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Rian aaRts / Rob aaRts / theo aaRts / tom aaRts / mohamed abdulkadeR hassan / nuuR abdulkadeR hassan / bas adRiaans / bjoRn adRiaans / Piet 

adRiaans / joyce amijs / tijn aRts / bou bakaR bah / jeRoen bakens / joP bakens / louis bakens / maRian bakens / maRtijn bakens / moRRis bakens / Paul 

bakens / Pim bakens / Ronald bakens / twan bakens / dennis baltussen / heidi baltussen / john baltussen / koen baltussen / Ruud baltussen / dolcho 

bambeRgen / coR bankeRs / niels bankeRs / PeteR bankeRs / Randy bankeRs / stijn bankeRs / jelmeR baRdoel / wim  baRdoel / mees baRmentlo / john 

bastiaans / Ron bastiaans / stan bastiaans / luc beekman / tim beekman / jelle beelen / wilfRed bekx / auke bellemakeRs / dRies bendeRs / daan 

bennenbRoek / RutgeR bennenbRoek / doRus beRkeRs / fRank beRkeRs / geeRt beRkeRs / hans beRkeRs / jan beRkeRs / joeP beRkeRs / nicole beRkeRs / 

niels beRkeRs / Paul beRkeRs / Piet beRkeRs / stan beRkeRs / theo beRkeRs / ties beRkeRs / tijs beRkeRs / wim beRkeRs / glenn beRkvens / laRs beRkvens / 

tim beRkvens / habets biantuma / michée biantuma / wouteR bieRings / albeRt bieRlee / Remco bisschoPs / tim bisschoPs / itay blaycheR / Roy blaycheR / 

jan boeRekamP / lieke boeRekamP / Roel boeRekamP / tim boeRekamP / PatRick boeRs / mees boesten / vincent bohnen / caRola bok / Rene bok / hans 

boot / kian boot / mahtob boot / niek boot / jette bosch / koen bosch / koen bosch / maRk bosch / PeteR bosch / PieteR bosch / simon bosch / wouteR 

bosch / fRans boumans / jeRoen boumans / mathijs boumans / cheRaine bRands / bRyan bRinkman / Ruud bRinkman / dylan bRoekman / sean bRoekman /  

Rik bRouweRs / ivo bRuijnaeRs / gijs bRüsewitz / kaRel bRüsewitz / fRans bRuystens / jake buijtendijk / dylian buRgeRs / edwin buRgeRs / eRik buRgeRs /  

maRc bussmann / henk caRis / yuRan caRis / jos castelijns / luuk castelijns / beau ceelen / jo claassen / Rob claassen / Richo claassens / Riezo 

claassens / jesPeR claessen / andRe claessens / caRst claessens / maRvin claessens / wim cooijman / django coolen / huub coolen / jesse coolen / 

mees coolen / michiel coolen / PeteR coolen / Remon coolen / diRk coRtenbach / giovanni coRtenbach / hans coRtenbach / jan coRtenbach / leon 

coRtenbach / liesanne coRtenbach / Roland coRtenbach / Ruud coRtenbach / baRt coRtooms / daan coRtooms / damon coRtooms / gilles coRtooms /  

haRRie coRtooms / henk coRtooms / jo coRtooms / jos coRtooms / maRijn coRtooms / Rick coRtooms / Ruud coRtooms / sem coRtooms / sem 

coRtooms / tycho coRtooms / timo cox / PieteR cRanenbRoek / bas cRooijmans / bob cRooijmans / stan damen / bas damoiseaux / fRank damoiseaux / 

giel de coRte / Rens de coRte / thijs de coRte / tijn de coRte / aRjan de gouw / teun de gouw / guus de haan / Ronald de haan / jiP de jong / guus de 

leeuw / hans de maRtines / jos de vRies / jens de wijse / PeteR de wijse / eelco debeij / fRans debeij / Paul debeij / thijs debeij / maRio deRiu / beRt deRks / 

luc deRks / sam deRks / jins deRksen / justin dhaene / michiel diebels / aRmand diessen / wietze dieudonné / geeRt dinghs / nine dominicus / stasz 

dominicus / gijs donkeRs / tim donkeRs / hans douven / maRtien douven / Ruud douven / aaRon dRiessen / aaRt dRiessen / daan dRiessen / fRank 

dRiessen / haRRie dRiessen / jan dRiessen / kaRel dRiessen / lins dRiessen / maRcel dRiessen / Rink dRiessen / simon dRiessen / steef dRiessen / Rick 

eickmans / finn eijck / haRRy eijsbouts / luuk eijsbouts / niels eijsbouts / PieRRe eijsbouts / Pim eijsbouts / Rick eijsbouts / samiR el bouzidi / alaa 

elsayyad / elsayed elsayyad / islam elsayyad / lex engelman / geeRt engels / kevin engels / omRan faRid / coR faRo / esmée faRo / joRden faRo / jos 

faRo / chRist feijen / coen feijen / joeRy feijen / lola feijen / Piet feijen / PieteR feijen / ties feijen / luna felleR / yanou feRnandes / coR fRansen / 

geRald fRansen / finn fRansen / matjeu fRansen / Robin fRansen / sjef fRansen / stijn fRansen / cas fuchs / Rob gaRenfeld / wim geboeRs / cas geenen /  

Jules Geenen / Marc Geenen / ThoMas Geenen / niels GeerTs / rene Geffen / l. GeurTsen- de Vries / KiM GeVen / eric GeVorKian / MarTiJn Ghielen / ferens 

giebelen / gijs giebelen / joRdi giebelen / Rens gielen / sven gielen / wolfgang gielissen / bjoRn gijsbeRs / leon gijsbeRs / alto gjoka / mijntje glas / 

ellen goedhaRt / beRt goeRtz / jeRoen goossens / nelis goossens / maRtien goRissen / PeteR goRissen / maRk gouka / yannick gReefhoRst / PieteR 

gReijn / beRRie gRein / Riny gRein / wim gRein / albeRt gRoenen / PeRRy gRuntjens / fRank haast / sanne haast / aRtie haazen / coR haazen / henk haazen /  

louis haazen / Marco haazen / MarK halMa / annie halMa-Geelen / huib hanssen / MaarTen hanssen / Ger-Jan harTJens / ViGo harTJens / erwin 

heijligeRs / ingRid heijligeRs / benjamin hendRiks / fRank hendRikx / daan hendRix / PeteR henst / tom henst / eRik heRmans / wim heRmans / theo 

heRmens / Rob heRmkens / sjoeRd heRmkens / tessa heRmkens / hans heymann / haRald heymann / Peye hijink / fRans hochstenbach / geeRt hoeben / 

hennie hoeben / fRits hoebeRgen / haRm hoebeRgen / henk hoebeRgen / joRg hoebeRgen / fRans hoefnagels / levi hoefnagels / maRk hoefnagels / 

henk hoeks / steef hoeks / Quin hoes / michiel hoofs / Paul hoofs / jac huijsmans / Piet huijsmans / cas huRkmans / douwe huRkmans / jos huRkmans /  

laurens hurKMans / rinze hurKMans / Teun hurKMans / MarK idzes / abdoul il-ah-bazi / bas iMandT / sTan isbouTs / barT Jabobs / nicK Jabobs / rob 

Jabobs / cees Jansen / roel Jansen / barT Janssen / chrisTian Janssen / daan Janssen / Gerrie Janssen / GerT-Jan Janssen / Jarno Janssen / Joerdy 

janssen / johan janssen / koen janssen / linda janssen / menno janssen / mitchell janssen / Rene janssen / René janssen / Rens janssen / stan 

janssen / thom janssen / timo janssen / wessel janssen / hanneke jeRonimus / hans jeRonimus / PePijn jeRonimus / sam jeRonimus / tim jeuken / 

maRtijn jongen / seth jongen / antoon joosten / baRt joosten / diRk joosten / eRik joosten / floRis joosten / kevin joosten / maRco joosten / Ruud 

JoosTen / youri JoosTen / GeerT KanTers / MicK KanTers / PieT KanTers / williaM KanTers / france KerKers / Jan KerKers / roy KerKers / els KerKers - Van 

oosteRhout / kay keRkhof / han keRsten / laRs killaaRs / PatRick killaaRs / joRg kleRx / koen kleuskens / boRis kloeg / daniël kluijtmans / diRk 

knaPen / jesPeR knaPen / twan knaPen / jan knooPs / Paul knooPs / Rob knooPs / huub knubben / sjaak knubben / m. konings / thieu konings / bRam 

koolen / fRans koolen / iRma koolen / RichaRd koolen / henny koPPens / maRtijn koPPens / tim koPPens / moniQue koRsten / niels koRsten / daniel 

KosT / sander KosT / sidi KourouMa / Gerd-Jan KraayVanGer / nando KraayVanGer / cas KriJnen / ferry Kroezen / JörG KroPMan / roan KruiJf / 

sultanbek kuchkaRov / dennis kuijPeRs / gijs kuijPeRs / jeRoen kuijPeRs / maRcel kuijPeRs / miRthe kuijPeRs / Rene kuijPeRs / joRdi kuiPeRs / bRam 

kusteRs / baRt kuyPeRs / tim lambeRts / Rik langeRak / theo lankhoRst / han leendeRs / jannes leendeRs / maaRten leendeRs / sjoeRd leendeRs / 

antoon leenen / eRik leenen / jan leenen / joeP leenen / koen leenen / Rens leenen / Ruud leenen / Ruud leenen / tetske leenen / tim leenen / tom 

leeuwenbeRg / bas lemmen / sandeR lemmen / toon lemmen / hein lexmond / laRs lexmond / olaf limPens / Rens limPens / sam limPens / mees linden / 

Roland lindeRs / stijn lindeRs / Ruud londeman / bjoRn loomans / finn loomans / jan loomans / loRena loomans / maRtien loomans / michiel 

loomans / Ralf loomans / janske loveRbosch / fenna maas / fRanka maas / haRold maas / iRene maas / luuk maas / René maas / theo maas / djego 

madou / edwin madou / kaye madou / juR maes / andRea malzone / bas mandeRs / gijs mandeRs / gijs mandeRs / haRRie mandeRs / jan mandeRs / laRs 

mandeRs / luuk mandeRs / maRco mandeRs / maRijn mandeRs / nick mandeRs / Rowan mandeRs / stijn mandeRs / sven mandeRs / Pauline mandeRs 

vlemmix / ben maRtens / cees maRtens / elwin maRtens / haRRie maRtens / jaRi maRtens / jens maRtens / johan maRtens / Renee maRtens / Rik maRtens /  

Ruud maRtens / stan maRtens / milan meeuwis / jan mennen / louis mennen / maRtien mennen / h.  meRkus / fRans meulendijks / henk meulendijks / 

jasPeR meulendijks / jonas meulendijks / Raul meulendijks / tom meulendijks / twan meulendijks / joes meuRsing / Piet michiels / jimmij ming / ivo 

mollemans / maaRten mollemans / niels mollemans / maRk mooRs / meRel mooRs / meRel muijsenbeRg / maRtien muldeR / maRtijn muldeR / dennis 

MunsTers / hans MuTsers / loeT MuTsers / ruud MuTsers / nasr-elsayyad nasr / Jordi nielen / PieT niJssen / ToM niJssen / ilyas niya / GiJs nooiJen / 

abdula noorzada / MaarTen noyen / dylan nuyTen / MarTin nuyTen / ryan nuyTen / hidde ocKers / saM ocKers / weysi önen / ben ooMen / siMon 

oomen / Ruud oosting / bRam oPdam / floRis oPdam / Rob oPdam / eef oPPeRman / yoshua oRtak / daan oudshooRn / gijs oudshooRn / koen oudshooRn /  

cas PeeteRs / koen PeeteRs / tijn PeeteRs / faas PeteRs / henk PeteRs / maRtien PeteRs / Ralf PeteRs / René PeteRs / tom PeteRs / alex PhiliPse / maRein 

Plu / yoshka Plu / sanne PRoenings / jan PRosman / sjoRs PRosman / bas RademakeRs / sohail Rahimi / dennis RaijmakeRs / gijs RaijmakeRs / stan 

RamakeRs / oskaR RaPiej / angeliQue RaymakeRs / cas RaymakeRs / jan RaymakeRs / laRs RaymakeRs / michiel ReijndeRs / bRam Reijntjes / fRank 

Reijntjes / fabio ReinhaRdt / demi RijndeRs / hans  RijndeRs / maRco RijndeRs / PeteR RijndeRs / thijn Robins / daan Roelofs / sam Roelofs / Raoul Roost /  

familie  Rooze / joost Rooze / tiamo RosenbeRg / daniel Rouleaux / geR Rouleaux / loy Rutjens / haRRy Rutte / levi Rutte / aziz sabbaR / mouniR sabbaR /  

mohammad salehi / shahin salehi / soRoush salehi / noud sandeRs / geRaRd sauvé / joeP sauvé / Peti sauvé / Riny sauvé / sietske sauvé / stijn schaRloo /  

maRc scheePeRs / samuel scheePeRs / max schePeRs / david schoonhoven / johan schRiks / fRank schuuRman / hans schuuRman / haRRy schuuRman / 

hein schuuRman / henk schuuRman / koen schuuRman / Paul schuuRman / wynand schuuRman / geuRt seijkens / jeffRey seijkens / maRijn seijkens / 

Mario seiJKens / M.  seiJKens-V.heuGTen / Maurice seuren / robin seuren / Pouya shabani / sherVin shafieian / ahMeT shala / leVi shaMoun / dylano siau /  

bRam sinnema / ben slaats / niek sleegeRs / Rick sleegeRs / bouke slegeRs / maRlon slegeRs / Roy slegeRs / antoon smeelen / hans smeets / geR smits /  

guus smits / haRm smits / jolanda smits / maRk snijdeRs / Rob snijdeRs / theo snijdeRs / sven snoeij / kyRan soekhoe / abou sow / baydi sow / bas sPang /  



Eerder verschenen er al twee boeken over onze vereniging. Hierin 
staat al veel te lezen over onze club. Het verzoek van de voorzitter om 
wederom een boek te schrijven was een uitdaging. Wat wil je vertellen 
en hoe doe je dat dan? Met hulp van creatieve geesten op het gebied 
van tekst, fotografie en opmaak kwamen we tot een opzet en invulling. 
Als eindredacteur was het een  enorm voorrecht om ruim acht maanden  
te mogen samenwerken met deze enthousiaste en deskundige mensen.

De opzet van dit unieke boek bestaat ruwweg uit drie delen. Allereerst 
natuurlijk het feitenverhaal, voorzien van foto’s en tekeningen. Daar-
naast de interviews met (oud-)NWC-ers over hun ervaringen op ’t Root.  
Tenslotte werden er negen columnisten gevonden die op eigen wijze hun 
kijk op het sportpark wilden delen. Kortom, een gevarieerd boek van woord, 
beeld en daad met voor elk wat wils. Tijdens het werken aan dit boek licht-
ten we NWC volledig door. We ontdekten dat we een club hebben, die echt 
van deze tijd is!  Een club ook die volop verandert. Bij de realisatie van de 
eerste en tweede accommodatie bouwden nog veel eigen clubleden mee. 
De handen kwamen uit de mouwen. Nu bouwt een aannemer met zijn per-
soneel onze nieuwe accommodatie. Onderaannemers hebben NWC-roots 
en tonen net als alle leden een grote betrokkenheid en saamhorigheid. 

En ook binnen de club verandert veel. NWC wordt steeds meer een 
vereniging die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Niet 
enkel maar een club waarbij je tegen een balletje kunt trappen. Jonge 
mensen zijn ondertussen in kaderfuncties actief. Vrouwen nemen ver-
antwoordelijke taken op zich. Liepen we destijds voorop in de regio met 
zaken als veldverlichting, kunstgras en tribune, nu zijn we met de nieuwe 
accommodatie niet alleen een club van deze tijd, maar kunnen we zeker 
vol trots zeggen: “Een club van de toekomst!”.

Daarom ook de titel van dit boek. Over een accommodatie die al lang 
afgeschreven was en het fonkelnieuwe eigentijds onderkomen dat er nu 
staat: van op naar top!  Dat er weer vele mooie successen en sportieve 
hoogtepunten mogen volgen.  Misschien dat u daarover leest in het boek 
dat mogelijk verschijnt bij het eeuwfeest van NWC in 2028.

Geniet van dit boek , 

namens de redactie, Rien van Pelt.

Redactie:

Wim Bardoel (fotografie)

Hans Berkers

Jelle van der Loo

Pauline Manders Vlemmix

Bert van Oosterhout

Rien van Pelt (eindredactie)

John van der Sanden

Monique ten Thije

Bas ten Thije (vormgeving)
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Vanaf 1969, ruim 45 jaar lang, was NWC in dezelfde accommodatie 
gehuisvest. Die was door het langdurig en veelvuldig gebruik versleten 
en dringend aan vervanging toe. Met veel inzet en vastberadenheid wer-
den plannen voor een nieuwe accommodatie gesmeed en werden de 
benodigde middelen bij elkaar gebracht. Een stevige klus, maar na enke-
le jaren van voorbereiding kon eind 2013 eindelijk de schop de grond 
in en werd er gestart met het grootste project uit de geschiedenis van 
NWC: de nieuwe accommodatie. Eentje die voldoet aan de eisen van de 
tijd, die duurzaam en modern is en waar NWC de komende jaren weer 
mee vooruit kan. Een gebouw om trots op te zijn. 

Bij de start van de bouw kwam de vraag naar boven hoe dit project 
vast te leggen voor het nageslacht. In deze tijd van social media, waarin 
we met ons mobieltje volop foto’s maken, waarmee we op facebook zit-
ten en twitteren, wilde het bestuur van NWC meer dan alleen gebruik 
maken van deze snelle communicatiemiddelen. 

Gekozen werd voor een naslagwerk dat je op een zonnige zon-
dagmorgen lekker op de bank of in de tuin leest en zodoende de oude 
accommodaties van NWC aan de hand van foto’s en verhalen uit het ver-
leden de revue kunt laten passeren. De nieuwbouw ligt nu nog vers in 
het geheugen, maar als je over een aantal jaren nog eens door dit boek 
bladert, komen ongetwijfeld dan ook weer de verhalen naar boven in de 
trant van  “weet je nog, toen ……..”

Een groep enthousiaste NWC-ers ging aan 
de slag. Met dit leuk en onderhoudend boek als 
resultaat. Ik wil de makers ervan, maar ook ieder-
een die zich ingezet heeft voor de realisatie van 
de nieuwbouw, van plannenmakers tot bouwers, 
van vrijwilligers tot sponsoren hartelijk danken.

Veel kijk- en leesplezier gewenst en dat we 
elkaar op ons mooie sportpark nog vaak mogen 
ontmoeten.

Wim Geboers, voorzitter NWC  

21 februari 2014:

Wim Geboers legt de sym-

bolische ‘eerste steen’.

voorwoord 
wim geboers
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eiNdeliJk daN zover. Wanneer in het 
najaar van 2014 de nieuwe accommodatie op 
’t Root wordt geopend is er al veel water door 
de Aa gestroomd. Voor een vereniging waar 
wekelijks meer dan 300 vrijwilligers actief zijn 
en ruim 1000 leden sporten, zijn de voorzie-
ningen eigenlijk al lang niet meer van deze 
tijd. Veel houtje-touwtje oplossingen zorgen 
ervoor dat het allemaal nog wel functioneert, 
maar NWC snakt al jarenlang naar nieuwbouw. 
Een visitekaartje niet alleen voor de club, maar 
voor het hele dorp! Dat is wat er verlangd 
wordt. En nu is het er dan eindelijk. Met inzet 
van velen, gebaseerd op een rijk verleden, 
klaar voor een mooie toekomst.

ervariNgeN
 
Wim Vaes, Henk van Heugten 
en Jo Claassen  pag 12
Jac van Oosterhout pag 14
Jan Boerekamps pag 26
Ad van Helvoirt pag 28
NWC B2 pag 38
Regina Thijs pag 40
Theo Maas pag 50
Jan Mennen pag 52
Johan Janssen pag 62

ColUmNs

Ronald de Haan  pag 11
John van der Sanden pag 16
Jelle van der Loo pag 25
Rien van Pelt pag 30
Wim van Dongen pag 37
Wolfgang Gielissen  pag 42
Bas Damoiseaux pag 49
Gert van der Steen pag 54
Ineke van Woerkom pag 61

drie oP eeN riJ

Het prille begin pag 5
De tweede accommodatie pag 17
 vervolg pag 31
 vervolg pag 43
De nieuwbouw pag 55



Opening Sportpark ‘t Root, 

17 november 1957.

burgemeester Ploegmakers  

verricht de aftrap.
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Hoewel NWC in 1928 is opgericht, krijgt de club pas 
in 1957 de beschikking over de velden van sportpark  
’t Root. Het ‘Peelbelang’ schrijft op 22 november 1957:

Het Prille 
begiN 1

Het nieuwe gemeentelijk sportpark te Asten ingewijd

Zondag 17 november 1957 is onder begun-
stiging van goed weer, het prachtige nieuwe 
gemeentelijk sportpark ingewijd en in gebruik 
genomen. Vanuit alle lagen van de bevolking 
toonde men belangstelling, hetgeen ook te 
begrijpen is, want iedereen is er begrijpelijk goed 
mee, dat dit park tot stand gekomen is. De plech-
tigheid, waarvoor de V.V.V. het programma had 
samengesteld, verliep vlot.

Kapelaan J. Kamp, geestelijk adviseur van 
zowel NWC als Klimop, verrichtte zondagmorgen 
om half twaalf de inzegening van de sportvelden 
en de kleedlokalen in aanwezigheid van  B&W, 
de beide besturen en andere belangstellenden.

Daarna vond om half twee de officiële over-
dracht plaats ten gemeentehuize. Burgemeester 
Ploegmakers verwelkomde de gasten waaronder 
de raadsleden die immers besloten hadden tot 
uitvoering van het project. Spreker noemde het 
een bijzondere dag voor de gemeente, nu einde-
lijk voorzien kon worden in de behoefte aan ter-
rein en accommodatie voor buitensporten.

Het gehele project kostte de gemeente, bui-
ten de subsidies om toch nog bijna f 100.000,-. 
Als huurders van het sportpark wordt van NWC 
en Klimop wel verwacht de velden en de gebou-
wen in orde te houden en met zorg te behandelen.

Voorzitter M. Peters van NWC zegde toe 
een waardig gebruik te zullen maken van het 
terrein en de goede staat te zullen handhaven. 
Hij besloot met de wens, dat in de toekomst op 
dezelfde prettige wijze zou worden samenge-
werkt met de gemeente  als in het verleden.

Mej. Dory Koolen, voorzitster van Klimop, 
dankte de burgemeester en de raadsleden met 
een hartelijke handdruk. Daarin lag alles beslo-
ten, wat zij namens haar club wilde zeggen.  
Vervolgens toog men weer richting sportpark  
’t Root voor de openingswedstrijd NWC – SVS.

De aftrap werd verricht door burgemeester 
Ploegmakers, die de bal speelde naar de aanvoer-
der van Someren, Jan Loomans. De aanvoerder 
van NWC was zijn broer, de voor iedereen wel-
bekende bakker Martien Loomans. Uitslag 2-3 
en de door Heidemij beschikbaar gestelde beker 
ging mee naar Someren.
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PiJNliJke voorHoofdeN

Als op 17 november 1957 sportpark ’t Root in gebruik genomen 
wordt, ligt de ingang van het park aan de Heesakkerweg tegenover het 
huis van de familie Verberne van wie zoon Luc NWC-lid is. Daar woont 
dan Willem van Horssen met zijn gezin. Bij hem haal je de sleutel van het 
sportpark en ook de ballen. De ballen worden door Willem schoonge-
maakt, ingevet en weer opgepompt voor de trainingen en wedstrijden. 
Ballen als echte lederen monsters, zwaar, nat en vooral glad bij regen-
weer. Maar op andere momenten weer ruw door vastplakkend scherp 
maaszand. Koppen doe je als voetballer dan ook liever niet. Dat zand 
ligt dan wel op de voetbalvelden omdat het de vettige bovenlaag van 
het veld verschraalt, maar zorgt bij het koppen van de bal voor pijnlijke 
voorhoofden…

kaaw erPel

Willem van Horssen en zijn gezin zijn een aparte plaats gaan innemen 
bij NWC. Vanaf de opening van het sportpark zorgen zij voor de thee, 
beheren het materiaal, geven onderdak aan spelers wanneer het aantal 
kleedlokalen weer eens te klein is en zorgen voor erwtensoep als in een 
strenge winter het sportpark gedeeltelijk is omgetoverd in een ijsbaan. 

Nog voor er sprake is van een voetbalkantine zorgt Willem voor de 
consumpties. Iedere bezoeker van ’t Root kan genieten van Willem als 
hij in zijn prachtige witte jas de rondgang maakt over het terrein om zijn 
‘kaaw erpel’ (chips-red.), chocolade en andere versnaperingen aan de man 
te brengen. Zijn verkoopargumenten zijn een bron van vermaak voor de 
mensen langs de lijn. Geen wonder dat er volop bij hem gekocht wordt.  

Toeschouwers en spelers komen per fiets naar het sportpark en aan 
de toegangspoort treffen zij dan Hanneske Boerekamps. Hij vraagt 10 
cent vergoeding voor het stallen van de fiets. 

Vier jaar later zal Hanneske niet blij geweest zijn. Het NWC-bestuur 
publiceert namelijk op 1 september 1961, in clubblad ‘De N.W.C.-er’, 1e 
jaar  gang no 8: 

Met ingang van 1 september hebben alle leden die een thuis-

wedstrijd te spelen hebben, grensrechters en leiders inbegrepen, 

vrijstelling van betaling van rijwielstalling. Bestuursleden, leden 

van elftal- en terreincommissie hebben evenals voorheen vrijstel-

ling van bovenstaande (ook de redactie van ‘De N.W.C.-er’).

Boven: Willem van Horssen  

met een doos ‘kaaw erpel’.

Onder: Hanneske Boe-

rekamps in functie bij de 

toegangspoort aan de 

Heesakker weg.
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Of er nu wel of niet betaald moet worden, eenmaal door de poort en 
na de fietsenstalling bereik je de eerste accommodatie op ’t Root. Die 
bestaat uit twee kleedlokalen voor NWC, twee voor korfbalvereniging 
Klimop en twee voor de tennisclub. De kleedlokalen zijn voorzien van 
koud (!) stromend (!) water.  In die tijd al een hele luxe, want bij de mees-
te verenigingen staan alleen maar bakken met koud water klaar!

De vloeren van de lokalen bestaan uit trottoirtegels. Als na de wed-
strijd de spelers hun voetbalschoenen van het slijk ontdoen geeft dit een 
modderbad. Voor de dames, die na de wedstrijden de lokalen schoon-
maken, niet de ideale ‘vloerbedekking’. Het is dan ook heel gebruikelijk 
dat de spelers op de banken gaan staan om hun gewone broek aan te 
trekken, zodat die schoon blijft. 

de veldeN

De velden van NWC liggen op de plek waar nu het 
Varendonck-College, de scholengemeenschap voor 
Asten en Someren, staat. Aan de Heesakkerweg kom 
je binnen door een grote poort met in natuursteen 
opgetrokken penanten. Aan de rechterhand ligt de 
fietsenstalling en even verderop passeer je een ten-
nisbaan en dan bereik je de kleedlokalen. Op de kop-
se kant daarvan ligt het oefenterrein en links van de 
kleedlokalen het hoofdveld.

voloP liCHt iN zomer eN wiNter 

Het trainingsveld, ongeveer op de plek waar nu het Varendonck-
veld ligt, wordt in 1961 voorzien van een lichtinstallatie met een der-
mate hoge lichtopbrengst dat het mogelijk is om er echte wedstrijden 
te spelen, een unicum voor een amateurclub! Die verlichting komt ook 
goed van pas als in een koude winter wordt besloten om het veld onder 
water te zetten en een ijsbaan te creëren. Later blijkt de bodem zo dicht-
geslibd, dat er grote problemen ontstaan met het bespeelbaar houden 
van dat veld. Critici, die steeds al beweren dat op die grond een sport-
park aanleggen ‘gekkenwerk’ is,  krijgen het gelijk enigszins aan hun 
zijde. De bespeelbaarheid van de velden blijft nog jarenlang onderwerp 
van gesprek. Er wordt in Asten en omgeving steeds gepraat over het feit 
dat de velden er niet goed bij liggen. De grond is veel te nat en goede 
tuindersgrond wordt gebruikt voor het sportpark. In de loop van de 
jaren hoor je allerlei voorstellen waar de velden beter kunnen liggen: de  

‘t Root in 1957.
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SportpArk ‘t root, 1957

1   Ingang aan de Heesakkerweg
2   Kleedlokalen
3   Veld NWC
4   Hoofdveld NWC 
5   Korfbalvereniging Klimop 
6   Tennisvereniging ‘t Root 

1

2

3 6

5

4
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Polderse bossen, de ‘Hoge Akker’ aan de Voordeldonk  óf de Koestraat. 
Het komt er maar niet van, waarschijnlijk ook omdat er steeds meer op 
het sportpark wordt bijgebouwd: meer kleedlokalen, de tribune, de kas-
sa, de vaste dug-outs op het hoofdveld. Verhuizen wordt steeds minder 
een optie. Het is verspilling van geld en zonde van de energie, erin gesto-
ken door vele vrijwilligers.

Dat de velden, ondanks de drainage, te nat blijven met als gevolg  
afgelastingen van wedstrijden en trainingen is niet verwonderlijk. De 
naam van het sportpark spreekt boekdelen. ‘t Root is de aanduiding 
van de gronden aan de westzijde van ons dorp en grenzend aan de Aa. 
Hier gebeurt het roten van vlas. Dit rottingsproces gebeurt op zeer dras-
sige gronden die voor akkerbouw ongeschikt zijn. In het boek ‘Van d’n 
Aabeemd tot de Zwijnspunt’ vind je hierover de volgende informatie:

root: Veelal voorkomend in namen als Rootven en Rootvlaas. Men bedoelt dan de poelen en vennen 
waar voorheen het roten van het vlas plaats vond. Ook bestaan namen als vlasmeer en Vlasroot. Dit 
roten gebeurde ver buiten de bewoning vanwege de grote stankoverlast. 

Hoe het roten in ’De Meierij’ gebeurde verhaalt Iterson in 1868: 

‘Na het repelen schift men het vlas eenigszins naar 
lengte en bindt het, niet te vast, in kleine bossen en deze 
gaan groen in de ‘rot’. Tot het ‘rotten’ of ‘rooten’ dient 
meestal een of andere sloot, bij voorkeur eene onder 
elzenhout gelegene, omdat elzenblad gezegd wordt 
gunstig te werken op de kleur van het vlas. Enkele 
malen komen rotkuilen voor en dikwijls brengen land-
bouwers hun vlas naar de, als goed bekende, rotplaats 
bij vrienden, als in hunnen buurt geen of slecht water 
(bijv. ijzerhoudend) is. Daar gewoonlijk de diepte der 
rotplaats onder water te gering is om het vlas regtop 
te zetten, wordt dit met zoveel mogelijk schuins daarin 

gelegd, met den top naar boven. Men bedekt het vlas in 
de kuil met staken (liefst elzen) werp daarop modder of 
zoden en laat het vlas 7-12 dagen in de ‘rot, welke tijd 
echter afhangt van den uitslag van een door de land-
bouwer gedurig herhaald onderzoek naar de vordering 
der rotting, die eer wat bekort dan te lang moet wor-
den. Daarna worden de bundels overeind gezet, digt bij 
de rotplaats, op korten gras- of klaverstoppel. Als het 
vlas eenigszins uitgelekt is, dan worden de banden los 
gemaakt en het vlas in dunnen lagen over het (nooit 
kort te voren bemest) land gespreid om in daauw ‘rot-
ting op de sprei’ verder te rotten’. 

Dit proces verklaar de naam Vlasspreiden onder Leimpde.
Mennen 1992; v.Iterson 1868: 115

Aakroot Lant op audicroet Stiphout 1420 HP
Heesroot Land hezenroet in groter lyemde Liempde 1394  SS
Makkenroot Land dat mackenrot St.Oedenrode 1446  SS
Root ex agro dicto dat ruet Leimpde 1421 CR
Root lant op roet Stiphout 1434  HP
Root een voeder hoywas int sroot Veghel 1423 LB
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tegelPad

Het hoofdveld van NWC bevindt zich in eerste aanleg van het sport-
park links van de kleedlokalen en is afgezet met betonpalen en ijzeren 
buizen. Een smal pad van trottoirtegels zorgt ervoor dat de toeschou-
wers droge voeten houden. Dat pad wordt later verbreed en door-
getrokken naar de latere accommodatie. Er komt de nodige zelfwerk-
zaamheid aan te pas, ook in latere jaren zo kenmerkend voor de club. In 
‘De N.W.C.-er’ van maart 1968 valt hierover te lezen:

Tussen 9 en 6

Ja, wat kan er gebeuren tussen negen 

uur ’s morgens en zes uur ’s avonds op 

zo’n gewone maartse zaterdag? Over de 

hele wereld zo veel dat levens ingrijpend 

kan veranderen. In Asten al veel minder 

schokkends en wie denkt nu dat er op het 

Astense sportpark in dit tijdsbestek veel zou 

gebeuren?

En toch, na wat voorbereidend werk 

gebeurde er die middag heel veel. Voorzitter 

Crooymans van NWC had weer eens enkele 

bezoeken gebracht aan de Technische Dienst 

van de gemeente om te laten horen dat NWC 

weer wat op het verlanglijstje had staan. Bij 

de T.D. weet men langzamerhand dat men 

de NWC-praeses het eerst weer kwijt is als 

men hem zijn zin geeft en aangezien men 

bovendien het redelijke van de verlangens 

inzag, was men ook snel bereid opnieuw de 

helpende hand te bieden.

Er kwamen tegels en rode grond naar 

het sportpark en NWC zou voor de rest zor-

gen. Dat gebeurde dan op die bewuste zater-

dag in maart. Een negental mensen waren 

op het afgesproken tijdstip aanwezig en 

nummer tien werd uit zijn bed gebeld met 

de mededeling dat hij onmiddellijk verwacht 

werd.

De bedoeling was een tegelpad van vier 

tegels breed te leggen vanaf de oude kleed-

lokalen langs het hoofdterrein, zo aanslui-

tend op het tegelpad naar het nieuwe club-

lokaal. Hierdoor zou bereikt worden dat de 

spelers makkelijker het nieuwe gebouw kon-

den bereiken terwijl bij wedstrijden, althans 

een gedeelte van de supporters droge grond 

onder de voeten kreeg. Het was een stevige 

afstand en iedereen dacht eigenlijk dat dit 

karwei eigenlijk niet in één dag te klaren 

zou zijn. Maar de tegelleggers wreven zich 

eens in de handen, dachten waarschijnlijk 

“voor God en NWC” en begonnen in een 

matig tempo te werken. De sjouwers  had-

den veel moeite om bij te blijven en vooral 

toen bleek dat er te weinig rode grond was 

en aanvoer per kruiwagen over zo’n 200 

meter moest geschieden, leek het erg moei-

lijk te worden. Maar vastberaden NWC-ers 

zijn moeilijk klein te krijgen en tegen zes 

uur was dan ook het hele tegelpad kant en 

klaar en enkele opgelopen blaren telden 

nauwelijks mee.

Namens NWC daarom hulde aan deze 

harde werkers, die een vrije zaterdag 

belangeloos opofferden om NWC weer aan 

een wat betere accommodatie te helpen.

dit verHaal gaat verder oP PagiNa 17
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WIE WAS  
OPEN DEUR

Ronald de Haan (1967)  

is sinds 1990 Astenaar  

en lid van NWC.  

Voorhoedespeler die in 

zijn topjaren pendelde 

tussen eerste en tweede 

elftal. Werd met beide 

teams kampioen. Bij 

meeverdedigen zware 

knieblessure opgelopen 

en gestopt.  Begeleidde 

als fysiotherapeut een 

aantal jaren de selectie. 

Werd redacteur van  

‘De Nieuwe NWC-er’  

en is sinds 2010 leider 

van het elftal van zoon 

Guus.

11

Een warme lentedag. De deuren 
naar de kleedkamers en de kantine 
staan wijd open. Een bekje van ijzer 
klemt zijn tand in een vierkant oog 
onder aan de deur. De kleine meta-
len wachter bewaakt de gastvrijheid 
van de voetbalclub. Op de mooiste 
weekenden houdt hij de deur tot 
diep in de nacht in zijn stalen greep... 
De kleedkamer in. Die geur, voor 
eeuwig in het geheugen van de 
voetballer gegrift. Opsnuiven van dit 
boeket voert hem terug naar zijn vitale, 
onbezorgde jeugd. Kleedkamer-
geluiden, herkenbaar en vertrouwd 
als je hartslag. “Klak klak klak”, ner-
gens klinkt schoeisel zo melodieus 
krijgshaftig. Vanachter de deur: “klop 
klop klop”, een bassend “mannen, 
we gaan weer beginnen.” Strijdlustig 
handgeklap: “kom op!”
De kleedkamer treurt met je mee 
bij een nederlaag, is een feestzaal 
bij een overwinning en je eerste 
opvang bij een blessure. De kleed-
kamer kent zijn 
eigen omgangsvor-
men. Geen gesprek 
is te plat. Rangen 
en standen worden 
door de kleedkamer 
naar voetbalnormen 
geherdefinieerd. Met uiterste discre-
tie behandelt hij oerkreten, ruzies, 
scheten en voetbalstrijdplannen. 
Zijn gevoel voor humor is spreek-
woordelijk. De thee serveert hij te 
sterk, te zoet of te koud maar wordt 

gretig gedronken. Zijn douche is te 
heet, te koud of te krachteloos. De 
laatste speler veegt hem uit…
Dan naar de kantine. Hevig nazwe-
tend gooi je je tas in het rek, loopt 
de kantine in en bestelt aan de bar 
iets voor de eerste dorst. Want 
dorst heb je! Je zoekt je eveneens 
zwetende teamgenoten en schuift 
aan. Je vraagt hoeveel en gooit 
jouw potaandeel op tafel. De derde 
helft begint. Er wordt nagepraat. 
Bier gedronken. Gezwegen. Soms 

gezongen. Gela-
chen. Verlies en 
winst verwerk je 
in de kleedka-
mer en geniet 
je in de kantine. 
Veldruzies wor-

den uitgepraat in de kleedkamer en 
verdwijnen in de kantine. Als vanzelf 
wordt het laat...
Naar huis. Met een tikje van zijn 
voet op de ijzeren kop van de wach-
ter bevrijdt de kantinebeheerder de 
deur uit zijn greep en sluit af. Maar 
van deze club zal hij altijd wijd open 
staan! 

Nergens klinkt  
schoeisel zo melodieus 

krijgshaftig
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visitekaartje
De drie heren beheren deze materialen. Opgesla-
gen in dat oude materialenhok aan de achterzijde 
van het gebouw. Iedere week zorgen Wim op 
donderdag, Henk op maandag en Jo op dinsdag 
voor het uitgeven van het trainingsmateriaal. 
“Ook houden we toezicht bij de kleedlokalen. Op 
woensdag beheert Nasr Elsayyad de materialen 
en op vrijdagavond is het overbodig, er wordt dan 
niet getraind. Op zaterdag neemt Edwin Stallen 
de honneurs waar. Voor de zondag is er momen-
teel nog een vacature.”

Elk van de drie mannen heeft zijn eigen voetbal-
geschiedenis bij NWC. Henk was 18 jaar als jeugd-
leider en scheidsrechter actief, Jo als jeugdleider 
en -trainer en Wim is fanatiek supporter van drie 
voetballende kleinkinderen. “Daar ben ik apen-

trots op”, vult Wim aan. Naast drukbezette vrij-
willigers zijn ze alle drie ook op en top supporter 
van NWC 1.

“Het sportpark is het visitekaartje van NWC. Dus 
moet het er netjes bijliggen. Wij zijn actief bij de 
maandagploeg. Een team in wisselende bezet-
ting van zo’n tien vrijwilligers, die van 9.00  tot 
14.00 uur alles op en rondom de velden verzorgen, 
schoonmaken en herstellen.” De koffie (soms met 
gebak) is het spraakwater bij het evalueren van het 
weekend. Sterke verhalen en grappen passeren de 
revue. Gevangen mollen worden als grap onge-
merkt in een jaszak of schoen gestopt. Wim, Henk 
en Jo genieten. Ze zijn blij dat ze benaderd zijn voor 
deze functie. ”We zijn graag onder de mensen en 
voelen ons gewaardeerd. De jeugd kent en herkent 
ons, niet alleen door onze oranje NWC-jassen. Als 

wedstrijdbal, reserveballen, netten in de goals, hoekvlaggen, gekalkte 
lijnen, nette kleedlokalen en velden zo glad als een biljartlaken. en op 
trainingsavonden hesjes, kleine doeltjes, pionnen of ‘het muurtje’ om vrije 
trappen te oefenen. samen met andere terreincommissieleden zorgen wim 
vaes, Henk van Heugten en Jo Claassen ervoor dat wedstrijden gespeeld 
kunnen worden en dat alle NwC-ers kunnen trainen.

Wim Vaes, Henk van Heugten en Jo Claassen

KOffIE IN HET  
MATERIALENHOK?
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terreincommissie moeten we ons werk goed kun-
nen doen. In overleg met het bestuur zijn er dui-
delijke afspraken gemaakt en iedereen weet ook 
goed bij wie ze moeten zijn met vragen.”

tot tien tellen
Natuurlijk valt er ook wel eens wat te mopperen, 
wanneer niet iedereen zijn verantwoording neemt. 
“Het is toch onvoorstelbaar dat er niet tot tien 
geteld kan worden? Zo vaak komen de trainers 
met te weinig trainingsballen terug. Ook wedstrijd-
ballen van het weekend vinden we op de maan-
dagochtend in de dichte heggen terug. Dat moet 
anders!” In het nieuwe materiaalhok staan straks 
ballenwagens. Geen ballennetten meer, maar rij-
dende ballenwagens. “Dan moet het met de uit-
gifte en inname van de ballen toch een stuk beter 
gaan.” Wim, Jo en Henk hebben er alle vertrouwen 
in. “Tot tien tellen wordt dan overzichtelijker.” 

 
Eigen koffiehok
De heren van de terreincommissie maakten in de 
loop der jaren hun eigen ‘koffiehok’. Bij de ingang 
van de kleedlokalen waar ook de gevonden voor-
werpen verzameld worden vonden ze een mooi 
plekje voor een kopje koffie tussendoor. Straks is 
er dat niet meer. “We weten al waar het nieuwe 

‘hok’ in de nieuwbouw komt.” Bijna dagelijks 
bekijken Wim, Henk en Jo als volwaardige opzich-
ters  de vorderingen van de nieuwbouw en ze heb-
ben de nieuwe ruimte voor de terreincommissie 
en ook de kantine nu al goedgekeurd. Als de nieu-
we accommodatie klaar is gaan ze er zeker niet op 
achteruit. Dat geeft een goed gevoel.

Ze zien zichzelf nog in lengte van jaren als vrijwil-
liger bij NWC rondlopen.  Ze zijn blij dat ze des-
tijds gevraagd zijn. “We moeten er alleen voor 
zorgen dat er straks goede regels komen bij de 
nieuwbouw. Die zullen er zeker moeten komen”, 
volgens Wim, Henk en Jo. “En wij zullen zorgen 
dat de regels ook worden nageleefd, zodat we 
nog lang plezier kunnen beleven aan onze nieuwe 
accommodatie.”
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tribune en kassa
Jac van Oosterhout is een NWC-er die vanuit zijn 
huidige functie (Hoofd Accommodatieploeg) veel 
te maken heeft met de kassa, het scorebord en de 
tribune. Jac trainde jarenlang de dames en bege-
leidde het team samen met zijn vrouw Iet, hij was 
jeugdleider en schreef ook de wedstrijdverslagen 
voor Siris en het Eindhovens Dagblad. Hij richtte 
samen met Hans van den Boomen 22 jaar gele-

den de NWC-supportersvereniging op, waarvan 
hij nog steeds penningmeester is. Een betrok-
ken NWC-er dus die nooit te beroerd is geweest 
om zijn handen uit de mouwen te steken. Enkele 
jaren geleden werd hij op voorspraak van toen-
malig NWC-voorzitter Peter van den Akker in 
de kantine door de burgemeester geridderd als 
dank voor zijn vele werkzaamheden voor de club. 
Samen met een heleboel anderen bouwde hij in 
1991 de tribune en de kassaruimte. De officiële 
opening vond plaats in 1992.

Gedurende de week zorgt Jac nu met zijn accom-
modatieploeg voor het poetsen van de tribune. 
Ook het noodzakelijke onderhoud wordt door 
hen uitgevoerd. “Het is verder ook heel prettig 
dat je na verloop van tijd nog aanpassingen kunt 
doen, die het geheel nog mooier en praktischer 
maken”, vervolgt Jac. “Zo hebben we op een 

Het is zondagmiddag tegen tweeën. zo dadelijk speelt het vaandelteam van 
NwC een belangrijke competitiewedstrijd. toeschouwers melden zich via de 
kassa, de tribune stroomt langzaam vol, op het scorebord verschijnt de be-
ginstand. Jac van oosterhout en de zijnen delen de wedstrijdboekjes uit en 
zorgen ervoor dat alles soepeltjes verloopt. 

Jac van Oosterhout, Hoofd Accommodatieploeg

ZONDAGMIDDAG  
HALf DRIE: KASSA,  

TRIBuNE EN SCOREBORD
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gegeven moment losse stoeltjes op de banken 
gemonteerd bij de tribune, zodat iedereen nog 
veel prettiger kan zitten.”

Hij is trots dat hij bij het ontwerp én de realisatie 
zijn steentje heeft kunnen bijdragen. Vol passie  
vertelt Jac hoeveel plezier hij heeft gehad bij het 
bouwen. Zonder anderen tekort te willen doen 
noemt hij zonder nadenken de namen op van 
Toon Leenen, Martien Verdonschot, Martien 
Douven en Tonny van Bogget, als hij denkt aan 
de tribune en de kassa. “Bij een vereniging als 
NWC hoort ook een goede en mooie tribune, een 
modern en duidelijk zichtbaar scorebord en een 
nette en praktische kassa”, vindt Jac. 

scorebord
Sinds 1 december 2013 heeft NWC een nieuw score-
bord, mede gefinancierd door de supportersver-
eniging en het managevoetbal. Gerard Stienen is, 
zo geeft Jac aan, erg belangrijk geweest bij de rea-
lisatie. Tijdens de wedstrijden van het eerste is Jac 
al jarenlang de bediener van de afstandsbediening. 
“Ondanks het feit dat ik erg meeleef met de ver-
richtingen van het eerste elftal, zorg ik er heel trouw 
voor dat elk doelpunt heel snel op het scorebord ver-
schijnt, óók als de tegenstander scoort!”

Jac vertelt dat er ook wel eens iets mis ging. Zo waren 
ze uren extra kwijt bij het plaatsen van het huidige 
scorebord, omdat de afmetingen van de gaten niet 
klopten. “De gaten voor het elektronische gedeelte 
van het scorebord klopten niet met de stellage, 
zodat we het zware bord enkele keren over de lad-
ders naar beneden moesten halen om alles pasklaar 
te maken.” Ondanks deze tegenslag genoot Jac van 
de geweldige samenwerking tijdens het  plaatsen.

genieten voor het publiek
De bouw van de nieuwe accommodatie heeft voor 
de kassa weinig gevolgen. “Wellicht dat nog meer 
mensen op zondag de moeite nemen om naar ons 
eerste elftal te komen kijken”, denkt Jac, “want je 
kunt straks op vijf manieren naar de wedstrijd kij-
ken: je kunt achter de reclameborden gaan staan, 
of op de karakteristieke aarden wallen rondom 
het hoofdveld, je kunt gaan zitten op de tribune 
of op het terras boven voor de nieuwe kantine en 
zelfs vanachter de immense kantineramen!”

Het scorebord is al op een dusdanige plek geplaatst 
dat het overal zichtbaar is, ook vanuit de nieuwe 
kantine. “En ik weet zeker”, zo besluit Jac, “dat de 
tribune straks nog mooier uitkomt, zo ongeveer 
recht tegenover de nieuwe accommodatie.”
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Is NWC beter af met de nieuwbouw? 
Waarschijnlijk wel. Maar de ver-
eniging levert ook in. Dat kan niet 
anders. En dan heb ik het niet over 
de sfeer in de kantine, die volgens 
een paar verstokte bezoekers niet 
meer zo is als vroeger.  Gewoonte-
klagen. Dat soort mensen moet je 
een seizoen lang gunnen dat ze de 
derde helft gebruiken om hierover 
te zeuren, en over het weer, en over 
de ochtendfiles 
naar Eindhoven. 
En dan hoor je ze 
niet meer. Behal-
ve dan over het 
weer en de files 
naar Eindhoven.
Alles ziet er straks piekfijn uit, 
maar er zal geen plaats meer zijn 
voor knutselplekjes. Houtje-touwtje 
oplossingen zoals op de foto te zien. 
Ooit heeft iemand de kleedkamers 
betegeld en bedacht dat er een extra 

afzinkje moest komen rondom het 
putje. 
“Euh Henk, als we nu eens een putje 
maken van vijf tegeltjes…” 
“Beetje aan de ruime kant. Als je het 
mij vraagt is vier tegels ook voldoen-
de.” Compromis gesloten op vieren-
eenhalf.
Zelfwerkzaamheid zonder bouwte-
kening. Eigen initiatief op de werk-
vloer. En zo kon de waterzak van elk 

elftal gevuld wor-
den tot de rand. En 
als het moest twee 
waterzakken tege-
lijk. In de nieuw-
bouw zal er wel 
een aparte ruimte 

zijn voor het vullen van waterzak-
ken. Bordje op de deur “waterzak-
vulruimte” of iets van die strekking.
Zo kon de elftalbegeleider in de rust 
van een wedstrijd de te hete thee 
snel laten afkoelen: Putje afgeplakt 
met tape en koud water erin laten 
lopen, 13 bekertjes in de afzink, het 
past precies. In de nieuwbouw moet 
iedere speler zelf naar de kraan 
lopen. Aangelengde thee is niet te 
drinken.
Zo kon je met twee voeten tegelijk 
onder een koude kraan. Verzwikte 
enkels en verstuikte voeten direct 
de behandeling die ze nodig heb-
ben. Rechtsback mag naast de spits. 
Hoeft niet achter in de rij aan te 
sluiten. In de nieuwbouw zal de ene 
kraan voortaan geen koud, maar 
warm water laten lopen. Je noemt 
het een stap voorwaarts. Maar bij 
elke stap vooruit lever je ook wat in.

John van der Sanden 

(1964) voetbalde bij 

NWC in de tijd dat het 

wedstrijdverslag van 

NWC op zondagavond 

werd doorgebeld naar 

de krant in Best. Werd 

kampioen met Top A 

en NWC 8.  Trouwde de 

snelle linksbuiten van 

het dameselftal en is 

vader van vier kinderen. 

Heeft twee voetbal-

lende dochters.

En zo kon de waterzak 
van elk team gevuld 
worden tot de rand

VIERENEENHALVE TEGEL
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De tweede accommodatie op 
sportpark ‘t Root wordt op vrijdag 
26 januari 1968 in eigendom aan het 

gemeentebestuur van Asten overgedragen en dat betekent dat NWC het 
gebouw dan officieel in gebruik kan nemen. 

Om zo’n bouw te verwezenlijken komt aardig wat kijken. Alle club-
mensen die bij de plannen en de bouw betrokken zijn geweest kunnen 
daarover meepraten, vooral NWC-voorzitter Driek Crooymans. In nauwe 
samenwerking met het gemeentebestuur heeft de NWC-praeses aan de 
plannen gewerkt, de mogelijkheden gecombineerd met de verlangens 
van NWC en niet op de laatste plaats de leden geestdriftig gemaakt voor 
dat plan. Veel zal door de club zelf moeten worden gedaan. En iedere 
vakman bij NWC kan goed worden gebruikt.

In het jaar waarin NWC 40 jaar bestaat, krijgt het een unieke accom-
modatie. Twee prachtige kleedlokalen met elk zes douches en centrale 
verwarming zullen voor de spelers, na training en wedstrijd, uitnodigend 
genoeg zijn om zich op te frissen en vervolgens een bezoek te brengen 
aan het clublokaal. Daarin prijkt een Zaanse klok, aangeboden door alle 
voetballende leden van NWC aan een totaal verraste voorzitter. 

Wat betreft de gebouwen ziet het er voor NWC ‘bij de tijd’ uit. Het is  
dan nog wachten op de vergunning voor uitbreiding van het aantal vel-
den. Op de avond van de receptie t.g.v. het 40-jarig bestaan van de club 
valt het verlossende woord en kan de eerste spade de grond in!

VIERENEENHALVE TEGEL

Het clublokaal in aanbouw, 

december 1967.

tweede  
aCCommodatie 2
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SportpArk ‘t root, 1970

1   Ingang aan de Ostaderstraat

2  & 3  & 4   Nieuwe velden NWC
5   Clublokaal en kleedlokalen

6   De twee ‘oude’ velden bleven nog een tijdje in gebruik. 

 Hieraan kwam een einde met de bouw van het College 

 Asten Someren en de aanleg van de huidige velden 4 en 5.

6

5

2

3

4

1
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In de NWC-er van augustus 1968 wordt aangegeven hoe de ligging 
van de velden zal worden. In het verlengde van het huidige hoofdterrein 
komen twee nieuwe speelvelden, waarvan, gezien vanuit de Heesakker-
weg, het eerste een oefenterrein zal worden en het tweede nieuwe veld 
het hoofdterrein. Haaks op het nieuwe hoofdveld, aan de andere zijde 
van de toegangsweg naar het clublokaal, komt een derde terrein, zodat 
NWC dan enkele jaren met die extra velden vooruit kan. 

Maar om de jeugd van Asten te kunnen blijven opvangen is het nood-
zakelijk dat die twee oefenterreinen een goede verlichting krijgen. Zo’n 
verlichting is echter een zaak van enkele  tienduizenden guldens. Moei-
lijk op te brengen nadat er al een aanzienlijke bijdrage van NWC in de 
bouw van nieuwe kleedgebouwen en een clublokaal is gaan zitten. Om 
aan het benodigde geld te komen, wordt de nieuwe omheining van het 
hoofdveld zo gemaakt dat er reclameborden kunnen worden gehangen. 
Er is plaats voor zo’n tachtig borden van 4 meter lang en 1 meter breed. 
Die kunnen door de Astense ondernemers gehuurd worden voor f 150,- 
per jaar en bij een driejarig contract voor f 100,- per jaar. Voor een vijfja-
rig contract is de prijs f 100,- voor het eerste jaar en  f 75,- voor de vol-
gende jaren. Het schilderen en beletteren van de borden zal door NWC 
gebeuren. 

De toegang tot het gehele complex komt op Ostade, mede gezien 
de moeilijke en gevaarlijke verkeerssituatie op de Heesakkerweg. Het 
sleuteladres gaat dan over van Willem van Horssen naar Cor en Hendrik 
Oudshoorn. Laatstgenoemden wonen aan de Ostaderstraat in de nabij-
heid van de nieuwe ingang van het sportpark. Helaas zit het in het najaar 
van 1969 niet mee met de weersomstandigheden. De grote hoeveelheid 
neerslag zorgt ervoor dat de nieuwe velden niet ingezaaid kunnen wor-
den en dat is een grote tegenvaller voor NWC, zodat ze zich nog een jaar 
langer moeten behelpen met de twee bestaande velden. 

Inmiddels is de accommoda-
tie dan alweer uitgebreid met vier 
lokalen, rechts van het clublo-
kaal. Via een tochthal kan men de 
kantine binnengaan en ook komt 
men via de hal in de bestuurska-
mer. Meteen rechts van de ingang 
is er een ruimte voor de verkoop 
van versnaperingen aan de jeugd. 
Onder een afdak ook een uitgifte-
loket voor al dat lekkers.

Uitbreiding met vier  

kleedlokalen, rechts  

van het clublokaal, 1970.
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doordoUwers die iNsPirereN tot dadeN

In 1970 op 28 februari  wordt de sleutel van de nieuwe kleedloka-
len overhandigd aan burgemeester Rutten, die daarmee de deuren van 
de kleedlokalen kan openen. In antwoord op de speech van voorzitter 
‘Driek’ die hij schetst als het type ‘doordouwer’, geeft hij aan graag met 
zulke doordouwers van doen te hebben, omdat zij inspireren tot daden. 
”Alleen goed dat er zo geen vijfentwintig in Asten rondlopen. Dat zou 
de gemeente financieel niet bij kunnen benen.” Hij geeft vervolgens de 
sleutel terug aan het NWC-bestuur, huurder van de bouw.  

Na de diverse toespraken krijgen de aanwezigen een 
rondleiding door de nieuwbouw. Een uurtje later stroomt de 
kantine vol met senioren, junioren en ouders van junioren 
voor de inzegening van de uitbreiding en aanbieding van 
een herinneringsgeschenk van alle spelers aan de voorzitter. 
Het is een gedenksteen met de tekst: ‘gedenksteen, gelegd 
door N.W.C. voorzitter H. Crooymans, december 1969’.

De aanwezigheid van zoveel junioren ligt vooral in het feit dat het 
ernaar uitziet, dat ook zij binnen afzienbare tijd gebruik zullen mogen 
maken van de trainingsmogelijkheden op ‘t Root. De noodoplossing 
van de velden achter Lingg zal daarmee tot het verleden gaan behoren. 
De vraag naar meerdere verlichte velden wordt urgenter. Dat biedt alle 
teams de mogelijkheid ‘s avonds te trainen. 

Er wordt een ‘licht’ opgestoken bij verenigingen in Nuenen en Maar-
heeze om er achter te komen hoe de lichtmasten gemaakt kunnen wor-
den. Als het NWC-bestuur bij de gemeente het plan neerlegt en dui-
delijk maakt dat voor het bedrag van f 30.000,- wel vier terreinen van 
een verlichting kunnen worden voorzien, gaat de gemeenteraad er mee 
akkoord. Dan kan begonnen worden met de constructie van de vijftien 
meter hoge masten. De accommodatie in 1970.
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Op 8 oktober 1970 wordt de eerste verlichting in gebruik genomen en 

speelt NWC tegen HVV. Die ploeg staat dan onder leiding van Astenaar 
Antoon Verdeuzeldonk, die jarenlang bij NWC voetbalde. Onder een zee 
van licht (12.000 watt), verspreid door lampen op zes lichtmasten, speelt 
NWC verdienstelijk gelijk tegen de eersteklasser uit Helmond. Suppor-
ters vragen zich af waarom er in de competitie niet met zoveel inzet 
gespeeld wordt...

aaNmoddereN oNder de sCHiJNwerPers

Als op donderdag 18 februari 1971 de tweede nieuwe terreinverlich-
ting op ’t Root in gebruik wordt genomen, gebeurt dat met een wedstrijd 
tussen een team van medewerkers aan de totstandkoming van die ver-
lichting met als tegenstander NWC 3. Het is het team van leider Ricus 
Verhees.  Het bijzondere is dat Ricus daarmee zijn 250ste wedstrijd vlagt 
bij de senioren.

1970: Constructie van de 

lichtmasten door  

Jan Boerekamps. 

Meer over de ‘Ervaringen’ 

van Jan Boerekamps op 

pagina 26.
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Helaas mag dat oefenterrein maar voor een 
beperkt aantal uren bespeeld worden, aangezien 
“de grasmat” nog niet diep genoeg doorgewor-
teld is. Het onderlinge partijtje aan het einde van 
de training mag dan wel onder de nieuwe schijn-
werpers gespeeld worden.     

Het blijft - letterlijk - aanmodderen met onze 
natte velden. Vaak worden trainingen afgelast en 
gaan wedstrijden niet door, terwijl in de omge-
ving wel volop gevoetbald kan worden. Van alles 
wordt geprobeerd om de velden in betere staat 
te krijgen. Zo is er nog eens een veld door de 
gemeente zwart gemaaid. Dat betekent, dat het 
veld aan de Ostaderstraat wordt afgeschraapt 
tot aan de wortel van het gras. Maar dit is geen 
succes, want het wordt los zand en er ontstaan 
grote gaten in de grasmat.

Wanneer NWC in de beginjaren zeventig haar accommodatie com-
pleet denkt te hebben, komen er plannen vanuit het rijk om het mid-
delbaar onderwijs samen te voegen. Op een plek zo dicht mogelijk bij 
Someren verrijst het College Asten Someren (CAS). Er wordt gekozen 
voor de plek waar de allereerste velden van NWC liggen. Er komt een 
nieuwe weg, de Beatrixlaan en daar wordt dan ook een nieuwe toegang 
tot het sportpark gerealiseerd. De parkeergelegenheid voor het CAS kan 
dan in de weekeinden voor bezoekers van het sportpark dienen. Voor 
NWC worden de oude velden uit 1957 vervangen door twee nieuwe vel-
den achter de kantine. Klimop wordt de nieuwe gebruiker van de oude 
accommodatie van NWC-red. 

1979: Achter de kantine de 

twee ‘nieuwe’ velden.

‘t Root begin jaren ‘70.



23

Voor de hockeyclub HCAS worden rond de jaren tachtig op het dichtst 
gelegen veld bij Ostaderstraat/Weivelden twee kunstgrasvelden aange-
legd. Er ontstaat politiek gekrakeel omdat NWC daardoor noodgedwon-
gen het beste veld, veld 5, af moet staan. De gemeente is er namelijk niet 
van overtuigd dat vijf velden voor NWC noodzakelijk zijn.

 
Driek Crooymans, lid van het NWC-bestuur, is rond 1975 vrijwel iede-

re dag op het gemeentehuis te vinden om er voor te pleiten dat er een 
nieuw veld bijkomt. Op den duur wint hij deze strijd en mag NWC met 
eigen middelen het vijfde veld aanleggen op de grond van de gemeen-
telijke boomkwekerij. Het huidige veld 2 achter het kunstgrasveld. Met   
f 70.000,-, die de gemeente ter beschikking stelt, moet NWC de verplich-
ting op zich nemen zelf voor de realisering te zorgen en ook het toekom-
stige onderhoud voor haar rekening te nemen. 

De staat van de velden houdt de gemoederen dan al flink bezig. De 
gronden die vrijkomen door de verhuizing van de hockeyclub worden 
benut als bouwgrond voor woningbouw en dat 
geeft de gemeente inkomsten die zij hard nodig 
heeft. Later is dat onderhoud toch meegenomen 
in het gehele onderhoud door de gemeente.

‘t Root in 1991.

Veld 5: in 1985/1986  

afgestaan aan HCAS.

Foto: Peter van Schalen

Foto: Peter van Schalen
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Tot de jaren negentig wordt er regelmatig gerenoveerd en ligt 
er regelmatig een gerenoveerd veld een competitie of een gedeelte 
ervan stil. Eind jaren negentig is de noodzaak groot om alle velden te 
renoveren. Het wordt een gigantische klus. Vele vrachtwagens voeren 
een enorme hoeveelheid maaszand aan. Alle velden worden heel diep 
omgewoeld en vermengd met schrale grond. De eerste jaren valt dit nog 
wat tegen, omdat het gras zich niet wortelt in de verschraalde grond. 
Maar na enkele jaren wordt het resultaat steeds beter, als de humus van 

het grasmaaien erbij komt. Deze werpt 
eindelijk zijn vruchten af en de velden 
zijn de laatste jaren veel beter dan voor-
heen. Zoveel beter dat - mede omdat er 
bij trainingen op de juiste wijze van de 
velden gebruik wordt gemaakt - er na 
een lang seizoen ook nog eens op een 
goede wijze de verschillende NWC-toer-
nooien afgewerkt kunnen worden.

Natuurlijk zorgt ook het kunstgras-
veld voor de kantine vanaf 2005 voor het 
ontzien van de velden.

Vanaf 1986: Twee velden 

voor de kantine.  

Het voorste veld (‘Veld 3’) 

krijgt in 2005 kunstgras.

dit verHaal gaat verder oP PagiNa 31

SportpArk ‘t root, 
oktober 1986



DOUCHEPUTJE
Veel water gaat verloren. Water dat 
wegstroomt en ook nog eens geld 
kost. In deze tijden van duurzaam 
leven verbruik je het liefst zo min 
mogelijk. De kosten moeten immers 
binnen de perken blijven. Maar is er 
een andere mogelijkheid? Douchen 
in een ruimte waar het water niet 
probleemloos wegloopt, is verre van 
ideaal. 

En dat is juist wat ik pas onder ogen 
zag. Voor onze wedstrijd met NWC 5 
tegen het 2e elftal van ASV ’33 liepen 
we de kleedkamer in en zagen we dat 
de doucheruimte een soort zwem-
bad was, naast water bestaand uit 
modder en andere vuiligheid. Nadat 
we een zwaarbevochten punt had-
den gepakt tegen onze concurrent 
uit Aarle-Rixtel, was het dan toch 
weggespoeld en konden we met een 
gerust hart onze vieze knieën wassen. 

Toen mijn oog viel op het plaatje van 
dit doucheputje, wist ik het meteen. 
Die is niet van internet geplukt of 
gefotografeerd bij iemand thuis, 
dacht ik. Deze kwam 
me direct bekend voor. 
Juist ja, het doucheput-
je in de kleedlokalen op 
sportpark ’t Root. Met 
er rond omheen de wit-
te tegels, de gaten in het putje zelf 
en de grassprieten die erop liggen. 
Het kon niet missen.  

Eigenlijk heeft het wel wat. Dat dou-
chen na afloop. Zelfs als de faciliteiten 
niet meer toereikend zijn. Al jaren 
hetzelfde. Alsof we maar een paar 
jaar verder zijn. Water dat niet goed 
wegspoelt, zand en gras om je heen 
en de nodige shampoo en douchegel 
die de geur in het douchegedeelte 
bepaalt. “Mag ik wat lenen?”, hoor 
je je teamgenoten vaak zeggen. Het 
doucheputje wordt overigens door-
deweeks niet zoveel meer gebruikt. 
Steeds minder teams douchen na 
de training. En eerlijk is eerlijk, het 
douchen werd steeds minder aange-
naam. 

Het putje meenemen naar het nieu-
we gebouw lijkt me wat overdreven 

en niet heel prak-
tisch, maar de vorm 
van dit putje blijft 
in mijn achterhoofd 
nog wel even han-
gen. Onafscheidelijk 

verbonden met de kleedkamers. 
Maar als je eerlijk bent, had ook dit 
doucheputje zijn beste jaren gehad. 
Wat ik wel zeker weet, is dat ik tij-
dens mijn eerste warme douche in 
de nieuwe kleedkamer wel even een 
blik naar onderen werp…

Jelle van der Loo (1993) 

is lid van NWC sinds 

1999. Komt uit een echte 

voetbalfamilie. Vader 

Gerard zat jarenlang 

in het bestuur. Broers 

Gijs en Teun voetbalden 

in het eerste elftal. 

Momenteel verdediger 

in NWC 5. Redactielid 

‘De Nieuwe NWC-er’, 

secretaris supportersver-

eniging, lid van het social 

media-team en verslag-

gever van NWC 1.

Onafscheidelijk  
verbonden met de  

kleedkamers
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engelse soldaat
Jan Boerekamps, 79 jaar geleden geboren, meldde 
zich als 12-jarige aan bij NWC. Hij speelde bij de 
junioren op voetbalschoenen, achtergelaten door 
een Engelse soldaat. “Die soldaat was een links-
poot en de linkerschoen was daarom nogal ver-
sleten. Gelukkig was ik rechtsbenig en kon ik me 
daarom behelpen met die tweedehands schoenen.”
De overstap naar de senioren maakte Jan niet, 
omdat er geen geld was om de vereiste medische 
keuring te betalen. Wel bleef hij supporter van NWC 
en bezocht vele uit- en thuiswedstrijden.  
Jan werkte als jonge jongen bij klokkengieterij  
Eijsbouts in de metaal, maar nam daar kort voor 
hij in dienst moest ontslag en ging als Peelwerker 
aan de slag. Daar kon Jan meer verdienen door het 
omzetten van turf. Voor elke 1.000 turven die door 
zijn handen gingen: f 0,75, met een record van maar 
liefst f 17,50 op één dag. Dat kon hij in de fabriek niet 

verdienen. Na zijn diensttijd had Jan het geluk om 
weer terug te kunnen komen bij Eijsbouts.

gestrikt om te lassen
Hij kocht bouwgrond in de Stegen, nu Mercurius-
straat en werd de buurman van Driek Crooymans, 
voorzitter van NWC. Driek wist hem te strikken 
voor het lassen van de lichtmasten voor het sport-
park. “Waar dat dan moest gebeuren?” was Jans 
vraag. “Nou gewoon bij jou op de oprit, want die 
is toch meer dan zestien meter lang!” Zo gebeurde 
het dat de lassers Jan en Toon Boerekamps en Mar-
tien Gorissen in het jaar 1970 na werktijd en op de 
zaterdagen met de door Driek op lengte gezaagde 
stukken ijzer, de lichtmasten construeerden. Die 
werden vervolgens gestraald, gescoupeerd en 
gespoten en met speciaal transport naar het sport-
park vervoerd. Daar waren vrijwilligers aanwezig 
om de masten overeind te hijsen. Een spannend 

een vereniging als NwC draait op vrijwilligers. zonder hen staat de club stil. 
door de jaren heen is het vrijwilligerswerk wel veranderd. Jan boerekamps 
is één van de vele vrijwilligers van het eerste uur. de lichtmasten, de afras-
tering rondom het hoofdveld, het is door hem - samen met vele anderen -  
gemaakt.  daarmee liep NwC in de regio jaren voorop.  

Jan Boerekamps, vrijwilliger in ruste

LICHTMASTEN  
OP DE OPRIT
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het kantinegebeuren en het was dan ook niet 
vreemd dat zijn vrouw Dora ingeschakeld werd. 
Zij hield, samen met o.a. Janske Steyvers en Mien 
Beekman de kleedlokalen en de kantine schoon 
en waste shirts. In de periode dat Jan verantwoor-
delijk was voor het draaiende houden van de kan-
tine deed hij samen met Dora wekelijks  de bood-
schappen. Zij zorgden ervoor dat de bezoekers 
niets te kort kwamen in de weekenden.”Al met al 
zijn we zeker wel twintig jaar actief geweest voor 
NWC “, aldus Jan. 
“Heel veel tijd heb ik met plezier besteed aan 
NWC”, vervolgt Jan, “tot een andere baan zich 
aandiende. Als vertegenwoordiger in lasbenodigd-
heden waren mijn werktijden zo onregelmatig dat 
ik NWC er niet meer bij kon doen.” Wel volgen Jan 
en Dora via de media nog steeds hun NWC.   

karwei voor een ploeg, met voor dit werk, oner-
varen NWC-ers. De ene helft van de ploeg zorgde 
-zonder gebruik te maken van hijsmachines- voor 
het overeind trekken van de mast, terwijl de ande-
re helft ervoor moest zorgen dat de mast niet te 
ver naar de andere kant doorhelde.
Op een foto in het jubileumboek 50 jaar NWC is te 
zien dat er voorafgaande aan de plaatsing van de 
masten flinke betonnen voeten werden gestort.

Handgeschilderde reclameborden
Behalve de lichtmasten werd er ook middels een 
buizenconstructie een afrastering gemaakt door Jan 
en zijn maten. Aan de horizontale buizen moesten 
de reclameborden komen hangen. Ook daarmee 
liep NWC voorop ten opzichte van de meeste ama-
teurclubs uit de regio. Die borden werden met de 
hand geschilderd en zorgden voor verfraaiing van 
ons sportpark. “Daarmee werd het voor het publiek 
moeilijker om op het veld te komen. Zo had de 
afrastering een dubbele functie”, aldus Jan.
Jan was niet alleen handig in het grovere werk. 
Hij maakte, ook in 1970, als uitbreiding van de 
accommodatie toentertijd, het roestvrij-stalen 
gedeelte van de ‘keuken’ achter het uitgifteloket 
van het snoepwinkeltje bij de ingang van het club-
lokaal.  In die tijd was hij verantwoordelijk voor 
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liessel
Bestuursleden Driek Crooymans en Gerard van 
de Moosdijk plukten hem weg bij Liessel. Daar 
voetbalde Ad in de nadagen van zijn carrière. Die 
carrière leidde hem van het betaalde voetbal bij 
NOAD naar o.a. drie jaar betaald voetbal in Bel-
gië. Afkomstig uit Tilburg streek hij met vrouw 
Diny, dochter Anja en zoon Bart in Deurne neer. 
“Ik was werkzaam bij de Dienst Landelijk gebied 
en werd op ruilverkavelingsprojecten in Zuidoost 
Brabant ingezet.” Inmiddels had Ad ook de beno-
digde trainersdiploma’s en frans Debruijn, trainer 
van Liessel, maakte van hem zijn hulptrainer. 

stempel
Bij het 50-jarig bestaan van NWC in 1978 was het 
vaandelteam juist gedegradeerd. Ad van Helvoirt 

begon een klasse lager met een oude selectie. 
Zelf was hij toen nog maar 32 jaar. Of destijds 
het bestuur bewust een andere weg wilde inslaan 
of dat het slechts ging om het invullen van een 
vacature, feit is dat met Ad een nieuwe wind ging 
waaien binnen de vereniging. Zo introduceerde 
hij nieuwe trainingsmethodes. “Ik trainde met de 
bal en middels intervalmethode.” Daarnaast werd 
Ad als trainer alleen verantwoordelijk voor de 
opstelling van het eerste elftal. Niet langer was er 
de technische commissie die zich daarover boog 
als een commissie van wijze mannen… 
Rond 1982 druppelde zijn oefenstof door naar 
alle geledingen van de vereniging. Ad nam een 
paar jaar de hoogste jeugdelftallen onder zijn 
hoede en begeleidde alle jeugdtrainers met de 
juiste oefenstof. Zeven dagen per week was hij 

als opvolger van eerste elftaltrainer Henk Peeters kwam ad van Helvoirt bij 
aanvang van seizoen 1978-1979 naar NwC. om vervolgens elf jaar lang zijn 
stempel te drukken op de vereniging. met hem kwam er een meer uitgespro-
ken voetbalvisie binnen NwC. maar ad van Helvoirt leverde ook een heel ac-
tieve bijdrage aan de sfeer binnen de club. Het ging bij hem altijd met name 
om de mensen. terloops droeg hij ook nog zijn steentje bij aan het extra veld 
dat er voor de kantine kwam.

Ad van Helvoirt, oud-trainer NWC

EEN ExTRA VELD VOOR  
EEN BIERPAKKET
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op het sportpark te vinden. De hoge trainings-
opkomst onderstreepte dat hij goed werk ver-
richtte. “Tactisch was ik misschien niet zo sterk en 
van een analyse van de  tegenstander was in die 
tijd nog maar zelden sprake. Ik was met name een 
opbouw- in plaats van een resultaattrainer.”   

sfeer
Via de weg van de geleidelijkheid groeiden Ad en 
NWC steeds meer naar elkaar toe. Waar de houd-
baarheid van een trainer misschien vaak maar drie 
á vier jaar is, bleef hij 11 jaar lang actief binnen 
de vereniging. “Het is belangrijk dat je gewaar-
deerd wordt. Bij NWC heerste een gemoedelijke 
sfeer en ik kreeg een grote vrijheid van werken. 
Dat maakte het erg prettig.” Bij SJVV had hij die 
ervaring ook. Na NWC heeft hij ook voor die club 
10 jaar lang veel betekend. Voor sfeer was Ad 
deels ook zelf verantwoordelijk. Waar elftallen 
nu tijdens de winterstop op trainingskamp gaan 
naar zonnige oorden, deed Ad destijds ook al aan 
teambuilding. Hij was een van de initiatiefnemers 
van het winterse snerttoernooi voor de senioren, 
waar de hele vereniging welkom was. Voor de elf-
tallen die hij trainde waren er de gezellige avon-
den bij hem thuis en vooral de weekendjes weg 
aan het einde van het seizoen zijn legendarisch 

geworden. Louter een bron van goede herinne-
ringen, leuke anekdotes en sterke verhalen…   

extra veld
Ad van Helvoirt, nu weer wonend in Tilburg, was 
als trainer iemand die met name oog had voor 
de sociale kant van de vereniging.  Met velden en 
materiaal bemoeide hij zich niet of nauwelijks. 
Behalve toen een extra veld werd aangelegd, 
parallel aan het veld voor de kantine. Er moest 
een uitvoerig bodemonderzoek worden verricht. 
Daaraan waren hoge kosten verbonden. Via Ad 
en een collega op zijn werk bij de Dienst Landelijk 
gebied gebeurde dat in de avonduren. Zo bedroe-
gen de kosten geen duizenden guldens maar 
kostte het NWC slechts een mooi bierpakket voor 
de collega van Ad. 
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Je vraagt je natuurlijk af wat je wel 
allemaal niet met sleutels kunt doen 
en hebt kunnen doen?
Gebruiken we in de toekomst nog 
wel sleutels? Heeft NWC inderdaad 
de doelen op slot staan? Als jeugd-
leider en –trainer ben ik vroeger 
nooit met deze sleu-
tels geconfronteerd. 
Maar wie dan wel? Je 
blijft het je afvragen. 
De doeltjes voor de 
trainingen en wed-
strijden werden toch altijd netjes bij 
onze terreincommissie van dienst 
opgehaald en weer teruggebracht? 
Zo hoorde dat toch? Waren deze 
terreincommissieleden dan die sleu-
telbewaarders? 

Op de foto zie je ook de afmetingen 
van de doelen. Bij de kleinste afme-
tingen stel je je meteen een liggende 
keeper voor. Daarin wordt dus nooit 
gescoord.  En ja, die grootste doe-

len mocht je op een rijdende platte 
kar meenemen. Zelfs helemaal naar 
veld 2. Is dat dan die platte kar waar 
iedereen het altijd over heeft en over 
droomt? Welke sleutel heb je daar 
dan weer voor nodig?

Ik hoorde tegenstan-
ders bij het betreden 
van ons terrein wel 
eens zeggen: “Bij 
NWC gooien ze alles 
op slot, er is geen 

doorkomen aan!” Heeft dat nu met 
die sleutels op de foto te maken?

Hoe gaan we trouwens om met sleu-
tels in deze gedigitaliseerde tijd? 
Kunnen we de doeltjes met afstand-
bediening verplaatsen? Hoeveel bij-
passende codes  moeten we wel niet 
van buiten leren voor kleedlokaal, 
douche en ballenrek? Gaan we strip-
penkaarten gebruiken?
Vroeger leverde je de sleutel van 
het kleedlokaal nog in achter de bar. 
Je 10 gulden borg ging direct in de 
drankpot. Worden de kleed lokalen 
straks op afstand geopend en geslo-
ten? Controleert een computer de 
zuiverheid van het achtergelaten 
lokaal? Wordt de drankpot ook met 
pinpasjes en/of -codes gevuld? De 
tijd zal het leren! Wie weet zijn sleu-
tels straks taboe bij NWC.

Veel vragen zonder antwoorden! 
Voor mij is in ieder geval duidelijk 
dat onze nieuwe accommodatie de 
sleutel is tot succes!

LEUK DAT ER NOG SLEUTELS ZIJN!

Rien van Pelt (1954) 

werd Astenaar en 

NWC-er in 1976. Hij 

was  jeugdleider en 

jeugd trainer. Rien is 

oud-speler van NWC 1 

en 2. Lang zat hij in de 

redactie van het clubblad 

en in de klankbordgroep. 

Hij schreef mee aan het 

60-jarig jubileumboek. 

Momenteel is hij coördi-

nator van de wedstrijden 

van de G- en E-jeugd.

Je 10 gulden borg
ging direct in de 

drankpot
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de kaNtiNe 

De kantine, het hart van menig club, wordt in 1968 in gebruik geno-
men. Men hoeft niet meer naar de plaatselijke cafés. NWC heeft nu 
een eigen  ontmoetingsruimte voor voetballers en supporters.  Even de 
warmte opzoeken, een kop koffie drinken of na afloop van de wedstrijd 
borrelen met de teamgenoten. Het is ook een plek waar belangrijke 
zaken achter de schermen geregeld worden. Het uiterlijk van de kantine 
verandert in de loop der jaren.  Eerst nog een hal met een uitgifteloket 
voor snacks en versnaperingen, een deur naar de bestuurskamer en de 
toegang tot de kantine. Na enkele uitbreidingen wordt de entree zelfs 
verplaatst naar de andere kant van de ruimte. 

Eén van de meest opvallende zaken aan de kantine vind je aan de bui-
tenkant: een rek dat als ballenvanger dient. uniek vanwege het feit dat 
de ballenvanger de naam van de vereniging draagt. Dit raamwerk wordt 
in de zomer van 1982 geplaatst door Leo Hoefnagels. 

De kantine bestaat van binnen naast het zitgedeelte en de bar uit 
een bestuurskamer, de toiletten, een keuken en een opbergruimte. De 
gebruikelijke elementen van een kantine, zou je zeggen. Toch beschikt de 
NWC-kantine over een aantal opvallende details. Naast de ballenvanger 



32

voor het raam is ook binnen de muren over het nodige goed nagedacht. 
In de kantine vallen de - intern verhuisde - gedenksteen en het prachtige 
muurschilderwerk op: een blonde, schoenenstrikkende NWC-er.

Wie de kantine bezoekt, wil op de hoogte blijven van de resultaten 
van het vlaggenschip van de club: NWC 1. Links van de bestuurskamer-
deur kan men de uitslagen en standen van het vaandelteam volgen. 
Administratieve zaken worden uitgevoerd in de bestuurskamer. Daar is 
ook de ‘prijzenkast’ van de club te vinden. Sinds jaar en dag kan eenieder 
voor versnaperingen terecht in de uiterste hoek van de kantine, namelijk 
de ‘eethoek’. Het is de opvolger  van het uitgifteluik aan de voorzijde van 
het gebouw, tussen kantine en kleedkamer. Eenmaal teruggekeerd aan 
de bar, kan de dorst weggespoeld worden met een drankje. 

Onze kantine staat er dus al een tijdje. En zoals bij meer gebouwen, 
moet ook de kantine bij de tijd blijven. Waar door de jaren heen steeds 
meer gebreken aan het licht komen, dateert de inrichting op den duur 
ook. De kantine wordt steeds minder uitnodigend voor de bezoeker. 
In 1999 wordt de kantine stevig op de schop genomen en volgt er ook 
een uitbreiding naar achteren Dit wordt grotendeels bekostigd uit de 
opbrengsten van een loterij en met inbreng van sponsorgelden. In het 
najaar van 2008 worden plannen gemaakt voor een vernieuwing van de 

Rechtsboven:  

De kantine, rond 1996.

Onder: de bestuurskamer 

in de jaren 90 en in 2014.
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kantine. Ook heeft men ideeën om de kleedlokalen te vernieuwen. De 
Astense politiek veegt dat laatste idee van tafel. Het plan voor het ver-
nieuwen van de kantine wordt echter wel goedgekeurd en wordt groten-
deels in eigen beheer en met eigen middelen gefinancierd.

vaN veroUderd geel Naar fris oraNJe

De kantine krijgt een nieuw interieur. Waar de kantine eerst nog geelach-
tig kleurt, komt nu een warmere kleur. We zien een sfeervol en gezellig ‘hart 
van de club’, waar iedere NWC-er graag vertoeft en ook de bezoekers van 
buitenaf zich welkom voelen. Samen met interieurarchitect Rob Seuntiëns en 
een aantal bouwkundigen binnen NWC bedenkt men, met ondersteuning 
van een financiële injectie door een sponsor, een fris en modern ontwerp 
voor de kantine. In de zomer van 2009 wordt gestart met de werkzaamhe-
den, waarbij zoveel mogelijk inbreng van de eigen leden wordt gevraagd. 
Velen voelen zich geroepen om NWC een handje toe te steken. Kun je een 
kwast vasthouden of een beetje schilderen, dan ben je van harte welkom. 
Via aanmeldingsformulieren worden leden opgetrommeld. Met succes!

De vernieuwing blijkt een schot in de roos. De kantine nodigt meer 
uit. Gekozen is voor de kleuren (donker)grijs, paars en oranje. Een kleur-



34

combinatie die toch heel wat moderner oogt dan het verouderde geel, 
dat de kantine jarenlang heeft gedomineerd. In de vernieuwde kantine 
komen oranje krukken en grijze banken. De indeling wordt aangepast en 
ook de keuken krijgt een opknapbeurt. De deuren worden voorzien van 
een grijze kleur. Het plafond en de muren krijgen tevens een ander tintje. 
Het schilderwerk van de voetballer die zittend zijn schoenen strikte, ver-
dwijnt. 

Sommigen vinden het jammer, maar eigenlijk kan men niet anders 
en is het een goed plan. Er komt een fotowand voor in de plaats tussen 
de toiletten en het zitgedeelte van de kantine. Een prachtige collage, 
met vele kleine foto’s van het heden en verleden. Ook komt er op de plek 
van de voetballer een wand met teamfoto’s van alle jeugdteams. 

Zo wordt de kantine  weer bij de tijd en is ze weer klaar voor de toe-
komst. Een toekomst die nog zo’n vijf jaar duurt… 

Naast de bouw en inrichting zijn het vooral de mensen, die elkaar 
ontmoeten, die een kantine maken tot wat ze is. Voor of na de wed-
strijd. Maar de kantine is inmiddels al veel meer dan een pleisterplaats 
rondom trainingen en wedstrijden. Net als vele andere verenigingen 
beschikt NWC over een activiteiten- en kantinecommissie.  Voor de f- en 
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E-afdeling komt al jaren Sinterklaas op bezoek. Er zijn kienmiddagen, 
darttoernooien voor de B-elftallen en ook de pokertoernooien vormen 
een welkome uitdaging. 

Bovenal worden de kampioenschappen van onze teams gevierd met 
als hoogtepunten de kampioenschappen van ’t uurste’, die zowel in 
2003, 2004 als in 2005 grandioos gevierd worden.  Net als de vele seizoen 
afsluitingen, die elk jaar weer veel mensen naar de kantine trekken. Het 
bier vloeit bovendien rijkelijk op carnavalsvrijdag, als onze G-afdeling  en 
het eerste elftal gezamenlijk het feestje inluiden.

volle kaNtiNe

Een activiteit die al enkele jaren erg populair is en zal blijven, is de jaar-
lijkse ‘Grote NWC-quiz’. De kantine zit propvol en pakweg vijfentwintig 
teams strijden om de titel en hebben een kostelijke vrijdagavond. Daar-
bij wordt altijd gezorgd voor de muzikale omlijsting, de nodige drankjes 
en hapjes en uiteraard de ‘mystery guest’. Het is een evenement dat bij 
alle deelnemers in de agenda genoteerd staat. 

Op woensdag 11 februari in het jaar 2009 bezoekt Wiljan Vloet, toen-
malig hoofd jeugdopleiding van PSV, de kantine en verzorgt een lezing. 
Dit gebeurt tijdens de winterbijeenkomst van het jeugdkader. Op woens-
dag 13 januari 2010 weet NWC wederom een speciale gast te verwelko-
men in de kantine. Niemand minder dan Johan Derksen komt voor een 
lezing naar Zuidoost-Brabant en verzorgt samen met medepresentator 
Bert van Losser een amusante avond. Derksen, niet vies van stevige en 
ongezouten opmerkingen, is net als op de televisie gewoon zichzelf en 
de aanwezigen genieten met volle teugen van zijn sappige verhaal.

Het uitnodigen van bekende, prominente personen uit de voetballerij 
is iets wat door de club wordt doorgezet. Iedereen haalt er voor zichzelf 
nuttige dingen uit. Het is nooit saai, integendeel. In 2013 is scheidsrech-
ter Bas Nijhuis te gast en een jaar later strikt de sponsorcommissie John 
van Zweden, de Haagse behangkoning en mede-eigenaar van Premier 
League-club Swansea City. Zo’n tachtig man wonen deze geweldige 
avond bij. 
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Dan even naar onze eigen kantineheld. In 2013 wordt kantinebeheer-
der Leon Cortenbach, die dan pas een half jaar die functie bekleedt, met 
zijn vrouw Liesanne, door het populaire televisieprogramma Voetbal 
International gekozen tot kantineheld. Op maandag 4 november reist 
een groepje NWC-ers, inclusief de kantineheld en kantineheldin, af naar 
Hilversum. Voor de sterke verhalen daarover moet je aan de bar zijn!

Het seizoen 2013-2014 gaat de boeken in als het laatste seizoen in de 
oude kantine. De voorzitter van de sponsorcommissie, John Verspeek, 
geeft  duidelijk aan dat het bezoek van John van Zweden het laatste is. 
In de oude kantine, althans. Voor veel mensen zal het toch even wennen 
zijn, dat nieuwe onderkomen. We koesteren de leuke tijden in de oude 
kantine en gaan optimistisch met de club mee vooruit. Iedereen die in de 
kantine gewerkt heeft beaamt de noodzaak en herkent de oude gebre-
ken. De kantine is op. Hoogste tijd voor een nieuw onderkomen!

Kantinebeheerders 

Liesanne en Leon 

Cortenbach in de TV-studio 

van Voetbal International.

dit verHaal gaat verder oP PagiNa 43
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Het schoonmaken van het kleed-
lokaal na de training of wedstrijd is 
een veel besproken item onder voet-
ballers. De moderne voetbaltrainer 
stelt een corvee-schema op voor 
zijn team of heeft een app, waarin 
medegedeeld wordt wie er aan de 
beurt is. Ik heb mij laten vertellen 
dat er alerts op smartphones wor-
den ingesteld om e.e.a. te regelen.
Hoe anders ging het er in de jaren 
tachtig aan toe! Onder leiding van 
de legendarische trainer Ad van Hel-
voirt maakte ondergetekende deel 
uit van de ‘tweede’ selectie. Er werd 
tweemaal in de week stevig getraind 
en op zondag werd er gestreden om 
twee winstpunten tegen regiotop-
pers als Bavos, Someren, S.S.E., 
M.u.L.O., enz.
De trainer zorgde ervoor dat de 
materialen klaarstonden bij het 
materialenhok, de spelers namen de 
spullen mee naar het trainingsveld 
en na afloop was het de verliezende 
partij, die dezelfde spullen weer bij 
het materialenhok afleverde. Der-
tig spelers hadden zich verdeeld  
over de bekende lokalen 1 en 2 met 
daarin een mooie afscheiding in het 
midden. uitgeput arriveerden we na 
afloop van de training in het lokaal… 
als we al arriveerden! Ik herinner me 
nog die keer dat ik na een beruchte 

keeperstraining met Paul Debey 
en Jorg Kropman ergens onderweg 
ben gaan zitten en een kwartier naar 
adem heb staan happen! Maar ja... 
we kwamen in het lokaal en de thee 
stond klaar. Geen gsm’s, geen smart-
phones! De training werd geëvalu-
eerd, de komende wedstrijd werd 
besproken! In groepjes van vier of vijf 
spelers werd er gedoucht en de laat-
ste speler maakte het lokaal schoon.

En wie was de laatste dan?
Een top vijf:
• Rini Zegers: zijn contactlenzen 

zaten nog niet goed, of hij was ze 
kwijt

• Martien Verdonschot: zijn haren 
verdienden nog een speciale 
behandeling

• Hans Douven, alias Hansje Plof: 
was nog druk in de weer om zijn 
schoenen zuiver te maken

• Joan van Bussel: had veel tijd 
nodig om zijn sportkledij weer 
netjes opgevouwen in zijn sport-
tas te krijgen

De laatste was Harry Rutte. Harry 
was nog een mop aan het vertellen. 
Aan wie dan? Harry zat nog een-
zaam en alleen in lokaal 2 en begon 
met het schoonmaken van lokaal 2!

WIE WAS  
DE LAATSTE?

Wim van Dongen  (1955) 

was bij NWC doelman, 

jeugdleider, seniorenlei-

der, jeugdtrainer, jeugd-

voorzitter en organisator 

jeugdtoernooien. Ook 

was hij een hele lange 

tijd voor de NWC-jeugd 

stand-in van de  Goed-

Heiligman.

De laatste speler  
maakte het lokaal 

schoon

37
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mooie momenten
Mario en Henny leerden elkaar kennen bij de 
samenstelling van het ‘NWC-dreamteam’, met 
voormalige selectiespelers, opgericht rond 
1996. Daarin was Henny de spits en Mario de 
midhalf en scoorden ze samen maar liefst 
110 doelpunten in één seizoen. Henny: “Jaren 
later kwam ik Mario weer tegen en inmiddels 
werken we al geruime tijd samen. We hebben 
dezelfde mening over het voetbalspelletje en 
de omgang met spelers en vullen elkaar goed 
aan. Onze visie is dat leren, presteren en ple-
zier hebben samen kan gaan. Dit jaar trainen 
we voor het eerst een niet-selectieteam - de B2 
- en ligt de focus vooral op leren en plezier heb-
ben en wat minder op presteren. We hebben 
een geweldig leuke groep die heel veel plezier 
met elkaar heeft, maar ook echt wel wil leren.”
Dat de twee leiders grappige dingen meema-
ken op zo’n zaterdagmiddag of doordeweekse 

avond, staat buiten kijf. “Peter van Heugten 
kwam vroeger vaak voor de wedstrijd even 
het lokaal in en sprak altijd dezelfde woorden 
op zijn eigen karakteristieke wijze: “Jongens, 
vandaag...gaan... we... met...3-0 winnen...!” 
B2-speler Twan imiteerde dit telkens op prach-
tige wijze voordat we het veld opgingen. Het 
hele team betrad dan in opperbeste stemming 
het veld”, aldus Henny.

onderbroek in de douche of niet?
Geurt, zoon van Mario, heeft het prima naar 
zijn zin. “Het trainen met het team is altijd het 
leukste. Er wordt vaak gelachen in het team. 
Als ik een blunder maakte als keeper, maakte 
ik er een grapje over. Maar ook als ik een bal 
tegenhield maakte ik er een grap van en zei dan 
dat ze toch niet meer bij me zouden scoren.” 
Tim, de jongste zoon van Henny, gaat ver-
der: “We hebben ooit na een kampioensjaar 

de nieuwbouw is klaar. iedereen binnen de club keek ernaar uit. ook de b2 
van het seizoen 2013-2014. een gezellig elftal, waarin de onderlinge sfeer 
prima is. en er is een goede klik met de trainers/leiders Henny koppens en 
mario seijkens. Nu er weer heerlijk gedoucht kan worden, zal dat alleen nog 
maar verbeteren.

NWC B2 KAN WEER  
VOLOP DOuCHEN
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met onze kleren en voetbalschoenen aan 
gedoucht.” Rick heeft het vervolgens over een 
ander moment dat hij meemaakte. “Het over-
stappen van het kleine naar het grote veld vond 
ik geweldig, het leek net of ik opeens een ster-
speler was.”
Toch zijn er ook wat dingen veranderd. Zo is 
het al dan niet douchen en het douchen met 
onderbroek aan geregeld een punt van discus-
sie. Mario: “Vroeger had je toch meer over voor 
het voetbal, dan de generatie van nu. Dat komt 
omdat er vroeger niet veel anders was dan 
voetbal. Er werden leuke verhalen verteld en 
uiteraard ook heel veel gezeverd. En er werden 
natuurlijk veel geheimen prijsgegeven onder 
de douche, mede omdat er een tijd kwam dat 
er vaker onder de gordel geknipt werd. Nu 
doucht de jeugd altijd met een boxer aan onder 
de douche. Waarom? Dat is me een raadsel.” 

met nul punten naar huis
Douchen valt of staat ook met hygiëne en facili-
teiten. Omdat de accommodatie verouderd en 
kapot is, wordt er steeds minder gedoucht na 
de trainingen. Ook de spelers van de B2 ervaren 
dat. De kapotte douchekoppen, het ontbreken 
van een deur bij het toilet en de te kleine kleed-

ruimten bijvoorbeeld. In het nieuwe gebouw 
zal het leventje als voetballer er dan ook een 
stuk op vooruit gaan. Gilles heeft hier een dui-
delijke mening over: “Ik verwacht dat er straks 
na de trainingen meer mensen bij NWC blijven 
om te douchen. Ook denk ik dat andere clubs 
dankzij de nieuwbouw anders naar onze club 
gaan kijken. Wanneer de nieuwbouw er staat 
komen ze met meer plezier naar NWC, omdat 
ze weten dat er dan moderne kleedlokalen zijn. 
Om vervolgens met nul punten terug naar huis 
te gaan!” 

Ook Pieter heeft de smaak al te pakken. “We 
zullen lekker kunnen douchen en onze after-
party onder de douche voortzetten. En dan 
natuurlijk lekker fris aan de derde helft begin-
nen!” Thom vervolgt: “Ik weet zeker dat er in 
de nieuwe lokalen ook veel gaat gebeuren. Met 
veel gezang, geschreeuw en gelach. We heb-
ben dit jaar uit bij ONDO meegemaakt dat we 
te druk waren. Er kwam toen een boze meneer 
aan de deur. We sloegen te hard op de muur.”

Zo te horen zal het B2 voetbalelftal zich ook in 
het nieuwe gebouw prima thuis voelen. Humor 
hebben deze jongens in elk geval zeker.
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bij een voetbalclub gaat het al lang niet meer alleen om dat wat binnen de 
lijnen op het veld gebeurd. de spreekwoordelijke ‘derde helft’ is niet meer 
weg te denken. een gezellige kantine is dan van belang. over die gezellig-
heid heeft NwC nooit te klagen gehad. al heel wat jaren loopt regina thijs 
in die NwC-kantine mee.

frietkraampje
Toen ze 14 jaar oud was begon Regina te voet-
ballen bij NWC. Ze wilde al veel eerder begin-
nen, maar er was nog geen meisjesteam. Haar 
broer Richard en haar vader Tiny van den Eijn-
den speelden bij NWC en Regina was vaak 
op het sportpark te vinden. Ook zocht ze een 
bijbaantje en ze begon in de NWC-frietzaak.  
Destijds was het frietkraampje gewoon nog 
een luik aan de buitenzijde, maar je kon wel 
droog onder een afdakje staan. De kantine 
werd in die tijd gedraaid door Martien en Mia 
Maas. “Het was de periode dat ik mijn man 
Erwin leerde kennen. Ik bakte lekkere friet en 
hij kwam vaak langs.”
Na een periode van afwezigheid begon ze weer in 
de kantine bij franka Maas. frans van Helmond 
vroeg Regina om op zondag bij de thuiswedstrij-
den van NWC 1 achter de bar te komen werken. 
Inmiddels was de kantine verbouwd en de friet-

zaak in de kantine gekomen. Ook kreeg de bar 
een andere plaats. Een aantal jaren geleden is het 
interieur nog helemaal veranderd. Veel vrijwilli-
gers hebben geholpen met het schilderen en er 
kwam nieuw oranje gekleurd meubilair.
“Het was op zondag ook altijd gezellig in de 
kantine. Zeker vanaf het moment dat er op 
zondag dames voetbalden en zij ook de sfeer in 
de kantine ontdekten.” 

met voetbalschoenen aan
Sinds seizoen 2013-2014 beheren Leon en 
Liesanne Cortenbach de kantine. “Er is een 
steeds groter assortiment en zelfs een ‘snack 
van de maand’, maar sinds januari 2014 mogen 
alleen 18+-ers alcohol drinken. Dit heeft wel 
gevolgen voor de kantine. Op zaterdag mag nu 
pas na 17.00 uur alcohol worden geschonken. 
De jonge supporters en spelers gaan nu eerder 
naar huis. Het is minder druk.” 

Regina Thijs, een bekend gezicht bij NWC

GEZELLIGHEID ZONDER 
VOETBALSCHOENEN
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De laatste dinsdagavond van elke maand vindt 
Regina altijd erg leuk. De G-jeugd speelt dan 
een wedstrijd met een E-elftal. Na deze wed-
strijd komen deze twee teams naar de kantine 
en zij mogen, bij hoge uitzondering, op voet-
balschoenen de kantine betreden. Ze zitten 
dan samen aan een lange tafel en krijgen ranja 
in hun derde helft. 
Ook de themamiddagen op zondag, met als 
voorbeelden het ‘oktoberfest’ en het ‘western-
feest’ zijn een groot succes. 
Tijdens het ‘vijf tegen vijftoernooi’ in juni is het 
altijd leuk om te werken. “Het toernooi duurt 
twee hele dagen voor vriendenteams met 
jeugd, dames en heren met de zaterdagavond 
erbij. Met mooi weer is het altijd een extra top-
evenement. Vorig jaar, het toernooi vindt nu al 
weer voor de vijfde keer plaats, is er zoveel spe-
ciaal bier gedronken dat Liesanne wel een paar 
uur bij de glasbak heeft doorgebracht om al die 
lege flessen weg te gooien.” 

wedstrijd kijken
Na al die jaren in de NWC-kantine staat Regina 
de grootste verandering nog te wachten: een 
volledig nieuwe kantine aan het hoofdveld. 
“Het lijkt me erg leuk om de wedstrijden vanuit 

de kantine te volgen. Dus bij slecht weer kun 
je toch gemakkelijk de wedstrijd van NWC 1  
kijken. Ook is het dan fijn dat alles weer nieuw 
is en goed functioneert.” 
Ze verwacht meer drukte in de kantine, als de 
nieuwbouw klaar is. 
“De kantine is sowieso veel groter! Er komt ook 
een mooi terras, dus daar kunnen mensen ook 
voetbal kijken.” Ook op zondag wordt er steeds 
meer georganiseerd. “Laat maar komen!”, 
aldus Regina. 
Ze hoopt dat over 10 jaar de kantine nog steeds 
het kloppend hart van NWC zal zijn en rekent 
erop dat alle teams dan nog steeds met plezier 
naar de kantine komen. uiteraard zonder voet-
balschoenen aan!
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Een middag op 30 april 1986 in de 
kleedkamer van voetbalvereniging 
Elsendorp. Ik weet het nog precies. 
Koningin Beatrix en prins Claus 
vieren die morgen Koninginne-
dag in Deurne en Meijel. Alle spe-
lers zitten op hun ‘eigen’ plek en 
bereiden zich voor op de belang-
rijke wedstrijd. Bin-
nen heerst een ijzige 
stilte. Buiten schalt 
marsmuziek uit de 
luidsprekers rond het 
veld. De competitie 
nadert zijn einde, het kampioen-
schap is binnen handbereik. 
De kleedkamers zien er in die jaren 
overal hetzelfde uit: houten bank-
jes, zilverkleurige aluminium haak-
jes voor je burger kloffie, witte 
tegels aan de muur en rode op de 
vloer. Het ‘natte’ gedeelte bestaat 
uit enkele sproeiers die uit de muur 
komen en waar - als je geluk hebt- 
een straaltje lauwwarm water uit-
komt. Kortom, het is een plaats 

waar je niet langer dan strikt nood-
zakelijk is wilt zijn.
En toch is het een aparte plek. 
Zeker vóór een belangrijke wed-
strijd gebeuren daar rituelen die 
voetballers het liefst onder elkaar 
houden. De een zweert bij zijn 
favoriete onderbroek, terwijl de 

ander weigert om 
zonder zijn geiten-
wollen sokken het 
veld op te gaan.
Wanneer de ruimte 
zich langzaam vult 

met de geur van sportbalsem en 
de rollen sporttape, waarmee de 
enkels worden ‘ingepakt’, her en 
der op de bank liggen, ontstaat er 
een bijzondere sfeer in de te kleine 
kleedkamer. Dan blijkt dat ieder-
een zijn eigen ritueel heeft om 
zich voor te bereiden. Naarmate 
de aftrap van de wedstrijd dichter-
bij komt lijkt het erop dat er door 
iedereen naar een bepaalde climax 
wordt toegewerkt. De spanning 
neemt toe. De grootste praat-
jesmaker hoor je niet meer, een 
laatste wind en nog snel even naar 
het toilet om de zenuwen onder 
controle te krijgen. En dan……
een laatste oerkreet voordat je de 
arena ingaat en de ontlading volgt.
Een week later wint NWC 1 van de 
Rooms Katholieke voetbalvereni-
ging Constantia uit Wanrooij en 
wordt voor het eerst in twintig jaar 
kampioen. De platte kar rijdt weer 
door het dorp. NWC 1 is kampioen 
van het seizoen 1985-1986. Over 
rituelen gesproken.

RITUELEN

Een laatste  
oerkreet voordat je  

de arena ingaat

Wolfgang Gielissen 

(1965) voetbalde van 

1973 tot 1990 bij NWC. 

Volgt nog iedere week 

de verrichtingen van 

NWC  1  vanuit zijn 

woonplaats  Zeist.  

Volgde zijn idool Theo 

Snijders op als keeper 

van NWC  1  en maakte 

deel uit van het kampi-

oenselftal dat in 1986 

voor het eerst sinds 

1968 weer kampioen 

werd.
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kleedlokaleN

Een eigen stoel, met een kastje voor je persoonlijke eigendommen. 
Een enorme doucheruimte al of niet met een groot bubbelbad. Maak je 
een excursie naar een stadion van een Betaald Voetbal Organisatie dan 
vergaap je je aan de luxe.  De kleedlokalen van amateurverenigingen 
staan, zo weten we allemaal, in de schaduw van een dergelijke kleedac-
commodatie. Met de kleedlokalen van de eind jaren zestig loopt NWC 
een tijdlang voorop. Tot die tijd was het bij NWC ook behelpen. In het 
jubileumboek van 1978 vind je hierover veel informatie. 

De in de jaren zestig en zeventig gebouwde kleedlokalen zijn voor 
die tijd mooie lokalen met een ruime douchemogelijkheid. Er zijn op dat 
moment nog verenigingen die voor het omkleden voor en na de wed-
strijd gebruik moeten maken van oude varkens- of koeienstallen.  Van 
douchen is eigenlijk al helemaal geen sprake: je moet je buiten bij een 
waterput wassen met meestal ijskoud water.  Het hele gebouw is in die 
tijd een voorbeeld voor veel verenigingen in de omgeving en met jaloezie 
wordt dan ook door menige bezoeker het complex van NWC bekeken.

Maar dan is er de wet van de remmende voorsprong. Dezelfde 
accommodatie doet nu al vierenveertig jaar dienst. In die tijd verandert 
er natuurlijk wel het een en ander. De kleedlokalen worden steeds aan-
gepast aan de eisen van de tijd. Omdat het aantal leden (vooral bij de 
jeugd) steeds verder toeneemt komt er behoefte aan meer kleedruim-
ten. Bij de bouw van de kantine van buurman Klimop wordt daarop han-
dig ingespeeld. Twee nieuwe kleedlokalen van Klimop worden veelvul-
dig gebruikt door NWC.
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eNorme groei   

Het bestuur dat in 1970 het huidige complex in gebruik neemt, kan 
zich niet realiseren dat er een tijd komt waarin het hele complex niet 
meer voldoet. Natuurlijk komt dat door de toename van het aantal actie-
ve voetballers. Vooral in de jeugdafdeling zien we een enorme groei. Dit 
komt voornamelijk door meerdere keren de leeftijdsgrens te verlagen. In 
de beginjaren zeventig mag je bij de pupillen voetballen als je tien jaar 
oud bent (de pupillenafdeling). Al gauw daarna komen de aspiranten 
(E-afdeling) erbij. Later breidt de jeugdafdeling zich nog uit met zes- en 
zeven-jarigen (f-afdeling). Inmiddels kent NWC ook al de mini-f-jes.

De samenstelling van de elftallen verandert ook. Tot ongeveer eind 
jaren tachtig wordt door E-elftallen op een heel veld gespeeld. In navol-
ging van de f-competitie schakelt deze leeftijdsgroep ook over op een 
half veld met zeventallen.

Vanaf de jaren tachtig worden bij NWC meisjes actief betrokken bij 
het jeugdvoetbal. In het begin loopt dit niet echt storm.  Momenteel 
voetballen in diverse gemengde elftallen meisjes mee. Vanaf de C-afde-
ling zijn zelfs complete meisjesteams actief. Vanaf 2013 heeft onze club 
weer een NWC Dames 1- team.      
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NWC heeft al jaren een G-afdeling en neemt met maar liefst drie 
teams deel aan de competitie voor spelers met een beperking. De G-spe-
lers komen uit Asten en de regio. Veel omliggende dorpen voorzien niet 
in deze opvang.

 
Naast de groei van de jeugdafdeling verandert ook de trainingsinten-

siteit  bij de jeugdafdeling. Tot aan het einde van de jaren tachtig trainen 
de basisschoolleerlingen op hun vrije woensdagmiddag.  Met name door 
een gebrek aan vrijwilligers op dit tijdstip verschuiven de trainingen naar 
de doordeweekse avonden.

Vrijwel alle trainingsavonden zijn volledig bezet en ook op zaterdag 
is het een gepuzzel om alle elftallen de thuiswedstrijden te laten spelen. 
Dit vereist, naast geschikte en voldoende kleedruimtes, natuurlijk ook 
een hele strakke planning. De kleedlokalen blijken niet gebouwd voor de 
situatie anno 2014 en voorgaande jaren. Situaties, waarin twee (of zelfs 
soms drie) teams zijn ondergebracht in hetzelfde kleedlokaal, zijn geen 
uitzondering. Passen en meten dus, omkleden en douchen in een ruimte 
die eigenlijk niet meer van deze tijd is. Een bubbelbad is echt niet nodig, 
maar een fijne douchestraal op de juiste temperatuur…    

de bUreN

Ruim vijftig jaar wordt er, bij de uitgave van dit boek, gevoetbald op 
sportpark ’t Root. Iedere Astenaar weet de weg er naar toe te vinden. 
NWC is in al die jaren niet alleen gebruiker. Nadat de tennisvereniging 
vertrekt en korfbalvereniging Klimop aanschuift, wordt de diversi-
teit aan sportmogelijkheden enkele jaren erna nog eens uitgebreid met  
Niobe.  ’t Root biedt nu ook ruimte voor veldhandbal. Nog veel ingrijpen-
der is  de komst van hockeyvereniging HCAS en de petanquevereniging  
‘t Lover met haar buiten- en binnenbaan. Ook daarbij is overleg en com-
municatie van wezenlijk belang.

Voordat NWC zelf een kunstgrasveld heeft maakt de club geregeld 
gebruik van de kunstgrasvelden van HCAS. Hierdoor kunnen in ieder 
geval trainingen doorgang vinden. Met name in de periode dat de korf-
ballers in de zaal actief zijn, wordt er volop gebruik gemaakt van de 
kleedlokalen van Klimop. 

Ook op bestuurlijk niveau is er contact om, daar waar het kan en nodig is, 
gezamenlijk op te trekken. Bijvoorbeeld in contacten met de gemeente. Een 
derde vereniging, die al in lengte van jaren incidenteel gebruik maakt van 
ons sportpark, is handbalvereniging Niobe. In het Pinksterweekend is het 
een drukte van jewelste op ’t Root als zij (en ook NWC) het eigen jaarlijkse 
Pinkstertoernooi organiseren. Overleg en afstemming is dan erg belangrijk.



46

Onder het motto: ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’  ont-
wikkelt zich een goede onderlinge verstandhouding. Elkaar helpen en 
samenwerken is al jaren het credo. En dat beperkt zich niet alleen tot de 
gebruikers van het sportpark. 

Een zeer belangrijke buurman is het Varendonck-College. (Het voor-
malig College Asten Someren-red.) Met deze middelbare school bouwt 
NWC intensieve contacten op. De leerlingen maken overdag, tijdens de 
gymlessen, gebruik van onze voetbalvelden. Bij slecht weer kan NWC in 
de avonduren gebruik maken van de gymlokalen van het college. 

Daarnaast delen NWC en het Varendonck de parkeerruimte. Over-
dag parkeren er vooral Varendonckmedewerkers, in de avonduren en 
weekenden vooral de bezoekers van het sportpark. Bij ouder- of infor-
matieavonden is de parkeerruimte helaas niet toereikend. De bewoners 
rondom ’t Root merken dat:  auto’s staan tot ver in de Beatrixlaan of in de 
Rootweg.  Overigens is dat een van de weinige voorbeelden van overlast. 

Naast het Varendonck-College heeft NWC nog een grote buurman 
aan de zuidkant van de accommodatie: de familie Van de Boer. De licht-
masten van veld 2 zijn in goed overleg met de familie geplaatst. Soms 
ploft er wel eens een bal van het hoofdveld of veld 2 op hun grondgebied…‘t Root in 1987.

Foto: Peter van Schalen
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voetbalbUreN

Op voetbalgebied is er ook een goed contact met onze drie buren. 
Met de buurman over het kanaal S.V. Someren, is er een hechte band. 
En er is een hele grote dosis gezonde rivaliteit, die bij de iets oudere 
Astenaren en Somerenaren nog steeds diep geworteld zit. De jaarlijkse 
strijd om de Ricus Verheesbeker is bijna uniek te noemen. Bij aanvang 
van het seizoen kruisen bijna alle jeugdelftallen van NWC en Someren 
de degens, beurtelings in Someren en in Asten. De club met de mees-
te wedstrijdpunten over alle wedstrijden (van mini’s tot de A-afdeling)  
komt in het bezit van de wisselbeker.

De derby NWC-Someren is in de afgelopen 40 jaar slechts sporadisch 
gespeeld. Na de roemruchte wedstrijd in 1978 waarin kampioen Some-
ren ervoor zorgt dat NWC degradeert, komen de verenigingen elkaar in 
competitieverband 30 jaar lang niet meer tegen. Als in september 2011 
de derby weer op de kalender staat is in beide dorpen de spanning al 
wekenlang voelbaar. Duizenden bezoekers zijn getuige van de wed-
strijd. Suppoosten van Helmond Sport worden ingezet om alles in goede 
banen te leiden. Na afloop van de wedstrijd - die eindigt in een gelijkspel 
- is er een groot feest in de tent aan de Beatrixlaan. Dat die tent blauw-
wit gekleurd is, zorgt in Someren voor veel leedvermaak. Het seizoen 

Linksboven:  

NWC-Someren in 1978. 

Overige foto’s: NWC-

Someren in 2011.
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2014-2015 krijgt, door een geweldige promotie van NWC 1 naar de eer-
ste klasse KNVB, de derby weer terug.       

Ook de wedstrijden tegen ONDO en Olympia Boys blijven altijd bij-
zonder. En dan in Heusden en Ommel toch nog wat meer dan in Asten. 
Ook met deze verenigingen is er een goede band. De veteranenteams 
van de drie verenigingen spelen jaarlijks een onderling  toernooi. Een 
voorlopig hoogtepunt  is het vierprinsentoernooi voor een goed doel in 
augustus 2013. 

Met de stichting Jong Nederland Asten heeft NWC al de nodige jaren 
een uitstekende verenigingsbuurmanschap. De oorsprong ligt in de win-
terperiodes van de jaren tachtig. Beide verenigingen organiseren samen 
een aantal speurtochten, waarbij de ene vereniging als startpunt fun-
geert en de andere vereniging als eindpunt. 

Vrij recent is de vernieuwde samenwerking met  muziekvereniging 
Jong Nederland. Sinds 2013 staat op het Koningsplein op Koninginne- 
en Koningsdag een grote tent waarin niet alleen een muziekspektakel, 
maar ook ‘De Slag Om Asten’ plaatsvindt. Deze slag is een quiz voor de 
inwoners van Asten tijdens de Koningsnacht. Op Koningsdag zijn er de 
hele dag verschillende muziekoptredens. Het  initiatief slaat geweldig 
aan.

dit verHaal gaat verder oP PagiNa 55

1 juni 2014. NWC promo-

veert naar de 1e Klasse.

De promotiewedstrijd 

tegen ZSV wordt na straf-

schoppen beslist. Doelman 

Stefan Vaas stopt de 

laatste strafschop en 

wordt onder medespelers 

bedolven.

Foto: H
ein van Bakel
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Ik was 9. Nooit eerder was ik op zon-
dag op ’t Root geweest, maar het 
was mooi weer, mijn huiswerk was af 
en ik had zin om te voetballen. Het 
trapveldje om de hoek was bezet 
door Grote Jongens. Dus waarom 
niet naar het sportpark? Mijn buur-
jongen was er ook wel voor te porren.
Met mijn bal onder mijn snelbin-
ders fietsten we naar de Beatrix-
laan. “Speelt het eerste niet thuis?” 
vroeg mijn buurjongen. Ik had geen 
idee. Zelf voetbalden we in E4. We 
trainden op woensdagmiddag en 
speelden op zaterdagochtend een 
wedstrijd tegen Mifano of Helmondia. 
Wat er ’s zondags op ’t Root gebeur-
de, voltrok zich ver buiten onze leef-
wereld.
Bij de ingang stond Ricus Verhees. 
Die bleek niet alleen scheidsrechter, 
clubbladbezorger en pleitbezorger 
van het fenomeen 
‘eeuwige kalender’ te 
zijn, maar ook kaart-
jesverkoper bij thuis-
wedstrijden van het 
eerste. Hij herkende ons. We moch-
ten naar binnen zonder te betalen. 
In de kantine stond de muziek har-
der dan we gewend waren. Het 
was druk. Aan de bar stonden oude 
mannetjes met veel handgebaren 
te praten over de wedstrijd van PSV 
van gisteren. Met mijn bal onder 
mijn arm bestelde ik twee choco-
mel. Even opdrinken en daarna latje 
schieten op veld 5. 
Vijf minuten later stroomde de kan-
tine plotseling leeg. We liepen achter 

de meute aan naar buiten, richting 
hoofdveld. uit de luidsprekers op 
het dak van de kantine klonk kra-
kende marsmuziek. Mijn buurjong en 
en ik keken elkaar aan. Waren we 
zestig jaar terug in de tijd? Een stem 
begon de opstellingen voor te lezen. 
Ton van Empel. Jac van Asten. Mario 
Seijkens. Namen die ik alleen uit het 
Peelbelang kende.

De wedstrijd begon en we keken 
ademloos toe. Grote mannen voet-

balden vlak 
voor onze 
neus de ster-
ren van de 
hemel. Ieder 

fluitsignaal van de scheidsrechter 
riep opgewonden reacties op bij het 
publiek. Er kwam een meneer langs 
met loten voor de wedstrijdbal. En in 
de rust weer die magische stem uit 
de luidsprekers: de tussenstanden in 
de vierde klasse H. 

Om half vijf fietsten mijn buurjong-
en en ik opgewonden naar huis. We 
waren helemaal vergeten om latje te 
schieten. Maar we wisten allebei waar 
we voortaan eens in de twee weken 
op zondag te vinden zouden zijn.

HET EERSTE

Bas Damoiseaux (1981) 

kwam op 8-jarige leeftijd 

in Asten wonen en werd 

direct lid van NWC.  

Hij is dat nog steeds, ook 

al heeft hij zowel Asten 

als zijn voetbalschoenen 

al jaren geleden vaarwel 

gezegd. Belangrijkste 

bijdrage aan de NWC-

historie: een handjevol 

wedstrijden in het eerste 

elftal en de jaarlijkse 

organisatie van de  

Grote NWC-Quiz. 

Weer die machtige stem  
uit de luidsprekers...
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Papierwerk
In de bestuurskamer wordt het op zaterdag-
morgen stilaan drukker. Leiders van de diverse 
teams lopen nog even binnen om wat zaken te 
regelen. In al die drukte valt één persoon op: 
Theo Maas. Een vaste kracht, die elke zaterdag 
vanuit de bestuurskamer alles regelt omtrent de 
administratie van alle wedstrijden. 

“Het invullen van de wedstrijdformulieren door 
de leiders,  waarbij sinds kort ook de computer 
zijn diensten bewijst, het controleren van de 
formulieren (is alles wel goed ingevuld?), het 
verwelkomen van de leiders van de bezoekende 
teams, opvangen van de scheidsrechters die zijn 
aangewezen om een wedstrijd te fluiten en ga zo 
maar door”, somt Theo op.

stille kracht
Theo Maas, al vele jaren een stille kracht binnen de 
NWC-organisatie, is 62 jaar. “Ik begon op  12-jarige 
leeftijd met voetballen bij NWC, simpelweg omdat 
het destijds niet eerder mocht! Na mijn junioren-
tijd maakte ik als buitenspeler mijn opwachting in 
NWC 2, maar helaas, na enkele jaren moest ik mijn 
voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke wilgen 
hangen vanwege een knieblessure.” 

als het zaterdagochtend kwart voor negen is stroomt sportpark ‘t root vol 
met spelertjes van de f-afdeling, samen met hun leiders en ouders. een 
drukte van jewelste: voor de kantine verzamelen de teams zich.  ook de te-
genstanders komen in groepen het sportpark op. theo maas zit al op zijn 
post. in de bestuurskamer regelt hij het papierwerk dat er komt kijken bij 
‘een potje voetbal’.

Theo Maas, wedstrijdsecretaris

STEEDS MEER EEN  
DIGITALE PAPIERWINKEL
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Theo heeft jarenlang deel uitgemaakt van het 
jeugdbestuur als secretaris. Samen met zijn com-
pagnon Wim van Oosterhout was hij in die tijd al 
vele uren aanwezig en werkzaam op ons sportpark. 

“Midden jaren 90 kwam de KNVB met een nieuw 
wedstrijdformulier waarop de gegevens van bei-
de elftallen kwamen. In overleg met het jeugdbe-
stuur werd ik aangesteld om dit te coördineren. 
Ik werd wedstrijdsecretaris en de bestuurskamer 
werd mijn werkplek.”

Computers op een rij
Theo heeft inmiddels al veel uren doorgebracht 
in de bestuurskamer. Hij kent als weinig anderen 
alle hoekjes, kasten, bureaulaatjes en voorwer-
pen die we in deze ruimte kunnen vinden. 

“De laatste jaren”, zo zegt Theo, “heeft met name 
de computer zijn intrede gedaan bij het invullen 
van de wedstrijdformulieren. Tot voor kort was 
één computer voldoende om met name de wed-
strijduitslagen op de website te plaatsen. Tegen-
woordig staan er zelfs enkele computers op een 
rij om alle administratie te kunnen doen.” Theo 
helpt de leiders en scheidsrechters bij het digitaal 
verwerken van het wedstrijdformulier.

leuk en minder leuk
Theo geeft aan dat hij al die jaren, altijd veel 
plezier heeft beleefd aan de leiders, die na een 
gewonnen wedstrijd de bestuurskamer binnen-
kwamen.
“Aan hun gezicht en met name de grote glimlach, 
kon je al zien dat hun team een goed resultaat had 
geboekt. Vaak werd dan ook in geuren en kleuren 
verteld hoe de wedstrijd verliep en wat er alle-
maal wel niet gebeurd was.” Minder prettig vindt 
Theo het omgaan met zware blessures, die helaas 
ook af en toe voorkomen, zeker als de ambulan-
ce gebeld moet worden. “Het is dan hectisch en 
spannend in de bestuurskamer en je moet probe-
ren om toch alle rust te bewaren.”
Ook gebeurt het helaas nog steeds dat leiders 
na afloop van de wedstrijd verhaal komen halen 
bij de scheidsrechter of de collega-leider van de 
andere partij. In die situaties is het belangrijk om 
vervelende discussies toch in goede banen te lei-
den, zodat het na een wedstrijd niet (verder) esca-
leert. Dat is wel aan Theo toevertrouwd.

“Ik ben zeer benieuwd naar de bestuurskamer in 
het nieuwe gebouw. Ik denk dat mijn werk niet 
veel zal veranderen. De computer wordt wel 
steeds belangrijker in mijn werk”, zo besluit Theo.



52

er
va

ri
N
g
eN

Jan Mennen, buurtsportcoach

MEER BEWEGEN VOOR DE  
HELE GEMEENSCHAP

met het project ‘buurtsportcoach’ gaat NwC al een stap verder in de toe-
komst en zet de vereniging in op een bredere invulling van taken buiten het 
voetbalgebeuren. Het is dus niet alleen voetbal gerelateerd! zo zijn er mo-
gelijkheden voor scholieren om stage te lopen en via de gemeente worden 
deelnemers aan participatieprojecten geplaatst. ook activiteiten, zoals het 
repair Café, wedstrijden tussen politie en hangjongeren en sportactiviteiten 
voor de astense schooljeugd, zoals straatvoetbal, zijn opgestart. Namens 
NwC is Jan mennen zo’n buurtsportcoach.

In 1979 trouwde Jan Mennen niet alleen met Marian, 
maar haalde hij ook zijn KNVB-trainersdiploma. 
Een knieblessure maakte een einde aan een lange 
en succesvolle voetballoopbaan. Er volgde een 
bijna 20-jarige trainerscarrière in het Limburgse. 
Toen keerde Jan terug naar de club waar zijn hart 
lag: NWC. Sinds september 2012 is Jan naast vrij-
williger ook fulltime buurtsportcoach. 
Het leven van Jan stond dus al voor een heel groot 
deel in het teken van NWC. “Ik was dan ook met-
een heel erg enthousiast, toen ik in september 
2012 gevraagd werd voor een volledige baan bij 
NWC.” De vereniging kreeg de mogelijkheid om 
buurtsportcoaches in dienst te nemen. Er was een 
projectsubsidie van vijf jaar van de gemeente en 
rijk om sporten en bewegen op lokaal niveau te 

promoten en om sportverenigingen te verster-
ken. Collega Jan van Grotel is bij NWC parttime 
buurtsportcoach. Hij houdt zich bezig met de 
organisatie van de stages van fontys-studenten.  
In Asten zijn verder buurtsportcoaches actief bij 
Welzijnsorganisatie ONIS en bij de naschoolse 
opvang Sportstuif. Alle buurtsportcoaches in Asten 
werken ook weer samen in projecten, die niet 
alleen met voetbal en NWC te maken hebben.

een werkweek
Om een idee te krijgen van Jans werkzaamheden 
lopen we een willekeurige week in april mee.
Op maandag is Jan ’s morgens aan het werk op 
het sportpark met de mensen van de accommo-
datiecommissie. Ook zijn er enkele vrijwilligers, 
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die vanuit het participatieproject voor langdurig 
werklozen van de gemeente Asten komen helpen. 
Jan is voor hen het aanspreekpunt. ’s Middags is er 
een gesprek met Marjo Rutten van ONIS, om de 
voortgang van het participatieproject te bespre-
ken. ‘s Avonds nog even met de stagiaires van het 
Varendonck-College en fontys Hogeschool aan 
tafel. Daarna meteen door naar een plaatselijk 
hotel. Daar logeren Engelse schoolvoetbalteams 
en zij willen afspraken maken over het gebruik 
van het sportpark.
Op dinsdag gaat Jan ’s avonds een uurtje naar het 
sportpark om, indien nodig, problemen op te los-
sen en stagiaires te ondersteunen. 
Woensdagmiddag is het door ONIS georgani-
seerde Repair Café in onze kantine. Om vijf uur 
melden zich de Engelse schoolvoetballers en de 
B-jeugdspelers van NAC. Zij komen wedstrijden 
spelen op het sportpark. Ook de E-jeugd van 
Helmond Sport komt diezelfde avond voetballen 
tegen de NWC E-jeugd én er zijn nog twee com-
petitiewedstrijden. Jan coördineert dit allemaal.
Op donderdag ’s avonds naar het sportpark om 
alles voor het weekend te regelen. Natuurlijk 
eindigt deze donderdagavond voor Jan ook aan 
de bar op de traditionele clubavond. Op vrijdag  
11 april werken de Engelse teams nog een training 

af op het sportpark, voordat ze weer teruggaan 
naar Engeland. Ed Thomassen is de tolk voor Jan 
bij deze gesprekken.
Zaterdag 12 april: op tijd weer richting ‘t Root om 
de wedstrijddag voor de jeugdteams in goede 
banen te leiden: maatschappelijke stagiaires van 
het Varendonck (scheidsrechters) opvangen en 
begeleiden, het accommodatiegebruik regelen 
en participatieprojectdeelnemers aansturen.
Op zondag is het rustdag. Voetballen kijken mis-
schien? Jazeker! NWC-ZSV (helaas 4-6). Een siga-
retje, een bekertje koffie, een pilsje en daarna 
huiswaarts: in slaap vallen tijdens Studio Sport. 
Morgen wacht weer een nieuwe week...
 
meer voor de gemeenschap
Met de komst van de nieuwbouw zullen de taken 
nog meer kunnen worden uitgebreid. “NWC heeft 
nu een prachtige accommodatie, waar niet alleen 
de voetballende leden graag zullen komen, maar 
waarvan hopelijk ook anderen steeds meer 
gebruik zullen gaan maken. De vereniging kan op 
die manier een nog grotere bijdrage leveren aan 
de Astense gemeenschap.” Jan ziet het al voor 
zich. “Een mooie, veilige speeltuin en een mini-
voetbal veld op de plek van de oude kantine kun-
nen het plaatje compleet maken.” 



Aan mij de ‘schone’ taak om iets te 
vertellen over het onderhoud van je 
voetbalschoenen en dan met name 
geïnspireerd door onderstaande 
foto. Groot probleem hierbij is 
helaas dat ik mijn voetbalschoe-
nen nooit schoonmaakte. Ik kan me 
nog herinneren dat er vroeger van 
die omgekeerde bezems stonden 
waarmee je je voetbalschoenen kon 
schoonmaken na een wedstrijd, 
maar wanneer deze rollen precies 
gekomen zijn zou ik echt niet weten. 
Ik heb heel internet afgezocht naar 
de juiste benaming 
van dit ‘vehikel’, 
maar ik kon het 
niet vinden. Mijn 
voetbalschoenen 
gingen altijd recht-
streeks een plastic 
zak in en als ik ze dan een volgende 
keer weer nodig had, dan haalde ik 
ze eruit. Of ze nu vol modder zaten, 

keihard waren of wat dan ook, ik ver-
tikte het om mijn voetbalschoenen 
schoon te maken. Ik vrees dat ik te 
vroeg geboren ben, in deze tijd met 
al die kunstgrasvelden had ik veel 
langer kunnen doen met een paar 
voetbalschoenen.

Nu ik die foto zie, schiet me wel 
iets te binnen. Als je goed kijkt, is er 
onder het raam nieuw metselwerk 
aangebracht. Ik zal u het geheim 
verklappen waarom dit gedaan is. 
Eerst  zat daar namelijk ook glas-

werk.
Toen deze bor-
stels er pas ston-
den, vond ik het 
een sport om mijn 
voetbaltas op dus-
danige manier te 

gooien naar die borstels, dat die er 
op bleef liggen. Volgens mij is me 
dat nooit gelukt. Ik kan me nog wel 
een keer herinneren dat ik mis gooi-
de en die hele borstelrol niet eens 
raakte. Wat ik echter wel raakte 
was het glaswerk dat er zat. Gevolg 
was uiteraard dat ik dat raampje 
ingooide en ik met schaamrood op 
de kaken moest gaan vertellen wat 
ik gedaan had.

Achteraf blijkt nu dus dat ik letter-
lijk en figuurlijk mijn ‘steentje’ heb 
bijgedragen aan het onderhoud van 
de oude accommodatie. En u kent 
nu allemaal het geheim  van het 
nieuwere metselwerk bij de schoon-
maakborstel. 

Met schaamrood  
op de kaken moest  

ik gaan vertellen  
wat ik gedaan had
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Gert an der Steen (1969) 

is geboren en getogen in 

Asten.  Vader van twee 

kinderen. Voetbalde tus-

sen zijn 8e en 40e  

levensjaar bij NWC. Trapt 

nu nog wel eens een bal-

letje bij de veteranen. Gert  

was jeugdleider en is nog 

steeds redacteur van club-

blad ‘De Nieuwe NWC-er’.

HET VOETbALSCHOENEN
SCHOONmAAKbORSTELAPPARAAT
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HET VOETbALSCHOENEN
SCHOONmAAKbORSTELAPPARAAT

De plannen voor een nieuwe 
accommodatie dateren al van 2005. 
De club ziet het ledenaantal fors stij-

gen en weet dat de oude accommodatie nu toch echt niet meer op te knap-
pen valt. Bijkomstigheid is bovendien dat de gemeente Asten het sportpark 
wil privatiseren. De tijd lijkt rijp om het ijzer te smeden. De eerste plannen 
om een multifunctioneel sportcomplex te bouwen, waarbij ook de sporthal 
naar ’t Root komt, worden van tafel geveegd. Er moet heel wat gepraat 
worden. In de zomer van 2009 maakt NWC een eerste aanzet. Het schets-
ontwerp wordt gepresenteerd aan de commissie Burgers. Alle politieke 
partijen komen later in 2009 op bezoek op het sportpark om de situatie te 
bekijken en  een presentatie laat nog eens duidelijk zien waar de problemen 
op het sportpark liggen. Eerder dat jaar heeft de club naar de gemeente een 
inventarisatie van wensen en behoeften aan velden en gebouwen gedaan. 
Ook daaruit valt op te maken dat het gebouw volledig ‘op’ is. 

  
de NieUwboUw 3
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Eind 2009 stemt, in een zeer lange vergadering, de Astense gemeen-
teraad unaniem in met het ter beschikking stellen van een krediet tot 
een maximum van  € 800.000,- voor de nieuwbouwplannen van NWC.  
Daarmee kan NWC aan bouwen gaan denken. Een dag later worden de 
nieuwbouwplannen aan de leden gepresenteerd. Ruim honderd leden 
zijn hierbij aanwezig. Elk lid kan zich aanmelden voor medewerking aan 
onderdelen van het totale bouwproject.   

Vervolgens start het optuigen van de organisatie rondom de nieuw-
bouw. Een belangrijk onderdeel wordt de projectgroep. Die houdt zich 
bezig met het maken van een voorlopig schetsontwerp met onderliggen-
de investeringsbegroting. De projectgroep bestaat uit Tonio Vervoordel-
donk, Martien Verdonschot en Joost van Deursen en wordt officieel opge-
richt door notaris Kessels  in december 2010.  uit dit rapport blijkt dat het 
bouwproject dermate omvangrijk is, dat de bestuurs- en commissieleden 
binnen de club dit ‘klusje’ er niet zomaar even bij kunnen doen. De club 
moet immers gewoon door kunnen draaien. Het hoofdbestuur besluit om 
de nieuwbouw en de exploitatie van alle facilitaire zaken in de toekomst 
onder te brengen in stichting facilitair Beheer ’t Root. Het bestuur van 
deze stichting wordt gevormd door Gerard van de Moosdijk, Peter Verleg, 
Henk Hoeks en Piet van Lier. Er volgen gesprekken met o.a. gemeente, 
kantinecommissie, enkele kantinemedewerkers, maandagploeg, materi-
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aalbeheerders en vertegenwoordigers van de KNVB. Ook zijn er bezoeken 
aan  verenigingen in de regio met een nieuwe accommodatie.

Alle informatie wordt in een ontwerp verwerkt. Met het ontwerp gaat 
NWC terug naar de gemeenteraad, die op basis hiervan een definitief kre-
dietbedrag vaststelt. Hierna werkt de club de plannen verder uit tot een 
definitief schetsplan. Ook moet het financiële plaatje nog worden rond-
gemaakt.

De totale investeringskosten zijn op basis van het programma van eisen 
geraamd.   Om de volledige nieuwbouwkosten van  zo’n 1,7 miljoen euro 
te dekken, besluit NWC de Astense gemeenschap te mobiliseren. Want 
alleen met het krediet van € 800.000,- van de gemeente Asten, zijn nog 
niet de helft van de kosten gedekt. Er moet een keuze worden gemaakt: 
alles in één keer bouwen of het bouwen in meerdere fases. Op basis van 
de beschikbare financiële middelen ligt gefaseerd bouwen het meest voor 
de hand. Op korte termijn is dan minder geld nodig. Maar daarmee sleept 
de huisvestingsproblematiek zich nog jaren voort. De club besluit voor het 
volledige plan te gaan. 

Gekeken wordt wat de vereniging in kas heeft, het exploitatieresultaat 
van het seizoen, het zijn voor de hand liggende bronnen. Ook wordt geke-
ken naar wat er door vrijwilligers gedaan kan worden in de realisatie. Meer 
creatief is het aangaan van leningen door personen die de club een warm 
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hart toedragen en een lening bij een financiële instelling met een garant-
stelling door de stichting  Waarborgsom Sport.

De club  vraagt ook alle leden een steentje bij te dragen om het  finan-
ciële gat  te dichten. Er zijn diverse mogelijkheden bijvoorbeeld deelname 
aan acties, zoals Spel zonder Grenzen, of door vrijwilligerswerk te verrich-
ten voor de vereniging.

De Astense ondernemers wordt gevraagd om vanuit hun maatschap-
pelijke betrokkenheid en maatschappelijk ondernemerschap een bijdrage 
te leveren aan de nieuwbouw. Want de nieuwbouw van de accommodatie 
dient niet alleen een belang voor de vereniging, maar voor de hele Astense 
gemeenschap. Met ruim 1.200 leden levert NWC een grote en belangrij-
ke bijdrage aan maatschappelijke doelen zoals sport, beweging, sociale 
opvang en begeleiding van jeugd. Met een goede accommodatie wil en 
kan de club daarin nog meer gaan betekenen.

Er blijkt een groot draagvlak voor deze ideeën. Meerdere partijen 
geven aan mee te willen werken, iets waarover de club zich uiteraard zeer 
verheugd voelt. In clubblad ‘De Nieuwe NWC-er’ en op de NWC-website 
komt een overzicht van participanten en begunstigers die een bijdrage 
doneren. Dankzij deze diverse bijdragen komt NWC steeds meer in de 
richting van het realiseren van de zo lang gekoesterde nieuwbouw.
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bergeN werk aCHter de sCHermeN

Ondertussen is het vooral voorbereiden geblazen. Er wordt  hard gewerkt aan de 
uitwerking van de nieuwbouwplannen. Vele hobbels worden genomen voordat de 
eerste schop daadwerkelijk op 1 oktober 2013 de grond in gaat. De clubleden krijgen 
in de tussentijd informatie over de voortgang van het nieuwbouwtraject. Dit gebeurt 
via het clubblad, maar ook via de eigen website of de digitale nieuwsbrief.  Voor vele 
leden lijkt het soms of er niets gebeurt, maar achter de schermen worden bergen werk 
verzet.

In november 2012 wordt het contract getekend voor de nieuwe accommodatie 
van NWC door de eigenaar van bouwbedrijf Van Gerven BV - de heer Erwin van 
Lieshout - en namens stichting facilitair Beheer ’t Root de heren Gerard van de 
Moosdijk en Peter Verleg. 

Nooit meer eeN bal oP Het dak

Architect Marc van der Linden van VDLP Architecten presenteert het voor-
lopige ontwerp, met daarin fraaie toekomstplaatjes.  Een gebouw tussen het 
hoofdveld en veld 4 in twee lagen; de begane grond voor twaalf kleedkamers 
(waarvan twee grote) voor spelers en scheidsrechters, een instructielokaal, een 
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verzorgingsruimte en een materialenopslag. Op de eerste verdieping 
(bereikbaar met een lift) de nieuwe kantine, de bestuurskamer en het 
wedstrijdsecretariaat. Dit alles onder een immens schuin dak en daarbij 
ook nog een uiterst fraai balkon met uitzicht over het hoofdveld en een 
totale bruto vloeroppervlakte van 1.191 m². 

Na jaren van voorbereiding is het in oktober 2013 zover. De eerste 
werkzaamheden bestaan uit  het afzetten van het bouwterrein, het leg-
gen van rijplaten en het kappen van bomen. Niet veel later begint de 
bouw. Het eventuele probleem van een strenge winter met vertraging 
blijft uit. De winter van 2013-2014 gaat zelfs de geschiedenisboeken in 
als één van de warmste en de bouw gaat in rap tempo door. De muren 
schieten als paddenstoelen uit de grond. 

In februari 2014 viert NWC een belangrijke mijlpaal in het realiseren 
van de nieuwbouw, namelijk het leggen van de eerste steen. Voorzit-
ter Wim Geboers voert de feestelijk aangeklede eerste steenlegging uit 
samen met wethouder Jac van Bussel van de gemeente Asten. De ople-
vering is op vrijdag 11 juli.

Het seizoen 2014-2015 wordt het eerste seizoen waarin we  gebruik 
gaan  maken van het gloednieuwe gebouw, waar onze club weer flink 
wat jaren mee vooruit kan. Zeker weten!

De nieuwe accommodatie. 

Officieel geopend op  

vrijdag 5 september 2014.
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Van verre kunnen we de nieuwe 
accommodatie zien liggen. Onze 
monden vallen open van verba-
zing. Twee verdiepingen en zo 
te zien vanaf de bovenste ver-
dieping een prachtig uitzicht op 
de velden, waarop ook wij straks 
mogen spelen. Zo uitgelaten als wij  
vanochtend naar het Astense  
vertrokken, zo timide zijn wij nu. Wij 
slikken even in stilte, het gebouw is 
imposant. 

Bedeesd gaan wij de trap op naar 
boven. Heel rustig gaan we de kanti-
ne in alwaar wij allereerst onze voe-
ten vegen aan de prachtige mat, ver-
volgens onze schouders onbewust 
wat laten zakken, nogmaals onze 
schoenen controleren 
of wij geen viezig-
heid van buiten mee 
naar binnen lopen en 
bestellen daarna aan 
de bar vier koffie, acht 
thee en voor mij een 
espresso, want ik wil wakker worden 
uit deze droom. Terug bij NWC en bij 
binnenkomst in het nieuwe clubhuis 
al het gevoel met 0-1 achter te staan. 
De espresso opent  mijn ogen nog 
wat meer dan zojuist bij aankomst 
in de prachtige kantine. Nog beter 
komt nu het uitzicht over de velden 
bij mij binnen, de schoonheid van de 
ruime blik naar buiten, de voetbal-
lers die buiten al in de weer zijn op 
de frisse groene velden. 

Het oude complex mocht er zijn, 
zeker, maar dit… Ik probeer mij zo 
gewoon mogelijk te gedragen, niet 
te laten zien dat ik verrast ben door 
al dit moois. “Het is maar een accom-
modatie van een voetbalclub”, denk 
ik vreselijk naïef.  De leidster spoort 
ons met zachte stem (zou zij ook zo 
onder de indruk zijn?) aan, ons klaar 
te gaan maken voor de wedstrijd. Zij 
vraagt ons mee naar het kleedlokaal 
te gaan. Met knikkende knieën (“Het 

komt vast door de 
espresso, zeg ik maar 
om mijzelf moed in 
te praten”) daal ik 
de trap af richting de 
kleedlokalen. Maar ik 
zie mijn teamgenoten 

de leuning ook goed vasthouden. 
Dus denk ik, zij ook?! Nog nooit zijn 
wij zo stil geweest voor een wed-
strijd. Wij gaan naar het ons aange-
wezen kleedlokaal. Daar hangt het 
bordje “BEZOEKERS”. Wij staren in 
stilte naar het bordje, slikken nog 
eens, niemand zegt wat en ... we 
gaan naar binnen.

WIE WAS  
bEZOEKERS 
KLEEDLOKAAL

Ineke van Woerkom 

(1970) ging  in het  

midden van de jaren 

tachtig geregeld op  

zondag met vader Coen  

- de toenmalige hoofd-

redacteur van  

‘De Nieuwe NWC-er’ -  

naar NWC 1 kijken, 

buurten aan de zijlijn en 

de sfeer proeven.  

Binnenkort komt zij  

- na 25 jaar - weer in 

Asten wonen en werken.
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We slikken even in 
stilte, het gebouw  

is imposant
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eerste plannen
De eerste plannen duiken op in de tijd dat Peter 
van den Akker de voorzittershamer hanteerde. 
In 2005 koos hij met zijn bestuur voor een kwa-
liteitsimpuls in de vereniging. Er kwam een 
kunstgrasveld – als eerste in de regio – en ook 
aan de uitstraling van de elftallen (jacks voor 
de begeleiders en elftaltenues) werd ruim aan-
dacht geschonken. Daarnaast bleek al veel lang-
er dat ook de kleedkamers en de kantine een 
grondige opknapbeurt nodig hadden. “Vervol-
gens zijn de mogelijkheden in kaart gebracht: 
een combinatie met nieuwbouw van De Schop 
strandde omdat gekozen werd voor renova-
tie van de sporthal en een samenwerking met 
andere sportclubs bleek nog een halte te vroeg 
te zijn voor de meeste verenigingen,” vervolgt 
Johan Janssen, “en dus moesten we binnen NWC 
gaan kijken wat er nodig en mogelijk was.” De 
Astense politiek moest overtuigd worden. En dat 

was eenvoudiger gezegd dan gedaan. “Ondanks 
het feit dat 10 procent van de Astenaren lid is van 
onze vereniging en er bovendien binnen vrijwel 
alle politieke partijen actieve betrokkenheid is, 
was het geen gelopen koers. Er is veel gesproken, 
ingesproken en vergaderd, voordat tenslotte de 
kogel door de kerk ging.  Na twee en een half jaar 
kwam de toezegging. “Maar met een subsidie van 
acht ton was onze club er nog steeds niet.”

zelfwerkzaamheid 
Er moesten andere bronnen worden aangeboord. 
Een gang naar de bank was er zo een. Daarnaast 
werden er acties op touw gezet. De Slag om Asten 
en het Muziekspektakel - in samenwerking met 
Jong Nederland - tijdens de Koningsnacht en -dag 
bijvoorbeeld. Ook werden brieven naar 1.000 
NWC-leden gestuurd. Deze actie leverde maar 
liefst €20.000,-  op. Bedrijven werden benaderd 
om te sponsoren of om maatschappelijk partner 

“Praten over een nieuwe accommodatie deden we bij NwC al jaren. vanaf 
2005 waren er al volop plannen. dat er pas in 2013 een schop de grond in 
ging, betekende niet dat we al die tijd stilzaten,” aldus Johan Janssen, een 
van de kartrekkers van de nieuwbouw.

Johan Janssen, nieuwbouwcoördinator

GELD VERDIENEN AAN  
DE VOORKANT
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te worden. Zoals gezegd, jarenlang was er op ’t 
Root misschien nog weinig te zien, maar achter de 
schermen werd de nieuwbouw goed voorbereid.

Die zelfwerkzaamheid zie je ook in de uiteinde-
lijke aanbesteding van de bouw. “Vroeger werd 
de uitbreiding van de accommodatie door eigen 
leden gedaan. In vrije uren werd zo bijvoorbeeld 
door een heleboel vrijwilligers eigenhandig de  
tribune gebouwd aan het hoofdveld. Dat was 
met deze accommodatie feitelijk niet meer 
mogelijk. Maar als het om bouwen gaat, heeft 
de vereniging veel bouwkennis in huis. Gekozen 
werd voor het Design&Build concept. Een vol-
ledig plan met beschrijving van eisen en budget 
werd geschreven en aannemers konden daarop 
inschrijven. Voor de bouwwereld een vrij nieuwe 
manier van werken, maar hierdoor wordt het 
hele bouwproces wel beter beheersbaar. Met de 
kennis binnen NWC hebben we een enorme zelf-
werkzaamheid laten zien. Hiermee heeft NWC 
veel geld verdiend aan de voorkant van het hele 
bouwproces”, aldus Johan.

bulldozer
Het licht ging op groen, de bouw van start. De 
inrichting moest nog worden rondgebreid en er 

werden ook plannen gesmeed om de accommo-
datie te onderhouden. “Jac en Iet van Oosterhout 
zorgen al  jarenlang voor het schoonmaken van 
o.a. de kleedlokalen. Kunnen we dat straks ook 
nog van hen vragen? Of moeten we op zoek naar 
maatschappelijke partners die een deel van de 
werkzaamheden kunnen overnemen? Zeker als 
we onze ruimtes straks op andere momenten in 
de week beschikbaar willen stellen aan andere 
partijen, zoals bijvoorbeeld regionale sportoplei-
dingen.

Johan Janssen kijkt terug op een aantal pittige 
jaren. “Maar als de nieuwbouw klaar is, komt 
de bulldozer. Binnen enkele dagen zijn de oude 
gebouwen dan met de grond gelijk gemaakt.” 
Zelf is hij er in ieder geval niet rouwig om.  
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Dit boek is uitgegeven ter  

gelegenheid van de opening 

van de nieuwbouw van  

N.W.C. Asten, september 2014.



Jelle Spang / Marco Spang / Boy Spiertz / Daniël SprenkelS / DoMiniek SprenkelS / Daan Stap / Jarno StapperS / pieter StapperS / gianni SteiJlen / 

giorgio SteiJlen / ronalD SteiJlen / gerarD SteiJverS / Jo SteiJverS / loïS Steuten / Jeroen StevenS / gerarD Stienen / HanS Stienen / JuSt Stienen / 

Marieke Stienen / tHiJMe Stienen / larS StolwiJk / rick Strating / ricHarD StrauSS / ruDi StrauSS / cHriS StriJBoScH / ruDy Strik / kai Sukel / Dirk 

SwinkelS / JaiMie SwinkelS / larS SwinkelS / Mark SwinkelS / rik SwinkelS / Jeroen SwolfS / teun SwolfS / Bartek SzMit / filip tarlac / teoDora tarlac /  

Jerry telJoaruBun / lani telJoaruBun / eric teller / youri teller / BaS ten tHiJe / JeSper ten tHiJe / JoriS ten tHiJe / Jurre ten tHiJe / Monique ten tHiJe / 

Jurian ter HorSt / rico ter voert / weSSel ter voert / JoriS teurlingS / etiënne tHiele / nielS tHiele / Jan tHielen / erwin tHiJS / Jarno tHiJS / JoS tHiJS / 

Martien thijs / Mauro thijs / sander thijs / ruud thijssen / regina thijs-v.d.eynden / Mike thoer / daan thoMassen / ed thoMassen / jan thoMassen / 

stijn tijs / aMy tiMMerMans / Bart tiMMerMans / geert tiMMerMans / BoB tinneMans / tiM toMasoa / roB trines / julian tulkens / hans v. keulen / jos 

v.d. BooMen / hans v.d. Burg / jos v.d. Burg / alBert v.d. eijnden / WiM v.d. eijnden / justin v.d. heijden / Pieter v.d. heijden / harry v.d. heuvel / Piet v.d. 

heuvel / Mien v.d. heuvel-Werts / niels v.d. kerkhof / Piet v.d. kruijs / Bart v.d. reek / stefan vaas / francien vaes / ichelle vaes / Wilko vaes / WiM vaes / 

Henry van aleBeek / nielS van arenDonk / Jozef van aSten / MattHiJS van aSten / Max van aSten / ronny van aSten / loet van BaarS  / raaf van BaarS  / 

tieS van BaarS  / teun van Beeck / Henry van Beek / Daan van Berlo / eric van Berlo / frank van Berlo / toon van Berlo / eric van BoMMel / Jan van 

BoMMel / pieter van BoMMel / quinty van BoMMel / Jac van BoxMeer / JuliuS van BoxMeer / Bart van Bree / BraM van Bree / HaS van Bree / JaSper van 

Bree / keeS van Bree / Marco van Bree / roel van Bree / Sil van Bree / teun van Bree / tHoMaS van Bree / DiMpHy van BruSSel / HanS van BruSSel / MeriJn 

van BruSSel / yannick van BruSSel / frank van BuSSel / gerry van BuSSel / giJS van BuSSel / HanS van BuSSel / Jack van BuSSel / JaMie van BuSSel / Jan 

van BuSSel / Jan van BuSSel / Jef van BuSSel / Jeroen van BuSSel / Joan van BuSSel / JooSt van BuSSel / Jort van BuSSel / koen van BuSSel / koen van 

BuSSel / kriJn van BuSSel / Marcel van BuSSel / MartiJn van BuSSel / Megan van BuSSel / nick van BuSSel / roel van BuSSel / rolanD van BuSSel / tiM van 

BuSSel / toM van BuSSel / wout van BuSSel / JuStuS van De Beek / ton van De Beek / riny van De BerkMortel / HanS van De BooMen / Henny van De 

BooMen / SJorS van De BooMen / rHyS van De Burgt / klaaS van De kerkHof / piet van De kerkHof / xavier van De laar / franS van De MooSDiJk / gerarD 

van De MooSDiJk / JooSt van De MooSDiJk / lucien van De MooSDiJk / Bart van De Mortel / Harrie van De Mortel / wiM van De Mortel / JaSper van De 

Mosselaar / rens van de Put / fried van de ven / g.h. van de ven / reinier van de ven / thijs van de ven / stijn van de vondervoort / koen van de vorst / 

luuk van De vorSt / tHieu van De vorSt / tiM van De vorSt / wilfreD van De vorSt / MitcHel van De waarSenBurg / walter van De waSSenBerg / Bert van 

De weiJer / carlo van De weiJer / JuliuS van De weiJer / Jan van De wiel / Max van De wiel / cHriS van Den akker / peter van Den akker / luca van Den 

Beuken / twan van Den Beuken / Joep van Den Boer / louiS van Den Boer / luuk van Den Boer / anouk van Den Bogaart / Jelle van Den BooMen / Jouke 

van Den BooMen / luka van Den BooMen / cHriS van Den BoScH / leon van Den BoScH / MaJa van Den BranD / Brent van Den Broek / frank van Den Broek /  

frank van Den Broek / MaartJe van Den Broek / nicky van Den Broek / pieter van Den Broek / roel van Den Broek / teun van Den Broek / toM van Den 

Broek / Bart van Den Burg / erik van Den Burg / BraM van Den eerenBeeMt / Daan van Den eerenBeeMt / HanS van Den eerenBeeMt / HanS van Den 

eerenBeeMt / Joep van Den eiJnDe / lout van Den eiJnDe / Marcel van Den eiJnDe / rené van Den eiJnDe / roBin van Den eiJnDe / SanDer van Den eiJnDe / 

wouter van Den eiJnDe / Stan van Den eiJnDen / MartiJn van Den einDen / MatHieu van Den einDen / antHony van Den Heuvel / roy van Den Heuvel / 

helMi van den heuvel-kuijPers / roB van den hurk / laMBert van den reek / arthur van der heijden / cor van der heijden / frens van der heijden / 

JooSt van Der HeiJDen / pieter van Der HeiJDen / freek van Der laak / nielS van Der laak / etienne van Der laar / erik van Der loo / franS van Der loo / 

gerarD van Der loo / giJS van Der loo / Jelle van Der loo / ManJa van Der loo / Marco van Der loo / Mik van Der loo / Milou van Der loo / teun van Der 

loo / tHoMaS van Der loo / JoHn van Der SanDen / gert van Der Steen / JorDi van Der veeken / SanDer van Der ven / finn van Der wallen / Jeffrey van 

Der wallen / paScal van Der wallen / raf van Der wallen / JeSSe van Der weSten / willeM van Der zanDen / Jeroen van DeurSen / JooSt van DeurSen / 

luuk van DeurSen / peter van DeurSen / koen van DiJck / tHiJS van DiJck / Dirk van DiJk / Henk van DiJk / Joep van DiJk / luc van DiJk / Maikel van DiJk / 

patrick van DiJk / teSSa van DiJk / tiM van DiJk / toM van DiJk / wiM van Dongen / loeS van Dooren / inge van Doorn / Jent van DoorSSelaere / antHony van 

Duren / Douwe van DuynHoven / MaartJe van eck / pieter van eerSel / BaS van eiJk / BJörn van eiJk / Henk van eiJk / rinuS van eiJk / Sven van eiJk / koen van 

eMpel / lex van eMpel / Mink van eMpel / ton van eMpel / eDwin van erp / iriS van erp / JocHen van erp / patrick van erp / pleuni van erp / quint van erp / 

StepHan van erp / teun van erp / wout van erp / Daan van ganSewinkel / JoHn van ganSewinkel / arne van geffen / BaS van geffen / Han van geffen / rieS 

van geffen / dylan van gerWen / finn van gerWen / thijs van gerWen / arjan van gogh / roland van golstein-BrouWers / Wil jan van golstein-BrouWers / 

BraM van gorp / guuS van gorp / Marco van griMBergen / Harry van grotel / Jan van grotel / Jan van grotel / Bor van Hagen / MartiJn van Halteren / Max 

van Halteren / StiJn van Halteren / tiM van Happen / anita van HelMonD / ankie van HelMonD / franS van HelMonD / giJS van HelMonD / JaSper van HelMonD / 

laMBert van helMond / Martijn van helMond / Patrick van helMond / theo van helMond / tiM van helMond / ton van helMond / M. van helMond-Michiels / 

aD van Helvoirt / Beau van Herk / Julian van Herk / luca van Herk / tHieu van Herk / Bart van Heugten / BaS van Heugten / gerarD van Heugten / Harry van 

Heugten / Harry van Heugten / Henk van Heugten / Jowie van Heugten / peter van Heugten / rene van Heugten / Stan van Heugten / tonnie van Heugten / 

toon van Heugten / Jan van Hoe / Dirk van Hoek / JoriS van Horne / nielS van Horne / JaiMy van HorSSen / Jurgen van HorSSen / ruuD van HorSSen / willeM 

van HorSSen / xanDer van HorSSen / yorick van HoutS / SJaak van Hugten / giel van keMenaDe / Mark van keMenaDe / tHiJS van keMenaDe / wouter van 

keMenaDe / piet van lier / aD van lierop / HanS van lierop / williaM van lierop / finn van lieSHout / rené van lieSHout / roB van lieSHout / SopHie van 

lieshout / freek van loenhout / Bas van loon / floran van loon / Mats van loon / Mika van loon / nelly van loon-Werts / alBèr van Mierlo / Bryan van 

Mierlo / tHiJS van Mierlo / Mark van MoorSel / lotte van Mourik / rico van Mourik / tiM van Mourik / BaS van ooSterHout / BertuS van ooSterHout / 

HerMan van ooSterHout / iet van ooSterHout / Jack van ooSterHout / Jac van ooSterHout / JoHan van ooSterHout / Marc van ooSterHout / Mark van 

ooSterHout / ralf van ooSterHout / ronny van ooSterHout / Stan van ooSterHout / tHeo van ooSterHout / toM van ooSterHout / wiM van ooSterHout / 

MicHiel van pelt / rien van pelt / JooSt van pol / tHiJS van pol / guuS van poppel / JoHan van riJSSel / tiJn van riJSSel / colin van riJt / JenS van riJt / Jeroen 

van riJt / ruuD van riJt / luke van roiJ / racHel van roiJ / Bart van rooiJ / Joep van rooiJ / freek van roSSuM / willy van roSSuM / len van roy / levi van roy / 

Mara van roy / Marleen van roy / roel van roy / roelanD van roy / roelanD van roy / tHoMaS van roy / Marco van ScHiJnDel / Senna van ScHiJnDel / franS 

van Seccelen / Jop van Seccelen / ton van Seccelen / erik van Seggelen / JoS van Seggelen / koen van Seggelen / ferD van StekelenBurg / Jorg van 

stekelenBurg / stan van stekelenBurg / iris van stiPhout / joost van stiPhout / Mika van stiPhout / tiM van stiPhout / jan-Pieter van tilBurg / lieke van 

tilBurg / renS van tilBurg / tiJS van tilBurg / ger van uDen / leevi van vaalen / paul van vroonHoven / Daan van wiJngaarDen / ineke van woerkoM / luuc 

van zoggel / lorenzo van zuiJlen / BJörn verBerne / eric verBerne / Harrie verBerne / Jo verBerne / JoriS verBerne / linuS verBerne / luc verBerne / luc 

verBerne / Martien verBerne / Max verBerne / noaH verBerne / piet verBerne / rayMon verBerne / roB verBerne / tiJn verBerne / tiM verBerne / wouter 

verBerne / BaS verBruggen / Hugo verBruggen / Juul verBugt / ricHarD verDeuzelDonk / rick verDeuzelDonk / geroniMo verDonScHot / gerrit verDon-

ScHot / kJell verDonScHot / lenie verDonScHot / Martien verDonScHot / Hieke verHagen / tiM verHagen / DenniS verHeeS / Mikay verHeeS / rene verHeeS / 

roan verHeeS / HuiB verkoelen / tiJn verkoelen / peter verleg / luca verliJSDonk / toMaS verliJSDonk / corné verMeulen / Hayco verMeulen / arian verriJt / 

laMBert verrijt / niels verrijt / rick verrijt / Piet versPaget / BraM versPeek / gijs versPeek / h.a. versPeek / jesPer versPeek / john versPeek / Mark versPeek / 

Stefan verSpeek / teun verSpeek / Jo verStappen / MicHiel verStappen / tHeo verStappen / toon verStegen / tHoM ververS / JoB vervoorDelDonk / tonio 

vervoorDelDonk / peter verweiJen / Sil verweiJen / twan verweiJen / karS veStJenS / eline vinken / wouter viSSer / alBert vleMMingS / Jan vleMMingS / 

kelvin vleMMix / ruuD vleMMix / Stan vleMMix / Stefan vlielanDer / Max vogelS / Harrie voort / cHriStian vorStenBoScH / rick vorStenBoScH / SanDer 

vrenSSen / Brent vulDerS / antoon welten / BaS welten / eric welten / frank welten / franS welten / Henk welten / Henny welten / Jorrit welten /  

luuk Welten / roy Welten / tiM Welten / jasPer Werts / Peter Werts / teun Werts / tiny Werts / tony Werts / francien Werts-sMits / celine Wiggers / koen 

wiJDevelD / luuk wiJDevelD / paul wiJlaarS / HanS wiJnen / JelS wiJnen / koen wiJnen / allan wilBerS / reDMar willeMS / StiJn willeMS / HanS wilMS /  
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