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INHOUD
VOORWOORD
Op precies de helft van het seizoen is het tijd om even 
terug te kijken op alle gebeurtenissen van de eerste 
helft, maar zeker ook vooruit te blikken naar alle goeds 
wat dit jaar nog kan komen. Dat is dan ook precies wat 
we in deze nieuwe editie van het clubblad gaan doen.
We kijken o.a. terug op de resultaten van de verschil-
lende teams in het eerste gedeelte van dit seizoen. 
Voor mij persoonlijk een succesvolle seizoenshelft, 
want zoonlief werd kampioen bij JO17. Uiteindelijk is 
zo’n kampioenschap toch echt het hoogst haalbare en 
dus meest leuke om mee te maken!
Ook het trainingskamp van ons eerste team komt hier-
bij aan de orde.
Natuurlijk mag de nieuwjaarsreceptie waarmee 2019 
voor NWC is begonnen niet ontbreken. Voor onze 
redactie dit keer extra feestelijk: Hennie werd gehul-
digd als jubilaris. Ook namens de rest van de redac-
tie: proficiat Hennie! In het stuk dat Hennie er zelf over 
heeft geschreven lees je uitgebreid over deze gebeur-
tenis. We willen natuurlijk hierbij namens de redactie 
ook alle andere jubilarissen feliciteren.
Onze vaste rubrieken waaronder onder andere voet-
baldier, Zo vader, zo zoon, de Doorgeefpen en over de 
reling hebben ook weer leuk leesvoer opgeleverd.
En wat heeft 2019 ons te bieden: de Grote NWC Quiz, 
het paastoernooi, Erima-dagen.
En dan nog alles wat ik vergeten ben op te noemen. 
Kortom, weer een volle editie en hopelijk genieten voor 
alle lezers. Dat is ons goede voornemen voor 2019!

 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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’n Mooi 
voorjaar

Met de komst van ons tweede kunstgrasveld 
is de trainingscapaciteit enorm verbeterd. 
Slecht weer programma’s voor trainingen 
komen natuurlijk nog wel voor, maar met het 
pannaveld en het tweede kunstgrasveld heb-
ben we veel meer mogelijkheden. Ik hoop dan 
ook dat de woorden van mijn vroegere trainer 
dit jaar voor NWC waarheid gaan worden. Het 
zou mooi zijn als we dit voorjaar weer een 
aantal kampioenen kunnen begroeten. En 
om de goede faciliteiten van ons eerste elftal 
nog eens extra te benadrukken, daar waar wij 
vroeger over onverlichte wegen, die ook nog 
eens niet gestrooid werden bij sneeuw en 

vorst, liepen om aan onze conditie te werken, 
gaan de spelers en staf van ons vaandelteam 
nu op trainingskamp naar Spanje als ware het 
echte profs. Jaloers? Nee, helemaal niet. De 
tijden van vroeger zijn gelukkig veranderd en 
ik gun onze spelers en staf deze unieke trai-
ningsfaciliteiten. Zeker als dat dit jaar leidt 
tot een kampioenschap, en dat moet, gelet 
op de ranglijst, zeker tot de mogelijkheden 
behoren. Op een trainingskamp wordt naast 
het trainen ook gewerkt aan de teamspirit en 
die is zeker goed. Die heeft n.l. tot een bijna 
stunt in de bekerwedstrijd tegen eersteklas-
ser Wittenhorst geleid. Helaas na een niet 

TOEN IK VROEGER ZELF NOG VOETBALDE HEB IK OOIT EENS EEN TRAINER GEHAD DIE 

IEDER SEIZOEN IN DE WINTERSTOP ZEI: “IN DE WINTERPERIODE WORDEN DE KAMPIOENEN 

GEBOREN”. DAT ZEI HIJ VAAK ALS DE VELDEN TE SLECHT WAREN OM OP TE TRAINEN EN 

ONZE TRAININGEN VOORAL OP CONDITIE GERICHT WAREN. VOLGENS HEM TRAINDEN AN-

DERE VERENIGINGEN DAN NIET EN HADDEN WE BIJ DE START VAN DE COMPETITIE IN HET 

VOORJAAR EEN GEWELDIGE CONDITIONELE VOORSPRONG, DIE DE BASIS MOEST ZIJN VAN 

EEN GOEDE TWEEDE SEIZOENSHELFT. 

Voorwoord van de voorzitter
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 reglementair verlopen penaltyreeks uitge-
schakeld, maar wel met mijn complimenten 
voor de wedstrijd en voor het sportieve be-
sluit om niet in beroep te gaan. In mijn ogen 
een goede PR voor onze vereniging.

Het voetbaljaar begint voor een aantal voet-
ballers van NWC traditiegetrouw met het ma-
negevoetbal. Ook dit jaar werd er weer gestre-
den om de diverse prijzen. In de organisatie 
zijn een flink aantal NWC’ers vertegenwoor-
digd en dat bevestigt de goede band die NWC 
met dit evenement heeft. Het manegevoetbal 
benadrukt die goede band door NWC van tijd 
tot tijd te sponsoren met “concrete materi-
alen”. In de kantine staat een spiksplinter-
nieuwe DJ booth, die door het manegevoetbal 
gesponsord en door Paul Knoops gemaakt is. 
Dit heeft onmiskenbaar een positief effect op 
de sfeer in de kantine. Mooi om te zien dat 
deze NWC’ers ook buiten het voetbal actief 
zijn voor onze vereniging, dank daarvoor.
Nu ik toch in de bedankstemming ben, nog 
even iets anders. Ik wil ook mijn waardering 
uit spreken voor ons clubblad. In een tijd 
van digitalisering en van de wereld besturen 

met twitter berichten, is ons clubblad fier 
overeind gebleven. Het doet me iedere keer 
weer deugd om de Nieuwe NWC’er in handen 
te hebben, omdat de inhoud meer is dan al-
leen voetbal. De achtergrondverhalen, de 
beschouwingen en de nadere kennismaking 
met ouders en/van spelers zijn zeer de moei-
te waard. En daarbij, de omslag is dit jaar erg 
mooi. De verbetenheid van een actie met de 
tong uit de mond, de tegenstander met een 
strakke blik op de bal, de vermoeidheid door 
het bollen van de wangen en de ontspanning, 
die blijkt uit een vrolijke lach. Dat allemaal in 
één shot gevangen. Het geeft in één blik aan, 
waarom het jeugdvoetbal zo geweldig mooi is. 

En dat brengt me terug bij de titel, een mooi 
voorjaar. De omstandigheden op ons sport-
park zijn zonder meer goed, de ranglijsten 
geven over het algemeen een mooi beeld en 
de jeugd geeft aan dat we een mooie sportie-
ve toekomst voor ons hebben, een toekomst 
die verder loopt dan alleen dit voorjaar. Mooi 
toch?

 Wim Geboers, Voorzitter NWC
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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
Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders

DE GROTE NWC QUIZ
NOG RUIMTE VOOR ENKELE TEAMS

Er hebben zich al veel teams aangemeld, 
maar er kunnen er nog een paar bij. Meld je 
dan wel snel aan, want vol is ook bij De Grote 
NWC-Quiz vol!
Teams, zoals altijd bestaande uit maximaal 
6 leden, waarvan één captain, kunnen zich 
aanmelden via grotenwcquiz@nwc-asten.nl. 
De minimumleeftijd is 18 jaar. Vermeld bij je 
inschrijving alsjeblieft de teamnaam, de naam 
van de captain met telefoonnummer en mail-
adres, en de naam van de overige teamleden. 

Lidmaatschap van NWC is een pré, maar niet 
verplicht. Onvolledige inschrijvingen kunnen 
geweigerd worden. 

Het belooft weer een memorabele avond te 
worden. En denk er aan: De Grote NWC-Quiz 
wacht op niemand! Aanvang is zoals gezegd 
20.00 uur stipt. Kom dus op tijd.

Hopelijk tot 15 maart. Wij hebben er zin in!

Organisatie De Grote NWC-quiz 2019
 

Bart van Heugten, Bart van den Burg,  
Erwin Thijs, Edwin van Erp, Wim Geboers, 

Ronald de Haan

OP VRIJDAG 15 MAART 2019, OM 20.00 UUR 

STIPT, STAAT VOOR DE VEERTIENDE KEER 

HÉT NWC-EVENEMENT VAN HET JAAR OP HET 

PROGRAMMA, NAMELIJK DE GROTE NWC-

QUIZ. 
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DE DOORGEEFPEN

AL VOORDAT IK DE NIEUWE NWC-ER IN DE BRIEVENBUS HAD GEKREGEN KREEG 

IK AL APPJES WAARMEE IK GEFELICITEERD WERD MET DE DOORGEEFPEN. HET IS NATUURLIJK 

OOK EEN HELE EER OM DEZE PEN TE ONTVANGEN EN OM IETS OVER MEZELF AAN ALLE NWC-

ERS TE MOGEN VERTELLEN. IN HET VERHAAL HIERONDER ZAL IK ME KORT VOORSTELLEN EN 

ZAL IK VERTELLEN OVER MIJN “CARRIÈRE” BINNEN NWC. TOT SLOT ZAL IK DE PEN OOK WEER 

DOORGEVEN AAN IEMAND MAAR DAT VERRAAD IK PAS AAN HET EINDE VAN MIJN VERHAAL.

JOZEF 
van asten

Ik ben Jozef van Asten, 37 jaar en getrouwd 
met Maartje Imandt (zus van een andere NWC-
er Bas Imandt). We hebben samen twee kin-
deren genaamd Niek en Luuk. Niek is 7 jaar en 
Luuk 5 jaar. Allebei zijn ze dit seizoen begon-
nen bij de jeugd onder 7. Ik woon al mijn hele 
leven in Asten (wat wil je ook met zo’n achter-
naam) op een paar jaar na toen ik studeerde 
in Utrecht. Ik werk als beleidsadviseur bij de 
gemeente Cranendonck. Voordat iedereen dit 
op gaat zoeken, dit is de gemeente waar onder 
andere de dorpen Budel en Maarheeze onder-
deel vanuit maken.

Voordat ik wat zal vertellen over mijn verleden 
binnen NWC, zal ik allereerst nog even Bas 
Welten bedanken van wie ik de doorgeefpen 
heb mogen ontvangen. Bas bedankt en ik 

hoop dat al veel vrouwen zich hebben gemeld 
na je oproep aan hen om zich te melden bij 
jou. Ik vraag me alleen af of al veel kandidaten 
zich gemeld hebben aangezien je er ook een 
foto van jezelf had bijgevoegd??

Mijn jaren in de jeugd
Wat ik me kan herinneren is dat ik van mijn ou-
ders pas op voetbal mocht toen ik mijn com-
munie gedaan had. Ik ben daarom ook pas 
begonnen in de E-tjes en niet in de F-jes zoals 
een aantal van mijn vriendjes vroeger. Ik ben 
begonnen in de E4. We voetbalden toentertijd 
nog op een heel veld. Na een jaar op heel veld 
gespeeld te hebben, werd dit aangepast en 
ging ik in de E7 op een half veld voetballen. 
Wat ik me nog van dat jaar kan herinneren is 
dat we op het punt stonden om kampioen te 
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worden, maar dat we toen om werden gewis-
seld met de E2 omdat NWC wilde dat de E2 
niet zou degraderen. Wat waren we boos toen 
we een aantal weken later zagen dat de nieu-
we E7 kampioen werd en friet en ranja kreeg. 
Dat hadden wij verdiend, vonden wij.

Bij de D-tjes werd de training gegeven door de 
legendarische Gerard Sauvé. Ik kan wel zeg-
gen dat ik hier echt de basisbeginselen van 
het voetbal heb geleerd. De oefeningen waar-
bij we moesten doen zoals passen, trappen, 
koppen en kaatsen kan ik nog steeds dromen. 
Na een jaar in de D5 en een jaar in de D3 ging 
ik naar de C4 en C3. In de C4 vierde ik mijn eer-
ste kampioenschap. Wat ik nog heb bewaard 
van mijn jaren uit de C is de uitgebreide  do-
cumentatie die mijn leider van toen, Maarten 
Werts, had bijgehouden. Op het eind van ieder 
seizoen kreeg iedere speler een boekje waarin 
voor het hele seizoen bijgehouden was, wie 
wanneer aanwezig was, gescoord had, gewis-
seld was en wat de eindstanden hiervan wa-
ren. Dit was erg leuk.

In de B2 ben ik wederom kampioen geworden. 
Wat ik me nog van de kampioenswedstrijd heb 
onthouden is dat leider Henk Welten niet meer 
uit zijn woorden kon komen in de rust van 
de wedstrijd. Hij was zo zenuwachtig dat hij 
alleen nog maar “ai” kon zeggen. Het hielp, 
want we wonnen de wedstrijd. Na een half 
jaar in wederom de B2, kwam ik in de B1 te-
recht. Daar heb ik enorm veel geleerd omdat 
ik toen voor het eerst in een selectieteam te-
recht kwam.

In mijn laatste jaren in de jeugd in de A werd 
de derde helft steeds belangrijker. Vaak was 
het na de wedstrijd toepen of mieseren om 
rondjes bier. Gelukkig won ik vaak. Ik heb 3 
jaar in de A gespeeld omdat toen de leeftijds-
grens verlegd werd. Eerst een half jaar in de 
A2, toen anderhalf jaar in de A1 en vervolgens 
weer een jaar in de A2. De A was voor mij een 
periode met hoogte- en dieptepunten. In de 
A1 verloren we de kampioenswedstrijd thuis 
tegen Deurne. Ik had nog nooit voor zoveel 
mensen gespeeld en dat was toen duidelijk te 

NWC 8
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merken aan mijn spel. Dat was dramatisch en 
ik werd ook terecht gewisseld in de rust.
Tevens maakte ik toen ik in de A1 zat ook mijn 
debuut in het eerste team. Dit was zeker een 
hoogtepunt, vooral ook omdat de eerste bal 
die ik raakte meteen een assist was op Jan van 
Grotel die de 0-3 maakte uit tegen Stiphout 
Vooruit. Dit zouden uiteindelijk ook mijn eer-
ste en laatste minuten in het eerste zijn.
In het laatste jaar van de A ging ik studeren en 
zat ik op kamers in Utrecht. Ik kon daarom ook 
niet meer komen trainen en werd in de A2 ge-
plaatst. Uiteindelijk werd dit een geweldig sei-
zoen met een aantal memorabele wedstrijden. 
We werden dat jaar twee keer kampioen. Een 
geweldige afsluiting van de jeugd.

Mijn jaren bij de senioren
Ik voetbal nu al ongeveer 19 jaar bij de se-
nioren. Ik heb in het 4e, 7e, 9e en nu het 8e 
gespeeld. Een aantal jaar ben ik nu ook aan-
voerder. Helaas ben ik in al die jaren nog geen 
één keer kampioen geworden. Ook dit jaar zit 
het er weer niet in. Ik zou het graag nog een keer 
meemaken, maar ik weet niet of ons dat nog 
gaat lukken. We hebben twee jaar geleden wel 
de beker gewonnen. Bas Welten heeft hier in de 
vorige doorgeefpen al overgeschreven. Dat was 
een geweldige ervaring met een erg spannende 
finale. Ook het feest na afloop was erg mooi.

Waar ik in de jeugd vooral als verdediger stond 
opgesteld en later bij de senioren als mid mid, 
sta ik nu al weer een aantal jaar in de spits. 
Dit bevalt me erg goed. Ik hoef niet zoveel te 
rennen en kan toch lekker doelpuntjes ma-
ken. Gelukkig heb ik vaak mensen langs mij 
in de spits die het vuile werk opknappen, zo-
als Christian van den Bosch (ChBoa) en Jonas 
Meulendijks. En ik heb inderdaad, zoals Bas 
al schreef, een “neusje” voor de goal ontwik-
keld. Dit jaar valt de doelpuntenproductie nog 
wat tegen maar dat komt vast nog wel goed.
Ik heb de laatste jaren wat minder tijd gekre-
gen voor de derde helft, vanwege tijd voor het 

gezin, maar gelukkig zijn er het hele jaar door 
toch nogal wat feestjes binnen NWC 8.

Nu en de toekomst
Sinds onze jongens zijn gaan voetballen ben 
ik ook jeugdleider en trainer bij de JO-7 gewor-
den. Dit bevalt me erg goed. We zijn met een 
leuke club aan trainers op de woensdagavond 
en de spelertjes zijn vaak net begonnen en erg 
enthousiast. Ook de ouders zijn bijna allemaal 
bereid om mee te helpen en dat scheelt enorm 
voor de leiders en trainers. Het enige wat soms 
wat minder is, is het vroege tijdstip van voet-
ballen op de zaterdagochtend, maar dat over-
leef ik wel.

De laatste weken word ik steeds meer gepolst 
of dat ik niet bij de veteranen wil komen voet-
ballen. Dit komt omdat een aantal vrienden 
van mij er zijn gaan voetballen en omdat ze 
daar om aanvallers verlegen zitten, zoals ik 
begrepen heb. Vooralsnog ben ik denk ik nog 
te fanatiek om bij de veteranen te voetballen 
en heb ik stiekem misschien toch ook nog de 
wens om ooit kampioen te worden.

En de doorgeefpen gaat naar…
Tot slot wil ik ook graag de pen weer doorge-
ven. Na lang nadenken heb ik besloten om de 
pen door te geven aan een grote vedette van 
de veteranen genaamd Ronald Linders. Als hij 
zo goed zou voetballen als hij altijd zegt dat 
hij voetbalt, dan verliezen de veteranen geen 
wedstrijd meer. Ronald succes! 

NWC JO7-1 
& Jo7-2



Volgens de “kenners” heeft doping in het voet-
bal geen enkele zin. Je gaat er namelijk niet 
beter door voetballen. Daar is wat voor te zeg-
gen, als je een bal op 10 meter afstand niet bij 
een medespeler in de voeten kunt spelen, dan 
helpt daar doping ook niet bij.  Maar tegen-
woordig is het voetbal zo geëvolueerd, dat je 
fysieke conditie heel belangrijk geworden is. 
90 minuten kunnen “gaan” in een wedstrijd 
wordt gewoon verlangd op topniveau en dan 
wil een verboden middel wel eens helpen.
En om te zeggen dat het niet voorkomt in het 
voetbal is natuurlijk ook een fabeltje. Edgar 
Davids, Jaap Stam en Pep Guardiola zijn bij-
voorbeeld al eens betrapt in het verleden. Zij 
gebruikten een anabole steroïde genaamd 
Nandrolon. Belangrijkste “werking” is de flin-
ke aanwas van spiermassa en het aanmaken 
van rode bloedcellen, dat verhoogt je zuurstof-
capaciteit en dus je uithoudingsvermogen.
In de jaren 70 toen er nog niet getest werd op 
doping, kregen veel spelers via hun clubarts 

vaak een pepmiddel toegediend namelijk 
dexedrine. Dat middel vermindert de eet-
lust en zorgt ervoor dat je wakker blijft.  Een 
bovenmatig aantal voetballers die dat in het 
verleden geslikt heeft is op jonge leeftijd ge-
storven, zonder dat er daadwerkelijk een di-
rect verband is aangetoond, echter het blijft 
opvallend.
Ook van het Duitse elftal in 1954 wereldkam-
pioen werd, wordt nog steeds gefluisterd dat 
ze dit voornamelijk te danken hadden aan ver-
boden middelen. Van Oost-Europese teams in 
de jaren 80 is ook bekend dat die vaak onder 
invloed van pepmiddelen speelden. Juventus 
in de jaren 90, veel spelers betrapt op veel te 
hoge hematocrietwaardes.  Nou ja betrapt, 
vastgesteld en niks mee gedaan verder.
Bij elke andere sport worden atleten aan het 
kruis genageld als ze doping gebruiken, maar 
in het voetbal wordt dat professioneel onder 
het tapijt geschoven, weggemoffeld en ont-
kend.

VAN DE WEEK KWAM MIJN DOCHTER NAAR MIJ TOE EN ZE KENDE EEN GRAPJE, DAT ZE ME 

GRAAG WILDE VERTELLEN. ER SCHIJNT EEN CHINEES BETRAPT TE ZIJN OP VERBODEN MIDDE-

LEN, WEET JIJ HOE DIE HEET PAPA? NEE! DO PING…

COLUMN: ONDER DE LOEP

Do Ping

9





10

Toen ik nog voetbalde kregen wij altijd een 
kauwgom en later zelfs Dextro, daar zat drui-
vensuiker in, kreeg je energie van. Voor mij 
was er maar 1 middel dat echt werkt: Midalgan. 
Rook lekker, was lekker warm en mijn benen  

zagen er mooi glad uit. En dat gaf me zelfver-
trouwen, zodat ik goed speelde.  De beste do-
ping is namelijk zelfvertrouwen, maar helaas is 
dat niet te verkrijgen in een pilletje.
 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
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)





11

De eerste seizoenshelft ging grotendeels heel 
gemakkelijk. We wonnen vaak met grote sco-
res zoals 15-0, 12-0, 17-1 noem maar op, maar 
toch hebben we het nog spannend gehad. We 
speelden 5-5 tegen onze grootste concurrent 
voor de titel en dit hield het spannend. Toen 
we tegen RKMSV speelden kwamen we achter 
met 0-1 en dit bleef de score totdat we in de 
laatste tien minuten 2x wisten te scoren, ook 
wonnen we maar met een magere 1-0 tegen 
Olympia Boys. 

Na de kampioenswedstrijd zijn we met zijn al-
len een hapje wezen eten bij De Kantine Pub 
& Grill Asten.  Over het algemeen ging het sei-
zoen ons gemakkelijk af maar dit zal niet zo 
zijn in de tweede helft. We zijn gepromoveerd 

naar de 2e klasse. In deze klasse zullen we 
het zeker een stuk lastiger gaan krijgen dan 
in de eerste competitie. In de beker zijn we 
ook door, na een makkelijk pool waarin we 
wonnen met 11-0, 5-2 en 4-2, kwamen we te-
gen Someren JO17-2 te spelen. Makkelijker 
dan gedacht kwamen we hier met 6-1 weg. 
Toen was het zo ver de bekerwedstrijd tegen 
Milheezer Boys JO17-1, het team met wie we 
gedeeld kampioen waren geworden. Na een 
lastige wedstrijd wisten we te winnen met 2-1 
en we konden ons dus de echte kampioenen 
noemen. 
Ondanks de promotie en zeer waarschijnlijk 
een veel moeilijkere competitie gaan we er 
alles aan doen om zo hoog mogelijk te ein-
digen.

Na indrukwekkende eerste seizoenshelft

JO17-3 NAJAARSKAMPIOEN
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ERIMA VOETBALDAGEN 2019

Ook in 2019 organiseren we op 13, 14 en 15 
augustus de voetbaldagen die weer in het te-
ken staan van plezier, fair-play en beleving. De 
dagen staan onder begeleiding van ex-prof-
voetballer Maurice Graef (Roda JC en VVV). De 
inschrijvingsperiode is inmiddels geopend.

De afgelopen jaren zien we dat er steeds meer 
meiden deelnemen aan de voetbaldagen. Als 
vereniging vinden we dat natuurlijk een ge-
weldige ontwikkeling en we nodigen dan ook 
nadrukkelijk meiden uit om ook deze keer 
weer deel te nemen. Ook als je geen lid bent 

van NWC kun je je natuurlijk opgeven voor de 
Erima Voetbaldagen. 
Zorg dat je je snel inschrijft om teleurstellingen 
te voorkomen want er is plek voor maximaal 
144 deelnemers. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 
juni 2019. De inschrijving sluit eerder op het 
moment dat het maximaal aantal deelnemers 
bereikt is. 
Inschrijving kan alleen via onze website. Voor 
meer informatie kun je een mail sturen naar 
buurtsportcoach@nwc-asten.nl.
  
 Organisatie Erima Voetbaldagen.

VEEL JONGE NWC’-ERS (JONGENS EN MEIDEN) HEBBEN DE AFGELOPEN JAREN AL DEELGENOMEN 

AAN DE ERIMA VOETBALDAGEN. DE DAGEN ZIJN EEN MOOIE AFSLUITING VAN DE ZOMERVAKANTIE 

EN TEGELIJKERTIJD EEN START VAN DE VOORBEREIDING VOOR HET KOMENDE VOETBALSEIZOEN.

PLEZIER, FAir-PLAY & BELEVING
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In memoriam 
Martien Loomans 

Op 4 januari overleed ons zeer ge-
waardeerde lid Martien Loomans op 
85-jarige leeftijd. In zijn jongere ja-
ren speelde Martien jarenlang in de 
selectie van NWC en was hij ook aan-
voerder van NWC 1. In 1957 maakte 
hij de opening mee van ons huidige 
sportpark en in 1967 behaalde hij 
met NWC 2 zijn eerste kampioen-
schap met promotie naar de 1e klas-
se. In 1972 nam Martien afscheid 
van zijn actieve voetbalcarrière met 
een kampioenschap met NWC 8.

Tussen 1957 en 1959 was Martien 
bestuurslid van NWC. Daarnaast 
stond hij in 1968-1969 aan de wieg 
van de oprichting van de reclame-
commissie. Jarenlang heeft Martien, 
samen met anderen, ervoor gezorgd 
dat het hoofdveld werd omzoomd 
met prachtige veldreclame. Ook 
speelde hij nog een heel actieve 
rol bij de Stichting Promotion, die 
alle reclameactiviteiten binnen NWC 
bundelde. Verder was hij nog actief 
bij de commissie van goede dien-
sten in 1975 en zat hij in de jubile-
umcommissie in 1976-1977. Tot slot 
praatte Martien als ceremoniemees-
ter diverse recepties aan elkaar.

Voor al zijn verdiensten voor onze 
vereniging werd Martien op 22 ja-
nuari 1980 benoemd tot Lid van 
Verdienste van NWC. In mei 2017 
hebben we hem thuis, in aanwezig-
heid van zijn vrouw Mariet en zijn 
kinderen, nog mogen huldigen voor 
zijn 70-jarig lidmaatschap van NWC.

We verliezen in Martien een fi jn 
mens en een echte NWC’er. Wij wen-
sen zijn vrouw Mariet, zijn kinderen 
en kleinkinderen en iedereen die 
hem lief had heel veel sterkte toe.
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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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Zaterdagochtend startte het JO-13 toernooi 
waarbij SV Someren en NWC het opnamen te-
gen FC Eindhoven, VVV-Venlo, FC Den Bosch 
en PSV. Tegelijkertijd werd er een minitoernooi 
met JO9-teams gestart. In de middag drup-
pelden de seniorenteams en damesteams 
weer binnen voor hun 2e toernooidag. Op 
zondag werd dit nogmaals herhaald en werk-
ten de teams naar hun fi nalewedstrijden toe.

Het was wederom een geweldig schouwspel, 
met veel fanatisme, strijd en vooral veel ple-
zier. Manegevoetbal blijkt een uniek concept 
dat zowel Topsport als recreatie aantrekt en 
met elkaar verbind. Het evenement was weer 
erg druk bezocht. De organisatie kijkt dan 

ook terug op een hele mooie editie die vlek-
keloos is verlopen.

De uitslagen:
Winnaar JO-9 toernooi             SV Someren       
Winnaar JO-13/JO-12 toernooi: PSV
Winnaar Dames toernooi: NWC Dames
Winnaar Senioren A: Eten bij Guus
Winnaar Senioren B: FC Losse Pols
Sportiviteitsprijs: VC De Piloten

De 14e editie zal plaatsvinden van 10 tot 12 
januari 2020.

MANEGEVOETBAL COMBINEERT 
TOPSPORT MET RECREATIE!

11, 12 EN 13 JANUARI WERD VOOR DE 13E KEER MANEGEVOETBAL GEORGANISEERD. OPNIEUW 

MAAKTEN DE PAARDEN IN MANEGE HEIJLIGERS EEN WEEKEND LANG PLAATS VOOR RUIM 600 

VOETBALLERS. TRADITIEGETROUW WERD HET WEEKEND WEER OPGEDEELD IN VERSCHIL-

LENDE TOERNOOIEN VOOR JONG EN OUD. OP VRIJDAGAVOND GAF ROLAND AARTS ALS PRO-

MINENTE GAST HET OFFICIËLE STARTSCHOT VOOR HET DAMES EN SENIOREN TOERNOOI.
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De basis is gelegd  
voor een succesvolle  
tweede seizoenshelft

Dag 1
Het trainingskamp 2019 ging op 3 januari ein-
delijk van start. We verzamelden bij de kantine 
van NWC en de beste wensen vlogen over en 
weer. Na een vlotte busreis naar het vliegveld 
van Eindhoven, en idem vlotte vlucht, kwamen 
we aan op het vliegveld van Alicante. We wer-
den opgepikt door Harold, de zoon van ‘’Trai-
ningskamplegende Theo’’. Dat hij de kneepjes 
van het vak goed had geleerd, daar kwamen 
we meteen achter. Alles was prima geregeld, 
eenmaal in het hotel konden we nog bij het 
buffet aanschuiven. De avondactiviteit be-
stond uit wat kleine spelletjes en in de lobby 
werd voetbal uitgezonden.

Dag 2
Na een stevig ontbijtje kon de eerste training 
beginnen. In een stralend ochtendzonnetje 
werkten we een bijna twee uur durende, pit-
tige training af. Dat we op natuurgras speel-
den had niet iedereen in de gaten, dus bleken 
kunstgrasschoenen en ochtenddauw voor 
sommigen onder ons geen goede combinatie 

te zijn. Maar dit nemen we onze nieuwe Lim-
burgse spits niet kwalijk tijdens zijn eerste 
trainingskamp. Moe en voldaan gingen we te-
rug naar het hotel voor de lunch. De reserves 
waren weer aangevuld en het middagprogram-
ma stond op het programma. Tijdens een potje 
beachtennis, voetvolley en frisbeeën bleek het 
toch weer moeilijk te zijn om te scheidsrech-
teren. L. Hurkmans wist menig partijtje weer 
om zeep te helpen met zijn creatieve manier 
van tellen. Na het avondeten stond er een ac-
tiviteit op het programma. Een drietal spelers 
had verschillende kleine spelletjes verzonnen 
waarbij elkaar uitdagen het doel was. Jonge-
ling en grootste strijder Aziz Sabbar kwam 
als winnaar uit de strijd. Iedereen deed nog 
een drankje en zocht zijn bed op, de dag erna 
stond namelijk de oefenwedstrijd op het pro-
gramma in het buurdorp Benidorm.

Dag 3
De eerste wedstrijd van het kalenderjaar 2019 
stond op de rol. Om 15.00 uur werd afgetrapt 
tegen Stormvogels uit IJmuiden. Maar niet 

TRAiningskamp nwc 1 in L’albir, Spanje

SPELERS, STAF EN SPONSOREN VAN NWC 1 VERBLEVEN BEGIN JANUARI IN HET SPAANSE L’ALBIR, 

NABIJ ALICANTE, VOOR HET JAARLIJKSE TRAININGSKAMP. OOK DEZE EDITIE WERD ER ÉÉN OM 

NIET TE VERGETEN. EEN TERUGBLIK DOOR DE OGEN VAN DE SPELERS MARK BOSCH, LEON VAN 

DEN BOSCH EN STEFAN VAAS.
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voordat er in de ochtend eerst uitgebreid werd 
ontbeten, om vervolgens een wandeling te 
maken naar het hoogste punt van L’Albir. Daar 
genoten de spelers, staf én enkele sponsoren 
van het uitzicht over de badplaats. Nadat we 
enkele uren later weer terug in het hotel waren 
aangekomen, werd er nog snel even geluncht, 
om vervolgens te beginnen aan de bespreking. 
Omdat we dit jaar enkele O19-spelers bij ons 
hadden was het natuurlijk belangrijk om alle 
neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. In 

deze bespreking werden er beelden getoond 
van de competitiewedstrijd tegen Merefeldia, 
om te laten zien wat er vooral nog beter kon. 
Hierbij moeten nog complimenten worden ge-
maakt naar de persoon die van deze wedstrijd 
een samenvatting had gemaakt. Het was hem 
namelijk gelukt om de enige drie goede ballen 
van onze blonde verdediger (R. Leenen red.) te 
verwerken. Om circa 14.00 uur werden we met 
de bus opgehaald bij het hotel waarna we ver-
trokken naar het kunstgrasveld in Benidorm. 
Tijdens de warming-up bleek al snel dat het 
veld erg klein was en dit voor vele spelers nog 
even wennen was. In de eerste tien minuten 
had NWC nog het betere van het spel, maar 
dit kantelde naarmate de wedstrijd vorderde. 
Kansen waren er aan beide kanten maar de 
keepers wisten hun doel schoon te houden. 

De tweede helft was zeker vanuit NWC-kant 
niet goed wat resulteerde in een 3-0-neder-
laag. Wat we mee kunnen nemen uit deze 
wedstrijd is dat er zodra de competitie weer 
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aan de gang is, er duidelijk een scherper NWC 
op het veld zal moeten verschijnen. Nadat ie-
dereen zich in het appartement weer op had 
weten te frissen, begon na het eten het avond-
programma dat georganiseerd werd door Je-
roen van Deursen, Sander van den Eijnde en 
Timo Janssen. Na circa een uur mocht er even 
gepauzeerd worden en kon men een drankje 
halen aan de bar van het hotel. Hierbij zag de 
dame van het hotel haar kans schoon, want 
zij startte direct de karaokeset. De microfoon 
ging al snel rond, waarbij iedereen zijn kans 
schoon zag om zichzelf van zijn beste kant te 
laten horen. Hierbij werd snel duidelijk dat er 
eigenlijk maar één iemand kon zingen (Ches-
ron Geuns) en voor de rest was er niemand die 
ook maar enigszins kans maakte op een pla-
tencontract. Dit overigens tot leedvermaak van 
de andere gasten en de selectie van Cambuur 
Leeuwarden die in hetzelfde hotel verbleven. 
Hoe teleurgesteld iedereen ook was na de 
wedstrijd, naarmate de avond vorderde werd 
dit snel vergeten en eindigde de dag alsnog 
erg gezellig. 

Dag 4
Onder een stralende zon stond een ontspan-
nen training op het programma, waardoor ie-
dereen weer kon bijkomen van de avond daar-
voor. Voor sommige spelers en leiders was 
dit zeker nodig. Daarna werden in de middag 
verschillende spellen gedaan, waarbij com-
municatie en teamwork de boodschap waren 
die trainer Roel Nabuurs ons mee wilde geven. 
Verder staat de een-na-laatste avond traditie-
getrouw in het teken van de sponsoren. Op 
deze avond wordt er door hen altijd iets fraais 
geregeld. Dit was deze keer niet anders. Ech-
ter, de spelers hadden van tevoren nog een 
woordje gedaan voor de club sponsoren. Hier-
in werd benadrukt dat het echt bijzonder is dat 
je als amateurclub al voor het tiende (!) opeen-
volgende jaar op trainingskamp gaat naar het 
buitenland. De sponsoren werden hiervoor 
dan ook hartelijk bedankt en tevens werd ge-
zegd dat de spelers en staf op het einde van 
dit jaar iets terug wilde geven in de vorm van 
het kampioenschap. 

Daarna startte de avond van de sponsoren, 
waarvoor we neerstreken in een plaatselijke 
pub in Alicante. Daar werd vooral heel veel 
gedronken, maar de avond stond tevens in 
het teken van de jaarlijkse blote kontenrace. 
Dat is een race voor alle nieuwelingen, die 
simpelweg bestaat uit het afleggen van een 
parcours in je blote kont. Dit jaar werd, van-
wege het hoge aantal nieuwelingen, gestre-
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den in twee rondes. De uiteindelijke 
winnaar werd Aziz Sabbar. Hij legde 
met speels gemak het parcours af en 
kwam dan ook lachend en vol trots 
over de eindstreep. Daaruit bleek dat 
hij de middag ervoor veel geoefend 
had, net als de anderen overigens. 
De enige nieuweling die het parcours 
niet serieus nam was de nieuwe spits 
Chesron Geuns. Hierop werd de vraag 
gesteld of hij wellicht iets te verber-
gen had voor de sponsoren…? De 
voltallige selectie kon dit echter snel 
ontkrachten. Na de o zo beroemde race bleef 
het nog lang gezellig en onrustig in het brui-
sende nachtleven van l’Alb(i)er. 

Dag 5
De laatste dag brak alweer aan en dat bete-
kent doorgaans de koffers inpakken en naar 
huis. Dit jaar moest er echter ook nog een trai-
ning afgewerkt worden alvorens iedereen zich 
op kon gaan maken voor de terugreis. Met een 
flinke kater begon iedereen dan ook aan de 
training. Hierin werden wat loopoefeningen, 
positiespelletjes en partijvormen gespeeld. 
Vervolgens kreeg iedereen nog de tijd om zich 
te douchen, want de bus naar de luchthaven 
vertrok pas om 17.00 uur. Dit betekende dat 
iedereen de gehele middag vrij was. De echte 

diehards (waaronder de sponsoren) nestelden 
zich op het terras om nog wat te drinken en na 
te praten. Om 17.00 uur zat iedereen weer in 
de bus en kon de terugreis beginnen, waarna 
rond 00.30 de oranje trein weer arriveerde bij 
NWC. 
Dat door enkele spelers het trainingskamp 
werd samengevat als vriendenweekend be-
vestigde andermaal weer dat de sfeer in de 
groep erg goed is. We hebben ons dan ook 
weer erg goed kunnen voorbereiden op de 
tweede seizoenshelft. Nu is het zaak de klus 
te klaren en zo het beloofde kampioenschap 
binnen te slepen. 

Mark Bosch, Leon van den Bosch 
en Stefan Vaas
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WIE ZIJN JULLIE? WIE JULLIE ZIJN!!!

?.....................??.............................?.....?

LAAT MAAR...

Als iemand meer duidelijkheid kan verschaf-
fen over de identiteit en achtergrond van deze 
twee vrolijke, knappe relinghangers, kan hij of 
zij zich melden bij de redactie. 

(Daar hangen er twee uitermate relaxed en als 
volleerde hangers over de reling. Even inzoo-
men...)

HALLO MANNEN, MAG IK JULLIE IETS VRAGEN 
VOOR HET CLUBBLAD?

…...??......?........?...............??

OF IK JULLIE IETS VRAGEN MAG, VOOR OVER DE 
RELING, IN HET CLUBBLAD!!

…......?............???...................?..................

OVER DE 
RELING

HET HEKWERK OM HET BALKON VAN DE KAN-

TINE IS DÉ PLEK WAAR SUPPORTERS, HAN-

GENDE OVER HET HEK ALS OVER DE RELING 

VAN EEN SCHIP, UITKIJKENDE OVER HET IM-

MER GROENE HOOFDVELD, TOT AL DAN NIET 

DIEPE VOETBALOVERPEINZINGEN KOMEN. 

DEZE KEER IN ‘OVER DE RELING’:

COLUMN
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KampioenEN najaar 2018 
NWC JO12-1
Door een mooie 2-4 overwinning op onze buren 
werd de JO12-1 kampioen! Profi ciat spelers, 
leiders en trainers! Meer foto’s op instagram:
www.instagram.com/p/BrID4WCBmnz
Spelers: Mees Barmentlo, Roel van den Broek, 
Sven Gielen, Alto Gjoka, Roy Kerkers, Bas van 
Oosterhout, Lieke van Tilburg, Tim Tomasoa, 
Gijs Verspeek en Rick Vorstenbosch. 
Begeleiding: Rob Garenfeld, Marc van Ooster-
hout en Christian Vorstenbosch 

NWC JO12-2
Door een mooie 13-1 overwinning is de JO12-2 
kampioen geworden! Profi ciat spelers, leiders 
en coaches.
Spelers: Giel van Hagen, Angelo Hathie, Hans 
Heymann, Bart Jacobs, Nick Jacobs, Daniël 
Kluijtmans, Joes Meursing, Loy Rutjens, Robin 
Seuren, Kai Sukel en Wessel ter Voert. Begelei-
ding: Nicky van den Broek en Bart Jacobs 

NWC JO17-3
Ook de JO17-3 werd kampioen door met grote 
cijfers SJVV te verslaan waarna het feest kon 
starten, profi ciat spelers, leider en trainers.
Spelers: Stan Bastiaans, Joep Michée Bian-
tuma, Simon Bosch, Tijn de Corte, Daan Cor-
tooms, Jent van Doorsselaere, Koen van Empel, 
Max van Halteren, Frens van der Heijden, Jesper 
ten Thije, Daan Thomassen, Gerrit Verdonschot, 
Hayco Vermeulen, Julius van de Weijer en 
Max van de Wiel. Begeleiding: Peter Bosch, 
Ed Thomassen en Corné Vermeulen. 

VAN HET JEUGDFRONT
• Kampioenen najaar 2018
• Pietentraining

• Techniekdag / Zaalvoetbal
• Wedstrijd tegen Beijing Sport University
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Pietentraining 
Op woensdag 4 december hebben de voetbalpieten weer een bezoek gebracht aan de train-
ingen van de G-, F-afdeling en de mini’s

Techniekdag 
Vrijdag 28 december was er weer de traditionele 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 Jeugdleden 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!

Wedstrijd tegen Beijing Sport University
Op 12 November heeft NWC JO16 een wedstrijd 
gespeeld tegen Beijing Sport University JO17.
Beijing Sport University is een jeugd voetbal 
team uit China met een uitwisselingspro-
gramma met Jeugd academie van VVV Venlo. 

Een 20-tal Chinese jongeren in de leeftijd van 
15, 16 en 17 jaar zijn 10 weken in Nederland 
om BVO voetbal training te krijgen en diverse 
oefenwedstrijden te spelen.
Astenaar Maarten Hanssen (Jeugdtrainer VVV 
Venlo) begeleidt en traint deze groep en heeft 
ook NWC uitgenodigd voor een oefenwedstrijd.

Op ons prachtige hoofdveld speelde NWC met 
een mix van JO17-1 en JO17-2 met overwegend 
JO16 spelers.

Het Chinese team speelde met veel inzet en 
luide onderlinge (onverstaanbare) aanmoedi-
gingen. Het hogere voetballend nivo en betere 
samenspel van NWC kreeg gedurende de wed-
strijd de overhand met uiteindelijk een duide-
lijke 7-2 overwinning.
Een leuke ervaring voor onze jongens om op 
een voetbal veld kennis te maken met Chinese 
leeftijdsgenoten.
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COLUMN: REVIVAL

Een aloude traditie
De lichten van sportpark ’t Root doemen 
snel op als we het centrum verlaten heb-
ben. Het sportpark is namelijk op de avond 
van woensdag 2 januari fel verlicht. De 
veldverlichting op veld 3, maar ook de vele 
lampen in de goed verlichte kantine van 
onze moderne accommodatie maken dat 
het sportpark er die avond heel uitnodi-
gend bij ligt. Een mooie winteravond met nu 
eens een activiteit zónder bal. Best eigen-
aardig voor een heel actieve voetbalclub.  

Het is bij NWC inmiddels een aloude traditie 
om met een receptie het nieuwe jaar in lui-
den. Niet zo officieel meer als weleer welis-
waar, want het is de laatste jaren steeds meer 
verworden tot een min of meer informele bij-
eenkomst waarbij we elkaar de beste wensen 
overbrengen. Met z’n allen maken we er zo 
meteen een goede start van. Op deze avond 
worden tevens de jubilarissen van het afgelo-
pen jaar gehuldigd. De kantine, het hart van 
onze vereniging, is als altijd daarvoor een 

prima locatie. Dat gebeuren zorgt natuurlijk 
altijd voor wat extra gasten en daarom is onze 
kantine deze avond dan ook goed gevuld. 

Handjes schudden
Het nadeel van zo’n volle kantine echter is 
dat je de nodige handjes mag gaan schud-
den als je de hele ronde maakt en niemand 
wil overslaan. Maar het is tevens een groot 
genoegen om iedereen af te gaan en heel op-
recht het allerbeste toe te wensen. Dat is niet 
iedereen gegeven, want menigeen zoekt toch 
al snel een veilig plekje op waar heel goede 
bekenden samendrommen. En dan maar heel 
onopvallend snel aan de koffie, thee of met-
een wat sterkers.
De opening is natuurlijk voor onze voorzitter. 
Als een geoefend spreker steekt Wim Geboers 
zijn verhaal af en zijn blik op het nieuwe jaar 
is ditmaal heel rooskleurig, zeker in sportieve 
zin. Er zijn ook best wat zorgen, zeker gezien 
het nijpende gebrek aan de nodige vrijwilli-
gers. En dat is niet vreemd gezien de grootte 
van onze organisatie.

OP WEG NAAR SPORTPARK ’T ROOT BEKRUIPT ME PLOTSELING EEN HEEL ONBESTEMD GEVOEL. 

SAMEN MET JET BEN IK OP DE FIETS OP WEG NAAR DE NIEUWJAARSRECEPTIE. DE REDEN: ALS 

EEN VAN DE JUBILARISSEN WORD IK BIJ DEZE GELEGENHEID IN HET ZONNETJE GEZET. JAREN 

HEB IK ALS VOORZITTER VELE JUBILARISSEN LOVEND TOEGESPROKEN. EN IN DE JAREN DAARNA 

HEB IK SAMEN MET ANDEREN DE NODIGE INFORMATIE OVER VELE JUBILARISSEN VERZAMELD 

OM DAARMEE WEER ANDERE VOORZITTERS VOORUIT TE HELPEN. NU BEN IK DUS ZELF AAN DE 

BEURT. VOORAAN, TEN OVERSTAAN VAN EEN VOLLE KANTINE ALLEEN TE MOETEN LUISTEREN EN 

TE HOREN WAT ER ALLEMAAL OP ME AF ZAL KOMEN. HEEL RAAR ALS JE ZO VAAK HET WOORD 

HEBT MOGEN VOEREN OM NOU EENS JE MOND TE MOETEN HOUDEN. HEEL VREEMD ALLEMAAL.

Nu eens zelf het haasje                               
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De huldigingen
Ondertussen hebben we geheel vooraan ons 
plekje gevonden. Net als in de kerk indertijd 
blijven ook hier vaak de voorste plaatsen 
leeg. Er is daar altijd plaats en je kunt er de 
huldiging van jubilarissen prima volgen. Met 
een goed zicht op het scherm met de Power-
Point en vlakbij de voorzitter, die menige toe-
spraak afsteekt. Daarnaast ook nog bijna oog 
in oog met de jubilarissen. Bijna niets kan je 
daarbij ontgaan.

Diverse jubilarissen zijn vergezeld van part-
ners, kinderen of vrienden. Die extra be-
langstelling maakt het overigens bijzonder 
leuk om gehuldigd te worden. Zo passeren 
diverse jubilarissen de revue. Gestart wordt 
er met Henk van Eijk van het G-team. Met op 
de achtergrond een grote schare aan per-
soonlijke belangstelling geniet Henk zicht-
baar van deze voor hem bijzondere eer. Hij 
bedankt op zijn manier via de microfoon nog 
eens extra de met hem meegekomen gasten. 
  
De kriebels
Na wat iets jongere jubilarissen die ook voor 
hun 25-jarig lidmaatschap naar voren worden 
geroepen is het bijna de beurt aan mij en de 

overige 40-jarige jubilarissen. Dat moment 
komt ras naderbij en de eerste kriebels begin 
ik nu toch wel heel spontaan te voelen. Maar 
dat lijkt me ook logisch. Het is en blijft een 
bijzonder moment en je staat toch heel even 
extra in de belangstelling. In het middelpunt 
staan is niet eenieder gegeven. De meesten 
zijn er wars van, maar daar valt niet altijd aan 
te ontkomen. Ik heb er trouwens ook vrijwillig 
voor gekozen. Er zijn er ook die hier om de 
voor hen bekende reden uitdrukkelijk van af 
zien.

Het haasje
De namen van de 40-jarige jubilarissen ver-
schijnen op het scherm en ik hoor ook mijn 
naam noemen. Even later sta ik in gezelschap 
van drie andere jubilarissen te luisteren naar 
tal van wetenswaardigheden over allerlei ver-
diensten van deze mensen. Ze klinken me 
heel bekend in de oren. Dat verrast me niet 
daar ik deze feiten mee heb mogen aanleve-
ren. Mijn eigen verhaal echter is door mede-
commissielid Rien van Pelt aangereikt en 
is buiten mijn weten om richting secretaris 
(onze Geert) en voorzitter Wim doorgesluisd. 
Toch leuk om op deze avond ook zaken te ho-
ren waar ik niet direct zelf aan gedacht zou 
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hebben. Op de achtergrond wordt het verhaal 
wat opgefleurd met passende beelden in de 
vorm van wat oude foto’s uit het verre voet-
balverleden en gelukkig ook de meest recen-
te van de start van het Wandelvoetbal. 
Het geheel wordt besloten met de bekende 
jubileumspeld, de bloemen en natuurlijk een 
afsluitende foto.

De ‘oudere’ jubilarissen
Na ons verschijnen de 50- en 60 jarige jubila-
rissen. Deze worden op dezelfde zin gefêteerd. 
In de regel zijn die vaak wat meer op leeftijd 
ofschoon Arian Verrijt daar de bekende uit-
zondering op vormt. Door vader bij zijn ge-
boorte al lid van NWC gemaakt en dus nog 
steeds piepjong in zijn categorie 50-jarigen!
Daarbij hoort ook Theo Verstappen. Door toe-
val 50 jaar geleden lid geworden. Hij was na-
melijk de buurman van oud-voorzitter Driek 
Crooijmans. Dan moet je wel lid worden. Daar 
valt niet aan te ontkomen. 
Leuk om ook Harrie Driessen, onze vertrouw-
de doelman van het 4e van lang geleden, te 
zien glimmen van trots bij de huldiging voor 
zijn 60-jarig jubileum. Een doelman met een 
grote staat van dienst en ook de man, die in 
die rol in zijn carrière er meer dan 1000 wed-
strijden op heeft zitten. Warempel een gewel-
dige prestatie en dat met weinig blessures. Ik 
geef het je te doen.

De kroon spannen
Riny Grein spant deze keer de kroon. Als je 
70 jaar lid bent van een vereniging dan ben je 
namelijk een grote uitzondering. Dan behoor 
je tot een speciale categorie. In zijn eerste 
voetbalseizoen 1947-1948 werd hij al kampi-
oen met de A-jeugd. Op blz. 101 van ons eer-
ste jubileumboek prijkt nog een mooie foto 
van dat succesvolle team. 
Wat bij al deze huldigingen over het alge-
meen extra opvalt is dat de jubilarissen ge-
nieten van deze bijzondere vorm van aan-
dacht en op gepaste wijze de lofzang over 
zich heen laten komen. 
Als afsluiting volgt als altijd een complete 
groepsfoto met alle jubilarissen gevolgd door 
een soort van receptie waarbij eenieder in de 
gelegenheid wordt gesteld de jubilarissen te 
feliciteren.

Weer op huis aan
Het is al laat als we die avond naar huis gaan. 
De mooie bos bloemen in de fietstas en de 
jubileumspeld in de binnenzak met over-
heersend dankbare gevoelens. Toch fijn om 
op deze wijze door NWC een keer in het zon-
netje te worden gezet. We zeggen vaak dat 
dat niet nodig is, maar als het je dan over-
komt maakt dat je toch bijzonder trots. De 
speld en de bloemen krijgen zeker een bij-
zonder plekje. 

Jubilarissen in 2018
25 jaar
Henk van Eijk, Twan Bakens, Michiel Reijn-
ders, Stefan Vlielander, Niels van Arendonk*, 
Giovanni Cortenbach*, Frank Damoiseaux* 

40 Jaar
Cor Fransen, Hennie Hoeben, Maarten 
Leenders, Harry Schuurman, Renee  
Martens*, Christ Feijen*, Henk Hoeks*

 

 

50 jaar
Martien Douven, Theo Snijders, 
Arian Verrijt, Theo Verstappen, Tiny Werts

60 jaar
Harrie Driessen, Marcel Driessen*

70 jaar
Riny Grein   
 *verhinderd
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NWC al sinds 19 februari 2016 uit-
giftepunt ‘Voedselbank  Deurne’ 
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Begin december overhandigde John van 
Lieshout van Stichting Spel Zonder Grenzen 
Asten twee rol-koelcontainers en tien koel-
boxen aan Harrie van der Burgt van de Voed-
selbank. Materiaal dat de Voedselbank weke-
lijks in de gemeentes Deurne-Asten-Someren 
goed kan gebruiken.
NWC is erg content met de samenwerking, 
want met het uitgiftepunt geven we invul-
ling aan de al langer levende wens van de 

Voedselbank om voor de mensen in Asten en 
Someren een uitgiftepunt in te richten in de 
directe omgeving. Voor de mensen uit  Asten 
en Someren is de belasting hierdoor een stuk 
minder omdat ze niet elke week meer naar 
Deurne hoeven te gaan. 
Daarnaast stimuleren we als NWC het gebruik 
van onze mooie accommodatie voor activitei-
ten die ten dienste staan voor onze gemeen-
schap. Het voedseluitgiftepunt is hier al weer 
drie jaar een heel mooi voorbeeld van.  

Meer informatie op: 
www.voedselbankdeurne.nl

INWONERS UIT ASTEN EN SOMEREN DIE EEN BEROEP DOEN OP DE VOEDSELBANK KUNNEN WE-

KELIJKS DICHT BIJ DE EIGEN WOONOMGEVING HUN PAKKET OPHALEN. DE VOEDSELPAKKETTEN 

WORDEN IEDERE VRIJDAGMIDDAG DOOR VRIJWILLIGERS VAN DE VOEDSELBANK DEURNE NAAR 

NWC GEBRACHT. VRIJWILLIGERS VAN NWC VERZORGEN DE UITGIFTE.



Daar vertrokken we dan! Vanuit Asten gingen 
we op zaterdag 22 december met een tou-
ringcar vol met spelers van de NWC G-teams 
op pad. Onderweg naar Eindhoven, voor de 
laatste Eredivisiewedstrijd voor PSV van het 
jaar 2018. Een ploeg uit Alkmaar, AZ, was die 
avond dé tegenstander waar onze helden 
Luuk de Jong, Hector Lozano en Steven Berg-
wijn mee moesten afrekenen. En dat lukte ze! 
Mede door het juichen natuurlijk, van onze 
G-team voetballers!

Het uitje, speciaal georganiseerd voor de G-
teams, werd gesponsord door de opbrengst 
van de jaarlijkse geldinzamelingsactie van 
Astense jongerenvereniging Langs ’t Tank-
station. Als jongerenclub helpen wij graag lo-
kale goede doelen. Met de actie 24 uur in het 
Houten Huis hebben we in het verleden ver-
schillende lokale goede doelen een steuntje 
in de rug gegeven, en eind 2017 hebben we 

maar liefst een bedrag van meer dan €9.000 
ingezameld. Het uitje naar PSV – AZ voor de 
G-teams, is daar (deels) van georganiseerd. 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde 
avond. Niet alleen de overwinning voor PSV 
(3-1) is er een om in te lijsten, maar ook zeker 
de sfeer en de gezelligheid waren er om nooit 
te vergeten. Bij de wedstrijd zelf hebben we 
genoten, gezongen en gelachen. 
Spelers en begeleiders, en in het bijzonder 
Theo van Helmond, van de G-teams, nog-
maals dank voor de mooie avond en de fijne 
herinneringen! 

Namens jongerenvereniging  
Langs ’t Tankstation,
Daniël van Schijndel

 

Meer weten? neem gerust contact met me op
daniel.vanschijndel@outlook.com  

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
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INITIATIEF VAN JV LANGS ‘t Tankstation

MET HET G-team naar PSV-AZ                               
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De conservatieve voetbalwereld heeft een 
gebaar gemaakt. Een handreiking om de 
naar eerlijk spel hunkerende voetballief-
hebber tegemoet te komen. Technologische 
hulpmiddelen. VAR. Doellijntechnologie.  

De oud-prof vindt het maar niks. De voet-
balromantiek van vroeger verdwijnt. De 
charme van het spelletje neemt af. Nee, 
toen hij de spits van de tegenstander nog 
ongestraft kon bedwingen door af en toe 
zijn noppen in zijn wreef te planten. Of zijn 
elleboog in zijn lever. Of een klein fluim-
pje in zijn nek. Die oude scheidsrechters, 
daar viel nog mee te onderhandelen. Frans 
Derks, die keurde nog wel eens een doel-
punt af na overtuigend appelleren voor bui-
tenspel. Het voor de wedstrijd bedreigen 
van een grensrechter wilde ook nog wel 
eens lonen. Dat waren toch mooie tijden.

De progressieve voetbalnerd vindt het 
maar niks. Wat een amateurs daar in Zeist. 
Ze zouden hem eens zijn gang moeten la-
ten gaan. Met voldoende camera’s, sen-
soren en software zou hij elke ruimte voor 
discussie elimineren. Direct uitsluitsel zou 
hij kunnen bieden. Rood is rood, geel is 
geel, buitenspel is buitenspel, doelpunt 
is doelpunt. Regels zijn nu eenmaal re-
gels. En dan de mogelijkheden continue 
inzetten uiteraard. Negentig minuten plus 
blessuretijd lang. Geen menselijke fouten 
meer. Altijd de terechte winnaar. Elke voet-
balliefhebber gelukkig zou je denken. Hij 
tenminste wel... 

Voorlopig blijft het bij een mooi gebaar. 
Met de wijsvingers een rechthoek maken 
in de lucht. Een gebaar van eerlijkheid. Het 
duurt alleen zo lang...

COLUMN: VOETBALDIER

GEBAAR                                                           
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TWAN EN LUCA VAN DEN BEUKEN    
Geboren:
T: 18 september 1965 in 
Horst
L: 2 september 2003 in 
het mooie Asten

Traint/speelt in:
T: Leider/vlagger   
 JO17-1
L: JO17-1

Beste eigenschap:
T: Inzet
L: Inzet 

Lijfspreuk:
T: Neem het leven niet te se-
rieus, je overleeft het toch niet
L: Beter laat dan overtijd

Slechtste eigenschap:
T: Geen geduld 
L: Geen geduld 

Hekel aan:
T: Liegen 
L: Verliezen 

Hoogtepunt:
T: Omhaalgoal in Melderslo 
 in kampioenswedstrijd
L: Kampioen worden met 
 de F3

Dieptepunt:
T: Vele degradaties
L: Pols verzwikt tijdens eerste 
kampioenschap

Alias:
T: “Den Beuk”
L: “Luca Toni”

Beroep/school:
T: Production Quality Engineer  
 (MTA)
L: Hub van Doorne College

ZO VADER  Zo ZOON
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Droomt van:
T: Veel vakantiedagen
L: Mooie auto 

Favoriete schoolvak:
T: Techniek
L: Gym

Favoriete radiozender:
T: Radio 2
L: Qmusic

Beste fi lm:
T: Millennium-trilogie
L: The Meg 

Favoriete lied:
T: Journey - Don’t Stop  
 Believin’
L: XXXTentacion – Sad!

Lievelingsdrinken:
T: Als er maar alcohol in zit
L: Cola

Mooiste tenue:
T: Ajax
L: Tottenham Hotspur

Mooiste stadion:
T: Allianz Arena
L: Camp Nou

Lelijkste stadion:
T: SV Someren
L: Helmond Sport

Favoriete club 
Nederland:
T: Ajax 
L: PSV

Favoriete club 
Buitenland:
T: Barcelona 
L: Tottenham 
Hotspur

Favoriete speler bij NWC:
T: Stefan Vaas
L: Jeroen van Deursen

Favoriete Nederlandse voetballer:
T: Frenkie de Jong
L: Bas Dost 

Favoriete buitenlandse voetballer:
T: Kevin De Bruyne
L: Romelu Lukaku

Lievelingskleur:
T: Geel
L: Oranje

Lievelingseten:
T: Italiaans
L: Friet

Beste boek:
T: “Gebroken” van Mi-
chael Robotham
L: Ik kom niet verder 
dan de titel

Favoriete muziekgenre:
T: Van rock tot 
 happy hardcore
L: Rap, XXXTentacion

Favoriete televisiezender:
T: Discovery Channel
L: Netflix

Favoriete televisieprogramma:
T: Wheeler Dealers
L: Top Gear

Saaiste schoolvak:
T: Godsdienst
L: Nederlands

Mooiste vakantieland:
T: Kroatië
L: Ierland 

Ik zou een dagje willen 
ruilen met...
T: Edwin Manders
L: Leonard Nienhuis 

ZO VADER  Zo ZOON



*=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
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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