zijn: hoe jeugdge-
richt is onze club eigenlijk?
• Is NWC toegankelijk en aantrekkelijk voor 

jeugdleden?

• Wordt er voldoende rekening gehouden 
met de wensen, behoeften en mogelijkhe-
den van de verschillende groepen jeugd?

• En vooral: wat kan op dit gebied beter?

Daarom zijn we onlangs in gesprek met een 
tiental betrokken NWC’ers, Tijdens deze 
avond hebben we eenieder een aantal 
vragen voorgelegd. De uitkomsten werden in 
eerste instantie intern geëvalueerd en vervol-
gens ook in de KNVB-workshops besproken.

De belangrijkste uitkomst van deze sessies 
is dat we in het begin van het nieuwe seizoen 
met een Jeugdraad willen gaan starten. De 
komende weken/maanden zullen we jullie 
hierover verder informeren.

Deelname Jeugdbestuur aan KNVB-workshops 
‘Binden en Behouden’
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Peelpartners Paastoernooi 
Ook dit jaar organiseren we weer een toer-
nooi. Het toernooi zal zoals de meeste wel 
weten ook dit jaar, net als vorig jaar, zijn met 
Pasen. 

De aanmeldingen vanuit NWC, maar ook 
vanuit andere verenigingen loopt dit jaar 
niet zo goed. Dit heeft waarschijnlijk ook wel 
te maken met de meivakantie. 

Het toernooi is op zaterdag 20 april voor de 
JO15/JO13 en MO15. Op maandag 22 april is 
het toernooi dan voor de JO7 t/m JO12.

Dit jaar zal er op de zaterdag een verkiezing 
zijn van de beste keeper en de beste speler 
per categorie. Op maandag hebben we een 
spel-element met de smart-goals

We hebben voor verschillende categorieën 
al aanmeldingen genoeg om daar leuke 
poules van te maken. De JO10, JO11 en JO12 
zijn helaas niet gewild, maar we hopen dat 
we voor 1 april nog aanmeldingen krijgen om 
ook hier leuke poules te maken. 

Al met al hopen we op een leuk en sportief 
Peelpartners Paastoernooi. 

Jeugdkamp O7-O8-O9-O10

Jeugdkamp 15 en 16 Juni, hulp gezocht!

Ook dit jaar organiseert NWC weer een Jeugdkamp voor de JO7 tot en met de JO10. We zijn erg 
blij dat Pieter van der Heijden weer de organisatie op zich wil nemen. Het Jeugdkamp is op 
zaterdagavond 15 juni en zondag 16 juni bij de Scouting in Asten, waarbij de JO8/JO9/JO10 
blijven slapen. Het kamp voor de JO7 start pas op zondagmorgen.

Om het kamp goed te laten verlopen is nog hulp nodig:

• Iemand die samen met Pieter tijdens het kamp de leiding heeft

• Enkele ouders nodig die blijven slapen

• Voornamelijk op zaterdagavond en zondag overdag (+/-10) ouders als begeleiding van een 
groepje. 

We hopen dat er ouders zijn die mee willen helpen van het kamp een succes te maken!  
Belangstellenden kunnen zich melden bij pheijden10@hotmail.com



18

Planning indelingen seizoen 2019-2020
Hoewel de 2e seizoenshelft nog niet is afge-
lopen zijn we op de achtergrond al begonnen 
met de voorbereidingen om ook voor volgend 
jaar op een goede wijze de nieuwe teams in te 
delen. We maken daarbij gebruik van verschil-
lende bronnen:
• Feedback van trainers en coaches via per-
soonlijke gesprekken
• Beoordelingen via Speler Online

• Observaties van scouting
• Selectiewedstrijden.
TZ is leidend voor de indeling van de selectie-
teams, de Groepsleiders voor de indeling van 
de overige teams.
Om voor iedereen inzichtelijk te maken welke 
stappen uitgevoerd worden hebben we een 
planning gemaakt die op de pagina hiernaast 
staat afgedrukt.

Techniekdag en zaalvoetbaltoernooi 2018 
groot succes!
Vrijdag 28 december was er weer de tradi-
tionele Techniekdag voor de JO7 tot en met 
de JO10 en het zaalvoetbaltoernooi voor de 
JO11/12/13/15 en de Meiden. De opkomst 
was geweldig, bijna 300 van onze Jeugdle-
den deden mee en streden super fanatiek 
om de prijzen!

Heel veel dank aan de organisatie, met name 
Pieter van der Heijden en Mitchel Janssen, 
alsmede de MAS-stagiaires! 

Foto’s van de dag kun je vinden op https://
myalbum.com/album/5xT8uKWkgAaC
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Procedure  
teamindelingen

Wie Activiteit

1e week Januari Leiders / Coaches Invullen SpelerOnline Najaar 2018

1e week Februari Afdelingszaken Aantallen spelers in kaart brengen per 
leeftijdsgroep/verwachte aantallen 
per team in een afdeling vaststellen

1e Maart HJO / TZ Richtlijnen indelen per leeftijdsgroep

Februari/Maart/April HJO / TZ Scouting op basis van SpelerOnline

Eind Februari HJO / TZ Aantal spelers per selectieteams + 1e 
indeling selectieteams (de zekerhe-
den)

2e week Maart HJO / TZ / Selectietrainers 
Bovenbouw en Onderbouw

Bespreken van de 1e conceptindeling

1e week April Afdelingszaken Versturen Brief opzeggen voor  
26 april

2e en 3e week April Groepsleiders Gesprekken met de recreatieve 
teams en spelers doornemen tbv de 
indeling

4e week April HJO / TZ / Groepsleiders Bespreken van de 1e conceptinde-
ling/aanvullingen vanuit Recreatief/
Scouting/SpelerOnline

4e week April Eve / HJO Invullen SpelerOnline Voorjaar 2019

1 week Mei Groepsleiders Start indelingen recreatieve teams op 
basis van de richtlijnen

Maart/April/Mei HJO / TZ / Selectietrainers 
Bovenbouw en Onderbouw

Spelers uitnodigen om mee te trainen 
met selecties, (exclusief JO8, JO9 en 
JO10 omdat per team uitgenodigd 
worden)

27 Mei - 7 Juni HJO / TZ / Selectietrainers 
Bovenbouw en Onderbouw

Selectietrainingen

30 Mei  Laatste teamtraining voor alle teams

10 - 13 Juni HJO / TZ / Groepsleiders Definitief vaststellen alle teams

14 Juni HJO / TZ / Groepsleiders Publiceren teams op website NWC

18/19/20/21 Juni TZ / Groepsleiders Informatieavonden

25/26/27/28 Juni TZ / Groepsleiders Informatieavonden



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

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

TOERNOOISPONSOR
Belasting Adviesgroep Asten 
Karwei Someren-Asten

Het clubblad lag al bij de drukker toen NWC 
1 ‘plotseling’ kampioen werd van de Derde 
klasse C. Vooraf was het nog een theorie, 
maar met een verpletterende overwinning 
van 9-0 tegen Laar en puntverlies van zowel 
Liessel als H.B.S.V. was het kampioenschap 

in Asten een feit. Onze trotse voorzitter reik-
te aan aanvoerder Martijn Henst een mooie 
kampioensschaal uit. Waarna een spontaan 
feest losbarstte. In de volgende editie van 
De Nieuwe NWC-er meer over het kampioen-
schap.
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De oude man hoestte tot zijn botten er pijn 
van deden. Stoffig hier. Met troebele ogen 
bekeek hij de foto’s uit de blikken trommel 
bij het licht van een peertje in een fitting. 
Was hij ooit echt die jongen die hem zo on-
bevangen toelachte, de arm om de schouder 
van een al even blijmoedige teamgenoot? Het 
moest wel, hij herkende zijn eigen jongens-
gezicht duidelijk. Dezelfde mens, een totaal 
ander persoon. 

Met veel moeite en gevaar voor lijf en leden 
had hij die ochtend het zolderluik geopend, 
de vlizotrap neergelaten en deze bevend met 
krakende knieën beklommen. Handelingen 
die hij minstens twintig jaar geleden voor 
het laatst had verricht. Zijn vrouw leefde toen 
nog, en die joeg hem nog wel eens omhoog 
voor het één of ander. Maar nu was hij ge-
leid door een innerlijke stem. Hoewel hij niet 
eens precies meer wist wat hij op zolder ver-
wachten kon, had hij het niet te negeren ge-
voel gekregen dat hij naar boven moest. Voor 
het te laat was.

Kijk hier! Dit was net na de kampioenswed-
strijd tegen RoodWit. De vreugde spatte van 

de foto. Recht zijn oude lijf in. Hij voelde de 
blijdschap alsof hij net kampioen geworden 
was. En deze actiefoto! Hij was helemaal 
vergeten dat die bestond. Hij ziet zijn jonge 
versie atletisch in de lucht hangen na een vol-
ley, de bal op weg naar de kruising, de keeper 
kansloos duikend naar de hoek. Was hij echt 
zo goed geweest? De gloeiende trots op zijn 
jongere ik vulde zijn borstkas. Hier, met pa, de 
bal aan de voet. Mooie man was dat toch... en 
wat had hij zijn zoon veel voetbaltrucs geleerd. 

Toen hij ontwaakte uit zijn trance schemerde 
het al. Had hij hier echt de hele dag gezeten? 
Hij voelde nu pas zijn honger en dorst. De 
eetlust verbaasde hem. Al tijden niet meer 
gehad. En hij voelde meer. Hij voelde oprech-
te levenslust. En daalde hij niet veel zekerder 
de ladder af? 

De oude man keek zichzelf aan in de badka-
merspiegel. Een paar verdwaalde plukken 
wit haar. Een rimpelig gezicht met vlekken. 
Maar die ogen! Die waren dezelfde als die hij 
zojuist op zolder had gezien. Die voetbaljon-
gen was niet verdwenen. Hij was nog spring-
levend!

COLUMN: VOETBALDIER

TERUGBLIK
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COLUMN: REVIVAL

Inmiddels is er veel veranderd. De eens zo 
innig gekoesterde vrijheid heeft intussen  
weer plaats gemaakt voor een persoonlijke 
behoefte aan een doelbewuste invulling van 
die doorgaans rustige en soms saaie zondag-
middag. En wat kan er dan mooier zijn om op 
gezette tijden weer naar ’t Root te trekken en 
vanaf de zijlijn of op de tribune de verrichtin-
gen van ons vaandelteam te gaan aanschou-
wen? Zeker dit seizoen is het een genot van 
jewelste en een lust voor het oog, zeker in 
de eerste helft van de competitie. Dat is pure 
verwennerij na een periode van strijd voor 
klassenbehoud en de angst voor degradatie 
van afgelopen seizoen. De bordjes zijn nu 
duidelijk verhangen: de resultaten zijn weer 
om over naar huis te schrijven, de beleving 
en enthousiasme van de spelers en begelei-
ding gaan weer crescendo en de supporters 
komen weer aan hun trekken. Hosanna alom 
en dat valt in alles toe te juichen.

Laten we daarom samen genieten van dit op-
merkelijk seizoen en de rijke luxe koesteren 
zoals we die nu ervaren. Dat alles zorgt voor 
een positieve omslag. Zit je als een vereni-
ging in zo’n flow dan heeft het succes van een 
vaandelteam haar uitwerking op het functio-
neren van de totale vereniging. Zo’n succes 
staat namelijk vaak niet op zichzelf. 

Klokslag half drie, zondagmiddag ‘t Root, 
staat sinds kort weer prominent in mijn 
agenda. Bij uitwedstrijden brengt Twitter 
mij nog uitkomst en deze kan ik op gezette 
tijden raadplegen voor het scoreverloop en 
de einduitslag. Gelukkig ben je tegenwoor-
dig voor die informatie niet meer afhankelijk 
van een verplicht bezoek aan een plaatselijke  
friteszaak zoals weleer vaak het geval was. 
De thuiswedstrijden wil ik graag met eigen 
ogen zien en vanaf mijn vertrouwd stekkie 
hoog op de west-tribune volg ik dan in op-

SINDS DIT SEIZOEN HEB IK DE GANG NAAR SPORTPARK ’T ROOT WEER WAT FREQUENTER GEVON-

DEN MET DE SERIEUZE BEDOELING OM REGELMATIG DE THUISWEDSTRIJDEN VAN NWC 1 TE GAAN 

BEZOEKEN. JAREN WAREN DIE ‘UITJES’ EEN VAST ONDERDEEL VAN MIJN TAKEN ALS LID VAN HET 

HOOFDBESTUUR EN DEZE VORMDEN ZO JARENLANG EEN VAST ONDERDEEL VAN MIJN DOOR-

SNEE ZONDAG.  REGELMATIG WAS DIT GEKOPPELD AAN EEN BESTUURSDIENST, WAARDOOR 

IK HET GEVOEL KREEG DAT DE TOTALE ZONDAG IN DIENST STOND VAN HET VOETBAL. DIT WAS  

NATUURLIJK NIET ALTIJD ZO NAAR WENS VAN HET THUISFRONT. EEN BEKEND VERHAAL, DENK 

IK. VELEN ZULLEN DAT  NOG ZO ERVAREN OF ERVAREN HEBBEN. KOMT ER DAN NA JAREN ZO’N  

MOMENT DAT JE DIE VERPLICHTING KUNT LATEN VAREN DAN LIJKT HET OF DE VRIJHEID JE TEGE-

MOET KOMT. 

Het is weer fijn  
langs de lijn



23

perste belangstelling het verloop van de 
wedstrijd. Naast mooi voetbal, met af en toe 
juweeltjes van doelpunten met oogstrelende 
acties van onze jongens, leveren die confron-
taties ook steevast de nodige punten op. We 
zijn momenteel een uitzonderlijke topper 
wat betreft de puntenaantallen in amateur-
voetballand. Dat blijkt zeker als je de overige 
standenlijsten daarvoor raadpleegt. Dat alles 
komt natuurlijk de sfeer op en om het hoofd-
veld zeker ten goede en dat zorgt weer alom 
voor optimistische geluiden en vrolijke gezel-
ligheid. 
Naast ons op de tribune komt onze Siris-
correspondent Gerard dit seizoen steevast 
met positief nieuws de regionale ether in. 
Hij glundert daarbij en geniet in alles én met 
verve van zijn rol als plaatselijke commen-
tator. Vol trots en met een rustige en heel 
beheerste stem schetst hij telkens weer de 
laatste positieve ontwikkelingen op het veld 
en voelt op zo’n moment heel goed aan dat 
er thuis weer de nodige luisteraars aan zijn 
lippen hangen. Vele trouwe luisteraars, vaak 
aan huis gebonden of zelfs vanuit een op-
vang- of verzorgingshuis, hebben deze zon-
dag weer afgestemd op Siris om persoonlijk 
op de hoogte te blijven van het verloop op ‘t 
Root.
 

De inmiddels door ons eerste opgebouwde 
voorsprong in punten is nu zodanig dat 
we er niet meer omheen mogen draaien. 

Dit alles kan, moet en zál maar naar één uniek 
hoogtepunt leiden namelijk: een kampioen-
schap!! Met daarbij de zo vurig gewenste pro-
motie van NWC 1. Voor minder gaan we niet.
Het devies aan de spelersgroep is dan ook: 
Deze unieke kans mogen jullie je niet meer 
laten ontglippen. Blijf heel geconcentreerd 
van wedstrijd naar wedstrijd leven, blijf in-
vesteren in de trainingen, toon collectieve in-
zet en vechtlust, ga voor elke meter en zet via 
een collectief gebeuren heel gedecideerd de 
komende tegenstanders  opzij om daarmee 
nog de nodige punten bijeen te sprokkelen.
Dit laten jullie je echt niet meer afnemen. 
Jullie moeten dat ook uitstralen en elke te-
genstander simpelweg overbluffen in de 
rotsvaste overtuiging dat jullie dit seizoen 
gewoon de allerbeste zijn. En dat zullen ze in 
de regio weten 

Spelers en begeleiding heel veel succes bij  
het slagen van deze verantwoordelijke missie. 
Geniet bij het vervullen ervan vooral met de 
nodige teugen, want dat doen wij als suppor-
ter zeker ook. 



Stichting Sportstuif voelt zich 
thuis bij NWC Asten

Ouders vinden het belangrijk dat kinde-
ren buiten spelen en in beweging zijn. Bij 
Sportstuif hebben we iedere dag weer een 
ander programma met volop beweging en 
plezier. Kinderen maken kennis met verschil-
lende sporten, waardoor ze ook sneller een 
keuze maken voor een sport en vereniging. 
De medewerkers van Sportstuif halen kin-
deren op vanuit diverse scholen in Asten/ 
Heusden/ Someren. Eenmaal aangekomen 

bij Sportstuif eten de kinderen gezamenlijk 
fruit en drinken een glaasje ranja. Vervol-
gens zorgen sportleraren en pedagogisch 
medewerkers voor een super gaaf sport- en 
spelprogramma. Dit is gevarieerd en geba-
seerd op de wensen en behoeften van de 
kinderen. Na deze buitenactiviteit gaan de 
kinderen vaak vrij spelen. Dit kan buiten op 
de velden en in het speeltuintje. Binnen zijn 
er gezelschapsspelletjes, constructiema-
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STEEDS MEER OUDERS KIEZEN VOOR SPORTIEVE OPVANG NA SCHOOL. IN ASTEN IS SPORTSTUIF 

ONDERTUSSEN ECHT EEN BEGRIP. EN WEET JE DAT SPORTSTUIF GEBRUIK MAAKT VAN DE GEWEL-

DIGE ACCOMMODATIE VAN NWC? 
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Ook NWC is heel enthousiast over de samenwerking. Sinds september 2016 is Sportuif ge-
huisvest in onze sportaccommodatie. Maar al vanaf de start van de buurtsportcoach (2012) 
organiseren Stichting Sportstuif en NWC Asten diverse sport- en beweegactiviteiten voor 
uiteenlopende doelgroepen. Een recent voorbeeld hiervan is de clinic die NWC op 20 maart 
jl. heeft verzorgd voor de schooljeugd, groep 3 t/m 8. Maar ook de jaarlijkse colorrun wordt 
in gezamenlijkheid georganiseerd. Mooie voorbeelden die erop gericht zijn om de Astense 
jeugd in beweging te krijgen en te houden.

terialen en veel teken- en knutselmateriaal 
aanwezig. Kinderen kunnen ook even chillen 
en een strip lezen in onze rusthoek. Aan het 
eind van de dag kunnen de kinderen weer 
worden opgehaald tot 18:30 of we zorgen er-
voor dat de kinderen op tijd voor de training 
buiten op het veld staan!

Onze sportleraren kom je ook in Asten tegen 
op diverse basisscholen en ze organiseren 
naschoolse activiteiten onder de naam Leef! 
Asten. 

Benieuwd naar Sportstuif? Iedereen is 
welkom om een kijkje te komen nemen. Kijk 
voor meer informatie op www.sportstuif.nl/
asten  of mail naar info@sportstuif.nl 
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JOHN, HEIDIE, KOEN, 
RUUD & DENNIS BALTUSSEN    

ZO VADER, ZO MOEDER
& Zo ZOONS

John Heidie Koen Ruud Dennis

Alias JB Mama André - Den

Geboren 22 november 
1967 in Asten

2 september 
1969 in 
Boxmeer

12 juli 1997 
in Geldrop

16 augustus 
2001 in 
Geldrop

16 augustus 
2001 in 
Geldrop

Beroep/school Preiplanten-
kweker

Mede-eigenaar 
preiplanten-
kwekerij

Radboud 
Universiteit 
(daarvoor HAS)

MBO Eerste 
Monteur

Tuinbouw-
school

Traint/speelt in Grensrechter 
NWC 1

Kledingcom-
missie

NWC 2 JO19-2 JO19-3

Hoogtepunt Geboorte van 
onze kinderen

Geboorte 
van onze vier 
kinderen

30ste kam-
pioenschap 
Ajax

- 2x kampi-
oen JO17-3

Dieptepunt Overlijden van 
mijn vader

Gezondheid 
John

2e kunstgras-
veld NWC

- -

Beste eigenschap Positief 
denken

Positief Penalty’s 
nemen

Eigenwijs Nieuws-
gierig

Slechtste eigen-
schap

Soms kort 
lontje

Kan niet altijd 
goed tegen 
kritiek

Koppen Niet tegen 
verlies kunnen

Schrijven

 Hekel aan Hondenpoep Liegen Kunstgras PSV PSV

Ik zou een dagje 
willen ruilen met…

De man van 
Doutzen Kroes

Máxima Snoop Dogg Lionel Messi Lionel 
Messi

Droomt van Heel veel 
dingen

Goed kunnen 
zingen

Het weekend - Een gezonde 
en gelukkige 
toekomst

Mooiste vakantiebe-
stemming

Lankawi, 
Maleisië

Florida Mexico Aruba Amerika
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Lijfspreuk “The show 
must go on”

“Vier alles wat 
je kunt, de rest 
komt vanzelf”

“Beter te 
veel dan te 
weinig”

- -

Favoriete schoolvak Economie Wiskunde Wiskunde Lassen Wiskunde 

Saaiste schoolvak Godsdienst Maatschap-
pijleer

Nederlands Tekening 
lezen

Levensbe-
schouwing

Radiozender NPO Radio 2 NPO Radio 2 Slam! Slam! Radio 538

Televisiezender SBS6 SBS6 FOX en Ziggo 
Sport

FOX Sports FOX Sports

Televisie- 
programma

NCIS NCIS Veronica 
Inside

La Casa de 
Papel

Walking 
Dead

Beste film Slumdog  
Millionaire

Crocodile 
Dundee

The Hangover Seaworld Wolf of Wall 
Street

Beste boek - Dochter van 
Mistral

- - Ik lees niet

Favoriete  
muziekgenre

Rock Feestmuziek, 
ABBA, schla-
gers, country, 
disco

Rap Hardcore Rock

Favoriete lied Normaal - 
Deurdonderen

Eigenlijk niet 1 
lied, houd van 
teveel muziek 
maar als het 
moet: Piano 
Man

Eminem - 
Lose Yourself

Wat Zullen 
We Drinken, 
remixed by 
Sefa

AC/DC - 
Highway To 
Hell

Lievelingskleur Rood Geel Wit-rood-wit - Rood

Lievelingseten Gehaktballen 
die ons Heidie 
maakt

Biefstuk van  
de haas

Speklappen Broodje 
hotdog

Spareribs

Lievelingsdrinken Chocomel Cola Zero Bier Bacardi Bier

Mooiste tenue Juventus NWC Ajax-thuis Ajax-uit in 
2015-2016

Ajax thuis

Mooiste stadion Allianz Arena Allianz Arena Johan Cruijff 
Arena

Allianz Arena De Kuip

Lelijkste stadion De Braak De Braak Woudestein 
(Excelsior)

Philips  
Stadion

Philips 
Stadion

Club in Nederland Ajax Ajax Ajax Ajax Ajax

Club in buitenland Barcelona - Barcelona Barcelona Barcelona

Favoriete speler  
bij NWC

Koen, Ruud 
en Dennis en 
Menno Janssen

Koen, Ruud en 
Dennis en Timo 
Janssen

Tim van 
Stiphout en 
Rob Zoon

Stefan Vaas Jeroen van 
Deursen

Favoriete Neder-
landse voetballer

Dennis  
Bergkamp

Dennis  
Bergkamp

Matthijs  
de Ligt

Matthijs  
de Ligt

Matthijs  
de Ligt

Favoriete buiten-
landse voetballer

Jari Litmanen Jari Litmanen Lionel Messi Nicolás  
Tagliafico

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

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

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

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

ERELEDEN 
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