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INHOUD
VOORWOORD
We hebben genoten van de zomervakantie. Even 
geen zaken die moeten, geen regelmaat. Uitrusten 
dus. Toch hebben we niet geheel stilgezeten deze 
periode, want de deadline voor de eerste editie 
stond alweer snel na de vakantie gepland. Ook dit 
keer vanwege het feit dat we de presentatiegids en 
de eerste editie van het clubblad samengevoegd 
hebben.   

Naast onze vertrouwde rubrieken en columns vind 
je in deze editie daarom ook alle gegevens inclusief 
prachtige foto’s van NWC 1. Ons vaandelteam voor 
het seizoen 2019 - 2020 wil zich op deze manier 
graag aan je voorstellen en we hebben weer een 
uniek interview met Roel Nabuurs weten te houden, 
waarin alle plannen voor komend seizoen uiteen 
worden gezet. En ook voor onze meisjes/dames-
teams zal er het komende seizoen in De Nieuwe 
NWC-er veel aandacht zijn. 

Zo’n vroege editie heeft wat extra inspanning in de 
vakantieperiode gekost en we willen iedereen die 
hieraan heeft meegewerkt dan ook van harte be-
danken. 
Met deze eerste editie is de trend weer gezet voor 
dit seizoen, wij hebben er als redactie weer zin in! 
We wensen jullie dan ook veel leesplezier.

 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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HOOFDSPONSOR JEUGDPLAN
Dispolab Nederland B.V. 
Joosten Winkelstellingen B.V.
PeelPartners

HOOFDSPONSOR G-VOETBAL
Dispolab Nederland B.V.

SUBSPONSOR G-VOETBAL
Erima 
PeelPartners 
TwinTours / Verberne reizen

SUBSPONSOR
Bakkerij Koolen
Baltussen Preiplanten Asten
Berkvens B.V.
Bij Willem
Café Zaal Jan van Hoek
Claessens Drukkerij B.V.
Controldigit Besturingstechniek
Deska Kantoormeubelen B.V.

Erima
Grand Café Markt 8
Karwei Someren-Asten 
Multi Bier Asten B.V.
Peelland ICT Services B.V.
Shell Peelland / Velg + Band
Verhaak B.V.

FACILITAIR SPONSOR
Apotheek Asten - Alphega apotheek
B.B.N. Techniek B.V.
Benvido
Bestratingen ASOM Asten 
Bouwbedrijf Dobu B.V.

Fysiotherapie Campanula
Johnny Vlemmix Belettering
Ricky Berkers Media & Entertainment
Verbugt IT
Verto

STERSPONSOR
Acknowledge Benelux B.V.
Alex Kuijpers CV service
Café Toff
Cafetaria snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid B.V.
De Pandoer B.V.
Dispolab Nederland B.V.
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V.
Gevloerd door Eric
Niels van Hagen Handelsonderneming 
en dienstverlening

Pesos Eten & drinken
PVP Deurne
Revolution Finance
Rijschool Wilco
Ristorante Innesto
Slema Natuursteen
Stienen Trading B.V.
Tinnemans en van Loon
Tratorria Aglio E Olio
Van Geffen Reclame
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Verberne bouw + meubel
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STABIEL

Terwijl het seizoen voor het amateurvoetbal 
nog moet beginnen, zijn door het betaald 
voetbal alweer een aantal belangrijke wed-
strijden gespeeld. Wedstrijden die van grote 
invloed zijn op de rest van hun seizoen. Al 
in juli, nog voor de start van de competities, 
worden er wedstrijden voor Champions en 
Europa League gespeeld. Ik hoor trainers zeg-
gen dat het spel van hun team nog niet sta-
biel is en dat ze in feite nog in de voorberei-
ding op het nieuwe seizoen zitten. Daar komt 
dan nog bij dat de transfermarkt nog open 
is, er spelers in de belangstelling staan van 
grote buitenlandse clubs en een trainer dus 
nog niet weet over welke spelers hij begin 
september beschikt. Van stabiliteit kan dan 
ook nog geen sprake zijn.  
Het geeft in mijn ogen aan dat commerciële 
belangen in het betaald voetbal te belangrijk 
geworden zijn en afbreuk doen aan het voetbal.

Gelukkig is dat in het amateurvoetbal anders 
en weten we half juni wie er het komende 
seizoen bij ons voetbalt. Onze trainers weten 
wie ze tot hun beschikking hebben en kun-
nen gaan werken aan een goed seizoen. 
Na een glansrijk kampioenschap in de derde 
klasse mag ons vaandelteam komend sei-
zoen weer in de tweede klasse aantreden, 
een niveau waarop een grote vereniging als 
NWC zeker moet spelen. Het wordt een weer-
zien met een aantal “oude” bekenden, maar 
door de indeling aan de Brabantse kant, ook 
met nieuwe, onbekende tegenstanders. Ik 
ben erg benieuwd hoe het ons in die nieuwe 
klasse gaat verlopen, maar heb er alle ver-
trouwen in dat we, zeker met de ervaringen 
die we de laatste jaren hebben opgedaan, 
goed gaan presteren.
Commerciële belangen bepalen het betaald 
voetbal, maar daarmee zeg ik niet dat ze voor 

WE STAAN WEER AAN DE VOORAVOND VAN EEN NIEUW SEIZOEN. WAT ZAL ONS DAT GAAN 

BRENGEN? WE HOPEN OP EEN STABIEL SEIZOEN MET VOOR EEN ENKEL TEAM EEN “UIT-

SCHIETER” NAAR BOVEN EN HOPELIJK GEEN “UITGLIJDERS” NAAR BENEDEN. 

Voorwoord van de voorzitter
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 het amateurvoetbal niet van belang zijn. Een 
voetbalvereniging kan niet bestaan van al-
leen de contributiegelden. Sponsoren zijn 
dan ook onmisbaar voor het amateurvoetbal. 
Ik ben dan ook erg blij om te kunnen consta-
teren dat we een stabiel sponsorenbestand 
hebben. Het geeft aan dat er draagvlak is bij 
het bedrijfsleven voor NWC. Mede dankzij 
sponsoring hebben we een prachtig sport-
complex, waar menig andere vereniging ja-
loers op is, kunnen realiseren. We zijn onze 
sponsoren dankbaar voor hetgeen ze alle-
maal voor NWC doen.
Een andere stabiele factor zijn onze vrijwilli-
gers. Vrijwilligerswerk lijkt in de huidige tijd 
steeds minder aantrekkelijk te zijn. Het voor 
elkaar klaar staan om elkaar verder te helpen 

lijkt steeds moeizamer te gaan. Daarom ook 
zijn we blij met onze vrijwilligers. Mensen die 
de handen nog uit de mouwen willen steken 
om onze vereniging te laten draaien, die klaar 
staan om iedereen wedstrijden te laten spe-
len en trainingen mogelijk te maken. En wat 
mooi is om te zien, ze hebben er zichtbaar 
plezier in. Hoe mooi is het om deel uit te ma-
ken van dit vrijwilligerslegioen. 

Ik wens iedereen, spelers en speelsters, 
sponsoren en vrijwilligers en verder iedereen 
die NWC een warm hart toe draagt een bijzon-
der mooi, sportief maar bovenal gezond sei-
zoen 2019-2020 toe. 

 Wim Geboers, Voorzitter NWC

BORDSPONSORS
A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad van de Ven
Autobedrijf P. Bukkems
Autoschade van den Heuvel
BadkamerExclusief
Bemeko Partyverhuur
Biketotaal Luke van Leeuwen
BMN Bouwmaterialen
Bots Witgoed Service
Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café de Engel
Cafetaria Arbolia
Caravans Vinken Asten
Charlaine Lingerie speciaalzaak Hem & Haar
Cora Techniek
De Beleving Restaurant

De Kantine
De Pandoer B.V.
Eetcafé De Grutter
Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders
Frans van der Zanden B.V.  
     Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
Garage Vink Asten
Gebr. Van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Govers Accountants/Adviseurs
Grafisch Service Buro Berkers
Grein Mode
Grondverzet Herman Kessels
Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten
Hoeben installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
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Ricus Verhees beker 

Onder tropische omstandigheden werd ook 
dit jaar weer gestreden om de befaamde Ricus 
Verhees beker. 
Ditmaal werd er - voor het eerst in de geschie-
denis - in Asten én in Someren gevoetbald, de 
prijsuitreiking vond dit jaar in Asten plaats. 
Voorgaande jaren wist NWC tegenstander  
Someren vaak met flinke cijfers te verslaan, 

dit jaar was het een stuk spannender. In Asten 
werden er 16 wedstrijden gespeeld, NWC won 
9 wedstrijden en verloor er 7. In Someren wer-
den er 16 wedstrijden gespeeld, NWC won 
7 wedstrijden en verloor er 7 en speelde 2x 
gelijk. De totale score kwam hiermee op 50 
om 44. De beker blijft dus wederom in Asten. 
Proficiat jongens en meiden!

VAN HET JEUGDFRONT

Nieuwe versterking bij de jeugd
Met veel plezier kondigen we een aantal 
nieuwe leden aan van de Jeugd organisatie:
• Anneke van Oosterhout is de nieuwe groeps-
leider JO10-JO9 en Meiden MO17-MO15

•  Jeroen van Bussel is nieuwe lid van TZ voor 
de onderbouw van de Jeugd
•  Piet van de Kerkhof is ons nieuwe hoofd 
Jeugdopleiding.

JEUGDRAAD NWC
De jeugdafdeling van NWC is van plan om in 
het nieuwe seizoen te gaan starten met een 
Jeugdspelersraad. Het doel is duidelijk, we 
willen de betrokkenheid van onze jeugdleden 
bij NWC vergroten.

Niet langer meer over, maar met de jeugd praten
We willen jou de kans geven om je mening 
te geven en tegelijkertijd ruimte geven om 
dingen die je belangrijk vindt te veranderen 
De Jeugdspelersraad van NWC biedt de mo-

De prijsuitreiking, waarna de De Ricus Verhees-beker weer een jaar in Astense handen is.
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gelijkheid om zorgen en ideeën met elkaar te 
bespreken. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk 
dat het (jeugd)bestuur serieus luistert naar 
signalen uit de spelersraad en waar mogelijk 
actie onderneemt.
Waar houdt de jeugdraad zich mee bezig?
De spelersraad zal gaan meebeslissen over en 
meedoen aan zaken die bij de jeugd spelen. 
Daarbij kunnen zij zelf voorstellen doen aan 
het Jeugdbestuur. De spelersraad kan bijvoor-
beeld activiteiten voor de jeugd plannen en 
organiseren, meedenken over verschillen en 
overeenkomsten tussen recreatie- en selec-
tieteams, over Fair Play, over gedragscodes en 
pestgedrag.
Of wat dacht je van meedenken over de inrich-
ting van de kantine of de consumpties in de 
kantine. Ook Social Media is een onderwerp 
waar de spelersraad zelf ervaring mee heeft 
en dus over kan adviseren.
Kortom, meer dan genoeg onderwerpen waar 
we graag van jou willen horen hoe jij daarover 

denkt!
Vanaf welke leeftijd kan je je aanmelden voor 
de jeugdraad?
Wij denken dat 13/14 jaar en ouder de ideale 
leeftijd is om aan de spelersraad te beginnen.
Idealiter ziet de groep er als volgt uit:
· 2 spelers van de JO19
· 2 spelers van de JO17
· 2 spelers van de JO15
· 2 spelers van de JO14
· 2 speelsters uit de meisjesteams
Het belangrijkste is dat er een goede verte-
genwoordiging/goede mix is van de gehele 
jeugdafdeling. We denken er tenslotte ook 
aan om een 1ste jaar senior op te nemen in de 
spelersraad (voor doorstroming van de jeugd 
naar de senioren)
Wanneer starten we officieel?
We trappen af met een Kick-off in september, 
daarna zullen we nog driemaal in het seizoen 
bij elkaar komen te weten november, februari 
en april.

VAN HET JEUGDFRONT
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Volgens traditie zijn we aan het eind van vo-
rig seizoen op kamp geweest met de jongste 
jeugd van de club. 
Zaterdagavond hebben we het kamp geopend 
met een tocht door Asten, waarbij de groep-
jes punten konden behalen door opdrachten 
uit te voeren en vast te leggen op foto of film. 
Beeldmateriaal hiervan is terug te vinden op 
onze Facebookpagina (@JeugdkampNWCAs-
ten). Bij terugkomst op de kamplocatie heb-
ben we de avond afgesloten met een gezellig 
kampvuur. 
Na een korte nachtrust zijn we de zondagoch-
tend begonnen met een lekker ontbijt, een 

goede start van een dag vol activiteiten! Zo 
hebben we eerst een groepsspel gespeeld, 
waarna we de rest van de dag hebben be-
steed aan een verschillende spelletjes. De 
spelers hebben zich onder andere bezigge-
houden met water- en voetbalspellen en heb-
ben geleerd hoe je zelf popcorn maakt! Ten 
slotte hebben we het kamp afgesloten met 
een klein touwtrektoernooi om ook het laat-
ste beetje energie op te maken. 
Al met al kijken we, mede dankzij het schit-
terende weer, terug op een fantastisch kamp!

Pieter van der Heijden

Ik wil een compliment geven aan Wout van 
Erp, de scheids  rechter van de wedstrijd 
van JO13-1 van vorige week zaterdag. Grote 
klasse hoe hij op het einde van de wedstrijd 
een dreigend akkefietje tussen supporters 
en spelers van beide clubs de kop in drukte. 

Hij deed z’n zegje, duidelijk en direct, en 
niemand had het er meer over. Terwijl dat in 
mijn ogen makkelijk uit de hand had kunnen 
lopen.  Dus nogmaals, top opgelost!

Rob Garenfeld

JEUGDKAMP

COMPLIMENT

Hoeveel tijd ben ik er mee kwijt?
We verwachten dat je hier ongeveer 2 à 3 uur 
per maand aan kwijt bent, valt dus reuze mee!
Op welke dag vergaderen we?
De vergadering zal plaatsvinden op een vrij-
dagavond of op zaterdagmorgen en zal maxi-
maal 2 uur in beslag nemen. Door op een vrij-
dagavond of zaterdagochtend te vergaderen 
weten we zeker dat er geen overlap is met 
trainingsavonden. We vergaderen altijd in de 
bestuurskamer van NWC.
Ik heb interesse, maar ik twijfel nog een beet-
je of het wel bij me past
Geen probleem als je het nog niet zeker weet. 
We willen alle spelers en speelsters die geïnte-
resseerd zijn uitnodigen voor een bijeenkomst 
in september. De definitieve datum volgt nog.
Na deze avond kun je besluiten of je daadwer-

kelijk lid wilt worden van de jeugdspelersraad.
Als je interesse hebt om bij de bijeenkomst in 
september erbij te zijn, stuur dan een berichtje 
naar jeugd@nwc-asten.nl of spreek Edwin van 
Erp, Frits Hoebergen, Pieter van der Heijden of 
Bas Adriaans even aan.
Alle contactgegevens van Edwin, Frits, Pieter 
en Bas vind je ook op deze pagina, dus een ap-
pje sturen kan natuurlijk ook.

Nou, genoeg gesproken, we hopen dat er vol-
doende kandidaten zijn zodat we in het nieu-
we seizoen echt gaan starten met de jeugd-
spelersraad. Aan ons zal het niet liggen!

Sportieve groet namens het jeugdbestuur,
Pieter van der Heijden, Frits Hoebergen,

Edwin van Erp, Bas Adriaans

VAN HET JEUGDFRONT
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ST SV SOMEREN / NWC VROUWEN

BEGIN VAN HET derde seizoen  
VAN de samenwerking 
BEGONNEN MET 2 KRAPPE PRESTATIETEAMS, 2 RECREATIETEAMS EN EEN VETERINNENTEAM 

VERLIEP HET EERSTE SEIZOEN MET EEN “DUBBEL GEZICHT”. VROUWEN 1 WIST PROMOTIE NAAR 

DE LANDELIJKE HOOFDKLASSE TE BEHALEN, TERWIJL VROUWEN 2 DEGRADEERDE NAAR DE 5E 

KLASSE. DE RECREATIETEAMS DRAAIDEN LEKKER MEE IN DE MIDDENMOOT. . 

Het 2e seizoen was compleet anders, kort 
samengevat bijna alleen maar positieve ont-
wikkelingen. Meer dan voldoende speelsters, 
allemaal individueel zeer gemotiveerd. Er ont-
stonden 2 hechte prestatieteams die regelma-
tig ook onderling activiteiten ondernamen. 

Vrouwen 1 wist zich te handhaven in de hoofd-
klasse. Vrouwen 2 wist in de top van de 5e 
klasse mee te doen, met af en toe heel goed 
voetbal. De recreatieteams deden wederom 
lekker in de middenmoot mee. Kortom een ge-

slaagd seizoen, waarbij de dank vooral uitgaat 
naar de inzet en teamgeest bij de speelsters.

Dan de voorbereidingen op het 3e seizoen van 
de samenwerking. Diverse aanmeldingen en 
interesses van speelsters stroomden binnen, 
zouden we nu al kunnen doorgroeien naar 3 
selectie teams? 
Lang bleef het spannend, maar op de slui-
tingsdatum overschrijfmogelijkheid konden 
we concluderen dat een 3e selectie team tot de 
mogelijkheid behoorde. Uiteindelijk beginnen 
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we dit seizoen met maar liefst 49 speelsters 
voor een vrouwen 1, 2 en 3 prestatie team.  
Daarnaast blijven de 2 recreatieve teams (6e 
klasse) en 1 veterinnenteam ook actief.

49 speelsters wordt echt een serieuze presta-
tieve vrouwen afdeling. Met daarbij alle top-
pers in de begeleidende staf, die zichzelf weg 
kunnen cijferen in het belang van de teams en 
daar ontzettend veel waardering uit kunnen 
halen. Een stuurgroep die beleidsmatig alles 
regelt voor de vrouwen, tussen de 2 verenigin-
gen. En natuurlijk de verenigingen zelf die een 
vrouwenafdeling tot ongekende grootte zien 
uitgroeien.
Natuurlijk gaat niets zonder slag of stoot, 
soms gaan er hevige discussie aan een te 
bereiken doel vooraf, maar altijd met respect 
naar elkaar toe.

Inmiddels gaan ook de meisjes steeds meer 
aandacht krijgen met trainers vanuit het vrou-
wen/meisjesvoetbal die druk doende gaan met 
het behalen van diverse trainersdiploma’s. 

Komend seizoen zal vrouwen 1 uitkomen in de 
landelijke hoofdklasse, het één na hoogste 
amateurniveau in Nederland.

Vrouwen 2 gaat met een geheel nieuw samen-
gesteld team starten in de 3e klasse zuid. En 
vrouwen 3 gaat verder, in een geheel nieuwe 
samenstelling, in de 5e klasse. De recreatieve 
teams blijven als vrouwen 4 en 5 actief in de 
6e klasse.
Weer één van de doelstellingen binnen de 
samenwerking behaald: op ieder niveau vrou-
wenvoetbal kunnen aanbieden (hoofd/1e 
klasse - 2e/3e klasse - 4e/5e klasse - 6e klasse 
- veterinnen).
De doelstellingen van de teams voor dit sei-
zoen zijn voor alle drie de prestatieve teams 
handhaving in de huidige klasse.

Mocht er interesse zijn om betrokken te gera-
ken bij de vrouwen van ST SV Someren / NWC 
schroom dan niet om de mensen daaromheen 
aan te spreken. Hulp is altijd welkom.

We wensen de dames een geweldig seizoen 
toe, met leuke prestaties, veel plezier en voor-
al een mooie persoonlijke ontwikkeling.

Ivo Veltrop (vrouwen 1)
Patrick Slegers (vrouwen 2 & 3)
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Als voetbalclub kun je niet zonder sponsors. 
Voetbalclub NWC biedt op haar beurt spon-
sors de gelegenheid voor het promoten van de 
belangen van de sponsor in een goed samen-
werkingsverband. Door het sponsoren van 
onze vereniging, levert een sponsor ook een 
bijdrage aan de gemeenschap hetgeen een 
positieve associatie van de gemeenschap met 
de sponsor oplevert.
Bovenal is sponsoring is een daad van goede 
wil. Bedrijven en organisaties sponsoren om 
een win-win situatie te genereren voor vereni-
ging en ondernemer. De ondernemer maakt 
afspraken met de club ten einde zijn organisa-

tie of bedrijf te promoten. De vereniging ont-
vangt middelen waarmee faciliteiten kunnen 
worden aangeschaft, onderhouden of waar-
mee activiteiten worden georganiseerd. 
Ten slotte faciliteert NWC sponsorpakketten 
m.b.t. boarding, andere vormen van exposure 
en wedstrijdkleding. Wanneer ondernemers, 
organisaties of bedrijven schenkingen wil-
len doen aan teams buiten deze pakketten 
om (denk aan trainingspakken/ tassen/ etc.) 
dan is dit onder voorwaarden mogelijk. (Raad-
pleeg website). We zien u graag als sponsor bij 
voetbalvereniging NWC.

De sponsorcommissie

WORD SPONSOR BIJ NWC
ALS NWC ZIJN WIJ ENORM TROTS OP DE VELE SPONSOREN DIE WIJ HEBBEN. MENSEN DIE NWC 

EEN WARM HART TOEDRAGEN EN HET HIERDOOR MEDE MOGELIJK MAKEN DAT VEEL (±550)

KINDEREN EN (±300) VOLWASSENEN MET VEEL PLEZIER KUNNEN VOETBALLEN IN ASTEN. 

SPONSORING BIJ NWC KAN VOORALSNOG MIDDELS DE VOLGENDE PAKKETTEN: 



Pogba blijft gewoon bij United, Neymar was 
ook nergens te slijten en bij Ajax bleef de scha-
de beperkt tot de Jong en de Ligt. Internatio-
naal vind ik dat Atletico Madrid de beste zaken 
gedaan heeft, samen met Borussia Dortmund. 
Die João Felix kende ik niet zo goed, althans 
had hem weinig zien spelen. Maar met wat ik 
tot nu toe van hem gezien heb is het een hele 
goede aankoop, een jonge frisse speler, daar 
gaan ze nog van genieten bij Atletico. Griez-
mann weg, die is volgens mij over zijn top en 
ook wat verjonging doorgevoerd en de ‘oud-
jes’ ingeruild voor nieuwe goede spelers. Dort-
mund ook goed ingekocht, Hummels en Schulz 
kun je er goed bij hebben, die Brandt die van 
Leverkusen gekomen is ook wel, van Hazard 
ben ik wat minder gecharmeerd. Hopelijk kun-
nen ze dit jaar Bayern München aftroeven.

Chelsea mocht niks kopen, die zullen dan ook 
middenmoot gaan draaien dit jaar. Tottenham 
heeft met NDombele een goede aankoop ge-

daan vind ik, al is de rest van het team nage-
noeg hetzelfde gebleven en dus ook niet goed 
genoeg vrees is. United heeft met Maguire 
een miskoop binnen gehaald en de rest is ook 
maar middelmatig, al vind ik Rashford wel een 
goede speler, maar die moeten ze dan niet in 
de spits zetten.  Leicester wordt denk ik de ver-
rassing in Engeland, maar bij Liverpool en Man 
City zullen ze echter niet in de buurt komen.

Binnen onze landsgrenzen was het niet echt 
opzienbarend wat er gebeurde op transfer-
gebied. Binnen NWC weinig schokkends, het 
spelersmateriaal is ruimschoots voldoende 
om bovenin mee te draaien ondanks toch een 
groot aantal goede tegenstanders dit jaar. Ze 
gaan goed voor de dag komen denk ik.
Psv heeft met Mitroglou eigenlijk een spits ge-
haal die overbodig is vind ik. De Jong is weg en 
ook Lozano, maar Psv heeft echt verreweg de 
beste aanvallende talenten in Nederland, daar 
zitten echt een paar toekomstige toppers tus-

EINDELIJK IS HET SEPTEMBER, DE WEDSTRIJDEN BEGINNEN WEER, MAAR VOORAL BELANGRIJK 

VIND IK, DAT DE TRANSFERPERIODE VOORBIJ IS EINDELIJK. AL DE GERUCHTEN VAN SPELERS 

DIE EVENTUEEL VAN CLUB GAAN VERANDEREN, DAAR ZIJN WE NU GELUKKIG VANAF.

COLUMN: ONDER DE LOEP

LEROY FER
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sen en die Mitroglou zou dat talent wel eens 
kunnen hinderen om echt door te stoten. 
Ajax is een paar sterkhouders kwijt, dat was 
al een tijdje duidelijk. Echt overtuigd ben ik 
nog niet van Alvarez en Martinez, maar er zit 
wel potentieel in. Marin zal het niet redden in 
Amsterdam vrees ik en Promes is gewoon een 
prima aankoop. De rest van de eredivisie is 
afwachten, allemaal vrij onbekende spelers, 
waarvan je pas op het einde van het seizoen 
kunt zeggen of het een verbetering is geweest 
of niet.

De beste zaak heeft mijns inziens toch Fey-
enoord gedaan. Narsingh mwa, dat is leuk 
voor de breedte. Ze hebben Berghuis kunnen 

behouden, goede speler vind ik dat. Verdedi-
gend met Senesi en Ié stabieler, Karsdorp ook 
mwa. Verreweg de beste aankoop binnen Ne-
derland, vind ik toch wel Leroy Fer. Daar ben 
ik altijd al van gecharmeerd geweest, mooie 
atletische en dynamische voetballer die zowel 
verdedigend als aanvallend sterk is. Ik denk 
dan ook dat Feyenoord dankzij Fer kampioen 
gaat worden dit jaar. 

En als Fer dit jaar Feyenoord geen kampioen 
maakt, kan ie daarna altijd nog bij NWC in het 
2e komen voetballen, dan heeft ie alvast 1 fan 
die regelmatig komt kijken.
  
 G.Plastic

Jan Verhoeven  
    Schilders- en afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw Asten
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Manegevoetbal Asten
Matim Interieur
Midas Winkels
Nico Bennenbroek Schildersbedrijf
Oogwereld Philip Asten
Optiek Lenti
Peka Kroef B.V.
Plus Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
RSW Accountants + Adviseurs
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben

Sloopwerken en Asbestverwijdering  
      Van der Heijden B.V.
Staals & van de Laar 
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten
Tooltec
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij
Van Bussel Metaaltechniek
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
Verdonschot Mode
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
VHS Hekwerken
VRF
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.
Essential Schoonmaakdiensten BV
Wijnen Anthuruims

BORDSPONSORS (VERVOLG)
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NWC moet zich bewijzen  
in sterke tweede klasse F

Een competitie die dit seizoen bestaat uit 
enkel Brabantse ploegen. Dat is voor NWC al 
uniek, want in seizoen 2001/2002 was dat 
voor het laatst het geval. Een seizoen waar nie-
mand in Asten met plezier op terugkijkt, want 
toen degradeerde NWC uit de vierde klasse. 
Nu, zeventien jaar later, mogen de oranjehem-
den zich weer tweedeklasser noemen. NWC 
treft in deze tweede klasse sterke tegenstan-
ders, maar moet in staat zijn om in de tweede 
klasse mee te kunnen draaien. 

Vorig seizoen greep het elftal van trainer 
Roel Nabuurs vroeg het kampioenschap en 
bedroeg het verschil met nummer twee Lies-
sel, tegen wie NWC de enige nederlaag incas-
seerde, liefst vijftien punten. NWC was simpel-
weg te goed voor de derde klasse en snakte 
gaandeweg naar meer tegenstand, wat zeker 
zal komen. In 2F ontmoet NWC een aantal be-
kende tegenstanders, maar ook enkele clubs 
waartegen de laatste jaren niet is gespeeld. 
Denk aan Hilvaria uit Hilvarenbeek, dat vorig 
seizoen als vierde eindigde in 2F en Oirschot 
Vooruit, dat uit de eerste klasse degradeerde. 
Ook mag NWC twee keer naar Valkenswaard, 
dat in 2019-2020 twee deelnemers afvaardigt: 

WE GAAN WEER BEGINNEN, EEN VOORUITBLIK

NA HET OVERTUIGENDE KAMPIOENSSEIZOEN 2018-2019, WAAR NWC MET KOP EN SCHOUDERS 

BOVEN DE REST IN DE DERDE KLASSE C UITSTAK, IS DE ASTENSE FORMATIE TERUG OP HET NIVEAU 

WAAROP HET THUISHOORT. VERTROUWEN IS ER VOLOP, NU IS HET AAN DE SELECTIE OM ZICH TE 

BEWIJZEN IN EEN – OP HET OOG – STERKE COMPETITIE.

promovendus SV Valkenswaard en het afge-
daalde De Valk, vier jaar geleden nog hoofd-
klasser. 

Pikant is ook het treffen met Sparta’25 en na-
tuurlijk buurman Someren. Sparta’25, evenals 
NWC een grote vereniging die zich nog niet zo 
lang geleden eersteklasser noemde, moest 
ook wat stapjes terugdoen en was drie sei-
zoenen actief in de derde klasse. Vorig sei-
zoen vierde men in Beek en Donk het langver-
wachte kampioenschap en daarmee ook de zo 
begeerde terugkeer in de tweede klasse. So-
meren kende daarentegen een teleurstellend 
seizoen, met een achtste plaats als eindresul-
taat. Mierlo-Hout deed het vorig jaar buitenge-
woon knap als promovendus en noteerde een 
fraaie vijfde plek in 2F. NWC kruist ook weer de 
degens met de bekende opponenten RKVVO 
uit Oerle, EFC uit Eersel, Rood-Wit en Marvilde 
(beide uit Veldhoven) en Beerse Boys uit Oost, 
West- en Middelbeers. Het Geldropse Braak-
huizen, in 2015-2016 al eens de tegenstander 
van NWC, handhaafde zich vorig seizoen ook 
en blijft dus ook actief op dit niveau. Het valt 
altijd te bezien in hoeverre de diverse spelers-
mutaties invloed zullen hebben op de teams, 

NWC 1 presenteert ZICH
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Vroegtijdige handhaving als doel

maar qua omvang van de verenigingen zitten 
er vrijwel geen ‘’kleintjes’’ bij. Een interessant 
seizoen staat ons te wachten, waarin NWC 
weer een volgende stap zal moeten zetten na 
een gemakkelijk seizoen in de derde klasse. 
Nu het scorende vermogen is toegenomen, de 
spelers weer twee jaar verder zijn en ook de 
aanwas vanuit de jeugd zich aandient, gaan 
de manschappen van Nabuurs ongetwijfeld 

de twaalfde plaats en de daarop volgende de-
gradatie uit de tweede klasse in 2018 verbete-
ren. In het interview met de hoofdcoach meer 
hierover. Op zondag 22 september openen de 
Astenaren het seizoen met een uitduel tegen 
Beerse Boys, zes dagen later speelt NWC de 
Kanaalderby om 19.00 uur thuis tegen Some-
ren. 

Speelschema NWC 1

Club: Plaats: Vorig seizoen: Afstand in km:

Beerse Boys Oost-, West- en Middelbeers 10e (2F) 44,6

Braakhuizen Geldrop 9e (2F) 19,7

EFC Eersel 3e (2F) 37,1

Hilvaria Hilvarenbeek 4e (2F) 62,4

Marvilde Veldhoven 6e (2F) 28,1

Mierlo-Hout Helmond 5e (2F) 12,9

NWC Asten 1e (3C) -

Oirschot Vooruit Oirschot 12e (1C) 40,6

RKVVO Oerle 7e (2F) 30,8

Rood-Wit Veldhoven Veldhoven 11e (2F) 29,8

Someren Someren 8e (2F) 4,5

Sparta’25 Beek en Donk 1e (3D) 19,9

Valkenswaard Valkenswaard 2e (3D) 25,9

De Valk Valkenswaard 14e (1D) 21,0

22/9: Beerse Boys – NWC
28/9: NWC – Someren
6/10: NWC – Braakhuizen 
13/10: Marvilde – NWC
20/10: NWC - Rood-Wit V.
27/10: De Valk – NWC
3/11: NWC – Sparta’25
10/11: EFC – NWC
24/11: Oirschot Vooruit –NWC

1/12: NWC – Hilvaria
8/12: RKVVO – NWC
15/12: NWC – Valkenswaard
26/1: Mierlo-Hout - NWC
2/2: NWC - Beerse Boys
9/2: Rood-Wit V. - NWC
16/2: NWC – Marvilde
8/3:  Braakhuizen – NWC
15/3: NWC – EFC

22/3: Sparta’25 – NWC
29/3: NWC – Mierlo-Hout
5/4: Valkenswaard – NWC
19/4: NWC – De Valk
26/4: Hilvaria – NWC
10/5: NWC - Oirschot Vooruit
17/5: Someren - NWC
24/5: NWC – RKVVO
Wijzigingen onder voorbehoud

DE TEGENSTANDERS

SPEELSCHEMA
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Vroegtijdige handhaving als doel

ROEL NABUURS (41) GAAT ZIJN DERDE SEIZOEN IN ALS HOOFDTRAINER VAN NWC. DE COACH 

BRACHT ZIJN PLOEG MET EEN OVERTUIGEND KAMPIOENSCHAP TERUG NAAR DE TWEEDE 

KLASSE, MAAR STAAT NU VOOR EEN VOLGENDE UITDAGING: EEN TEAM FORMEREN DAT 

HET JUISTE STRIJDPLAN HEEFT OM EEN STABIEL SEIZOEN TE DRAAIEN IN DE STERKE TWEEDE 

KLASSE F. EEN INTERVIEW MET EEN NUCHTERE OEFENMEESTER. 

Na de degradatie in seizoen 2017-2018, gold 
ook voor de Ospelnaar maar één doel: met-
een terugkeren naar de tweede klasse. Toch 
moest er in de beginfase nog wel een stapje 
worden gezet, al werd snel duidelijk dat NWC 
met kop en schouders boven de rest uitstak. 
Roel Nabuurs neemt ons mee door het kampi-
oensjaar, maar kijkt ook uit naar een seizoen 
waarin weer andere dingen gevraagd zullen 
worden van de oranjehemden.

Roel, kun je ons eens meenemen door vorig 
seizoen?
“In het begin was het afwachten hoe de groep 
met de teleurstelling van degradatie zou om-
gaan. Degradatie kwam hard aan en het was 
de vraag hoe de ploeg hierop reageerde. We 
waren benieuwd hoe we ervoor stonden ten 
opzichte van onze tegenstanders in de derde 
klasse. De eerste twee duels, tegen Yssel-
steyn en Baarlo, wonnen we nipt met 1-0. 

We waren sterker dan hen, maar konden het 
kwaliteitsverschil niet uitdrukken in de score. 
In de fase daarna, tot aan de winterstop, liep 
het zoals we het graag wilden zien. We kwa-
men vaak vroeg op voorsprong en waren snel 
in veilige haven, maar waar het aan ontbrak 
was het neerzetten van een grote uitslag. Bij 
een 3-0-voorsprong bij rust vergaten we wel 
eens door te drukken. Gaandeweg merkte 
ik dat we de sterkste waren en dat merkte ik 
ook wel aan de groep, waar de concentratie 
wel eens wat minder werd. Uiteindelijk was 
dat voor ons als technische staf de grootste 
uitdaging, om de boel scherp te houden en te 
zorgen dat we iedere week een goede presta-
tie konden leveren. Er zaten enkele moeilijke 
wedstrijden bij, zoals Helmondia-uit (1-1), die 
we ook hadden kunnen verliezen. Het kampi-
oenschap kon ons niet meer ontgaan, het was 
alleen de vraag wanneer het zou gaan gebeu-
ren. Uiteindelijk kwam het toch nog onver- 
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constant BLIJVEN 
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wachts omdat meerdere concurrenten punten 
lieten liggen. We sloten het seizoen vervol-
gens af met enkele klinkende zeges, al blijft 
het zonde dat we in Liessel onze ongeslagen 
status verloren via een 3-2-nederlaag. Het is 
nu de vraag welke stappen we daadwerkelijk 
hebben gezet en waar we nu staan als team. 
Dat is de uitdaging voor dit seizoen.”

Welke ontwikkeling heeft het elftal doorge-
maakt ten opzichte van het degradatiejaar?
“Het is duidelijk dat het vertrouwen iets met 
de groep heeft gedaan. Daardoor zie je spe-
lers groeien. Spelers gaan scoren, krijgen ple-
zier en vooral veel zelfvertrouwen. Dat is toch 
wat anders dan wanneer je flink wat tegen-
stand krijgt en telkens net aan de verkeerde 
kant van de score zit. Wat ik bovendien hoop 
is dat de ervaring en volwassenheid die de 
jongens de afgelopen jaren hebben opge-
daan, resulteert in een hoger spelniveau. 
Dat is wat we vorig jaar al zagen tijdens de 
bekerwedstrijden tegen de eerste- en twee-
deklassers Wittenhorst en SSS’18. Dit waren 
op dat moment de graadmeters en we gaan 

er alles aan doen om dat niveau ook nu weer 
te halen. Het feit dat de groep weer wat jaar-
tjes verder is en dat we er een aantal spe-
lers bij hebben gekregen die zowel in kwa-
liteit als in de breedte van de selectie iets 
toevoegen, maakt ons sterker dan twee jaar 
geleden.”

Hoe belangrijk is de aanvallende versterking 
voor jullie geweest?
“Doordat we veel kansen creëerden, kregen 
onze aanvallers volop de gelegenheid om aan 
hun doelpuntenproductie te werken. Dat is uit-
stekend gelukt. Het is niet alleen de verdien-
ste van het drietal voorin, maar het ontstaat 
vooral omdat je sterker bent dan je tegenstan-
ders en veel op hun helft kunt spelen.”

Hoe heb je het kampioensfeest ervaren?
“Het leuke was dat we het op de bewuste dag 
niet direct verwachtten. Daardoor ontstaat 
een spontaan kampioensfeest. Daarna heb-
ben we het rondom de thuiswedstrijd tegen 
Helden extra gevierd, en dat ook nog eens 
met een 8-0-zege. Na ieder uitduel dat daar-

Beelden uit de kampioenswedstrijd van vorig seizoen16



op volgde bleven we nog even hangen om 
een feestje te bouwen, wat dat betreft heb-
ben we het genoeg kunnen vieren. Erg leuk 
en vooral genieten geblazen voor de spelers.”
En nu moet de knop weer om.
“Zeker. Daar zijn we hard mee bezig en in 
de voorbereiding maakte iedereen weer een 
scherpe en gretige indruk. Het besef dat het 
zeker niet gemakkelijk gaat worden is duide-
lijk aanwezig, zeker toen de competitie-inde-
ling bekend werd gemaakt. Waar we vorig jaar 
nog wel eens een tikkeltje minder geconcen-
treerd waren, is men er nu wel van overtuigd 
dat de scherpte honderd procent moet zijn. 
Om dit seizoen goed te presteren, moeten de 
spelers het uiterste van zichzelf vragen.”

Vorig seizoen heb je veel spelers uit JO19 
betrokken bij het eerste elftal. Is dat ook je 
intentie in de tweede klasse?
“Ja. Veel jongens waren vorig seizoen nog 
eerstejaars in de JO19-afdeling en hebben 
zich verder kunnen ontwikkelen. In de voor-
bereiding hebben er een aantal talenten 
meegetraind en wellicht kunnen zij de stap 

maken om uit te groeien tot basiskracht. De 
intentie is om ze veel mee te laten trainen en 
te betrekken bij de wedstrijden. Vorig seizoen 
konden deze jongens veel minuten maken in 
NWC 1, en als ze het zelf afdwingen kan dit 
ook in de tweede klasse. Al is de weerstand 
logischerwijs een stuk groter, omdat wedstrij-
den wat meer in balans zullen zijn en het ni-
veau hoger.”

Het voordeel is dat ook JO19-1 op een hoog 
niveau actief is.
“Dat ze kampioen zijn geworden en daardoor 
vierde divisie zijn gaan spelen, komt hun per-
soonlijke ontwikkeling alleen maar ten goe-
de. Qua toekomst ziet het er rooskleurig uit, 
er komt weer een mooie groep aan die zich 
aandient.”

Een bekend fenomeen rondom thuiswedstrij-
den is het Team van de Week. NWC 1 is in 2018 
begonnen met het helpen bij deze teams. Kun 
je eens vertellen hoe dit in zijn werk gaat?
“De spelertjes die zondags met ons mee het 
veld op gaan, wilden we iets meer binding ge-
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NWC SELECTIE  SEIZOEN 2019-2020
Boven, van links naar rechts: Eef Opperman (keeperstrainer), Johan Janssen (teammanager), Sam Ockers, Leon van den Bosch, Menno Janssen, Timo Janssen, Chesron Geuns, 

Mitchell Janssen (assistent-scheidsrechter) en John Baltussen (assistent-scheidsrechter). Midden, van links naar rechts: Theo Lankhorst (fysiotherapeut), Teun van Erp, Sander van den Eijnde, Bas Lemmen, 
Gijs Brüsewitz, Koen van Dijck, Mar� jn Henst, Luuk Castelijns en Jan Mennen (el� albegeleider). Onder, van links naar rechts: Laurens Hurkmans (assistent-trainer), Tijs van Tilburg, Damon Claessens, 

Douwe Hurkmans, Mark Bosch, Ruud Leenen, Jeroen van Deursen en Roel Nabuurs (hoofdtrainer). Ontbrekend op de foto: Youri van Brussel en Daan Hendrix.

NWC 1 Elftalfoto 2019-2020.indd   4-5 9-9-2019   21:12:11
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Gijs Brüsewitz, Koen van Dijck, Mar� jn Henst, Luuk Castelijns en Jan Mennen (el� albegeleider). Onder, van links naar rechts: Laurens Hurkmans (assistent-trainer), Tijs van Tilburg, Damon Claessens, 

Douwe Hurkmans, Mark Bosch, Ruud Leenen, Jeroen van Deursen en Roel Nabuurs (hoofdtrainer). Ontbrekend op de foto: Youri van Brussel en Daan Hendrix.
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ROEL NABUURS
HOOFDTRAINER

John Baltussen
Assistent-scheidsrechter

LAURENS HURKMANS
ASSISTENT-Trainer
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Elftalbegeleider

JOHAN JANSSEN
Teammanager

EEF OPPERMAN
Keeperstrainer
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ven dan alleen mee het veld op laten lopen 
en penalty’s nemen. Twee selectiespelers 
verzorgen de training een week voorafgaand 
aan de dag waarop ze Team van de Week zijn, 
zodat de spelertjes wat meer gewend raken 
aan de jongens van NWC 1. En daarnaast 
dat ze hen herkennen. De reacties vanuit de 
jeugdafdeling, de ouders en de jeugdspelers 
zelf waren erg positief waardoor we dit ini-
tiatief hebben doorgezet. De ene keer help 
ik met oefenstof, de andere keer verzinnen 
de spelers van NWC 1 zelf een trainingsvorm. 
Op die manier hebben we alle Teams van de 
Week er extra bij betrokken en dat beviel 
hartstikke goed. Voor sommige jongens was 
het even wennen, maar keken ze achteraf 
toch met een voldaan gevoel terug als ze zien 
hoe de spelertjes ervan genoten hebben. Een 
mooi initiatief!”

Even terug naar de terugkeer naar de tweede 
klasse. In hoeverre ga je vasthouden aan je 
eigen manier van spelen?
“We willen van onze eigen kracht uitgaan, 
maar beseffen ons wel dat dit anders zal zijn 
dan vorig seizoen. Toen konden we dominant 
zijn en altijd op de helft van de tegenpartij 
spelen, maar nu moeten we ook een plan 
klaar hebben op het moment dat dat niet 
lukt. Tegen betere, dominantere teams zullen 
we wat meer op eigen helft moeten spelen, 
en proberen de snelheid voorin te benutten. 
Dit geeft ons weer een extra wapen en daar 
hebben we in de voorbereiding ook uitge-
breid over gesproken. Onze intenties blijven 
gewoon hetzelfde, namelijk dominant voet-
ballen, maar we moeten wel realistisch blij-
ven en ons kunnen aanpassen. De jongens 
moeten dit zelf gaan herkennen en de juiste 
beslissingen daarin nemen tijdens de wed-
strijd.”

Is de tweede klasse volgens jou veel veran-
derd vergeleken met twee seizoenen terug?
“Vooraf gezien zijn er weinig ploegen die ik 
sowieso in de onderste regionen verwacht. 
We treffen veel grote verenigingen en dus ook 
veel kwaliteit. Het is even afwachten wat wij 
hier tegenover kunnen zetten, ook omdat we 
niet ieder team kennen. De wedstrijden in de 
beker, vorig seizoen, moeten ons houvast 
geven in het geloof dat we de tegenstanders 
aankunnen. Dát niveau moeten we halen. Het 
zal niet iedere week lukken, maar dat moet 
wel het uitgangspunt zijn. 
Twee jaar geleden hadden we een erg jong 
elftal dat heel grillig was, waarbij we aardige 
fases afwisselden met slechte fases. Toen we 
dan ook nog eens twee doelpunten incas-
seerden, was de wedstrijd gelopen. Nu is het 
zaak het basisniveau te halen. Als we kunnen 
pieken in bepaalde wedstrijden is dat lekker, 
maar we moeten vooral constant worden. De 
competitiestart is daarin belangrijk, we moe-
ten vertrouwen krijgen dat we op dit niveau 
meekunnen. Die eerste drie, vier wedstrijden 
zijn cruciaal. We moeten voorkomen dat we al 
vroeg naar onderen moeten kijken.”

Wat is de doelstelling?
“Ons einddoel is handhaving in een vroeg 
stadium. Degelijk meedraaien in de midden-
moot dus, zonder dat we tot de laatste speel-
dag moeten vechten tegen degradatie. Als 
het eenmaal draait kunnen we altijd kijken 
tot waar onze mogelijkheden liggen. Wellicht 
zijn we wel in staat om een gooi te doen naar 
een periodetitel. Maar, zoals gezegd, blijft 
een zorgeloos seizoen met lijfsbehoud als 
bekroning het belangrijkste doel.” 

NWC 1 presenteert ZICH: INTERVIEW MET HOOFDTRAINER ROEL NABUURS

vervolg van pagina 17
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MOHAMED, Keyane en  
Damin Elbouzidi    

ZO VADER, ZO ZONEN

 
M: Mo  
K&D: Geen

ALIAS (BIJNAAM)

 
M: 6 juni 1967 in 
Tazarine, Marokko 
K: 10 mei 2008 in 
Geldrop
D: 24 augustus 
2012 in Geldrop

GEBOREN

 
M: Met Team De 
Rooy Rally Parijs-
Dakar gewonnen 
(2012)  
K: 2x kampioen
D: Dat we een keer 
de beker hebben 
gewonnen

HOOGTEPUNT

 
M: Ik geef niet snel 
op  
K: Dat moeten 
anderen voor mij 
zeggen
D: Ik kan goed  
samen spelen

BESTE 
EIGENSCHAP

 
M: Geen geduld  
K: Snel boos
D: Ik kan soms 
slecht tegen mijn 
verlies

SLECHTSTE 
EIGENSCHAP

 
M: Eigen doelpunt 
gemaakt 
K&D: Geen

DIEPTEPUNT

 
M: Invaltrainer/
leider JO8-1  
K: JO12-1
D: JO8-1

TRAINT/ 
SPEELT IN

 
M: Beproevings-
monteur/test-
chauffeur bij DAF 
Trucks NV  
K: Basisschool Het 
Lover
D: Basisschool St. 
Lambertus

BEROEP/SCHOOL

 
M: Techniek  
K: Geschiedenis
D: Lijn 3

FAVORIETE 
SCHOOLVAK

 
M: Natuurkunde  
K: Natuur en tech-
niek
D: Rekenen

SAAISTE  
SCHOOLVAK

 
M: NPO  
K: Ziggo Sport
D: Nickelodeon

FAVORIETE TELE-
VISIEZENDER

 
M: Spoorloos  
K: Voetbal
D: Henry Danger

FAVORIETE 
TELEVISIE-
PROGRAMMA

 
M: NPO Radio 1  
K&D: Radio 538

FAVORIETE  
RADIOZENDER

 
M: Amsterdam 
Dakar Challenge 
rijden met mijn 
gezin  
K&D: Profvoet-
baller worden

DROOMT VAN…

 
M: Negatieve per-
sonen  
K: Ruzie
D: Op tijd naar bed 
gaan

HEKEL AAN

 
M,K&D: Marokko

MOOISTE  
VAKANTIELAND

 
M: Nasser Al-
Attiyah  
K: Lionel Messi
D: Lionel Messi, 
omdat hij een 
goede speler is

IK ZOU EEN DAGJE 
WILLEN RUILEN 
MET…
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M: “Leven en laten 
leven”  
K: “Niet denken, 
maar doen”
D: “Gewoon jezelf 
zijn”

LIJFSPREUK

 
M: Kunta Kinte  
K: The Lion King
D: Huisdier- 
geheimen 1

BESTE FILM

 
M: Tajine met vlees 
K: Pizza
D: Frikandel

LIEVLINGSETEN

 
M: Blauw  
K&D: Oranje

LIEVELINGS KLEUR

 
M: Jan de Rooy - 
Hart van zand  
K: Het leven van 
een loser
D: Kapitein Onder-
broek

BESTE BOEK

 
M: Michael Jack-
son - Billie Jean  
K&D: Lil Nas X – 
Old Town Road

FAVORIETE LIED

 
M,K&D: Van alles

FAVORIETE 
MUZIEK GENRE

 
M: Ajax  
K: Neutraal 
supporter in de 
Eredivisie
D: Ajax

FAVORIETE CLUB  
IN NEDERLAND

 
M,K&D: Barcelona

FAVORIETE CLUB  
IN NEDERLAND

M: Keyane en 
Damin  
K: Damin
D: Keyane

FAVORIETE VOET- 
BALLER NWC

M: Frenkie de Jong 
K&D: Virgil van 
Dijk

FAVORIETE VOET- 
BALLER NL

M: Andrés Iniesta 
K&D: Lionel Messi

FAVORIETE VOET- 
BALLER BUITEN- 
LAND

 
M: Cola  
K: Sprite
D: Fanta

LIEVELINGS- 
DRINKEN

 
M: Johan Cruijff 
Arena  
K&D: Camp Nou

MOOISTE  
STADION

 
M: Ajax-thuis-
tenue  
K: Paris Saint-
Germain-uit 2018-
2019
D: Barcelona en 
die van Marokko

MOOISTE TENUE

 
M: Helmond Sport 
K&D: geen

LELIJKSTE STADION
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Natuurlijk moet je deze rubriek dan beginnen bij één van de pioniers van deze samenwerking 
en in dit geval is dat Jolanda Smits. Jolanda heeft aan het begin gestaan bij de samenwerking, 
heeft zich jarenlang ingezet voor het meisjes- en vrouwenvoetbal bij NWC en is daar na de sa-
menwerking voor 100% mee doorgegaan. Als haar enthousiasme bij je binnenkomt ben je zelf 
ook niet meer te stoppen. We legden haar de volgende termen voor.

Naam Jolanda Smits
Geboren Jazeker, 14-3-1969
Partner Theo van Roy
Kinderen Twee, Mara en Len
Tatoeages Nee
Huisdieren Niet meer, wel vissen, 
 konijnen en kippen gehad
Werk Leerkracht basisschool 
Studie Aan het afronden, 
 Master Educational Needs
Hobby’s naast voetbal Wandelen, chips eten, dansen. 
 Als ik poets, doe ik dat altijd dansend, dat maakt het 
 poetsen veel leuker
Mooiste Muziek Veel, van klassiek tot hardrock, afhankelijk van de stemming
 waarin ik me bevind
Beste Film ……………ik ben niet zo’n filmkijker
Mooiste Boek Als t maar een waar gebeurd verhaal is, verzinnen kan ik zelf
 ook genoeg
Lekkerste eten Frietje met
Lekkerste drinken Zoete witte wijn
Leukste TV programma Wie is de Mol
Wat zap je weg op TV Niets, ik kijk echt met alle gezinsleden mee
Mooiste man / vrouw Er zijn een paar gegadigden, vroeger was het altijd Mel Gibson,  
 de vroegere Mel Gibson is het eigenlijk nog wel steeds

De POWERVROUW van 
ST SV Someren / NWC
Deze nieuwe rubriek zal trachten om het vrouwen/meisjes voetbal, alsmede de samen-
werking tussen SV Someren en NWC op dat gebied, vaker binnen onze verenigingen te 
laten zien. Door middel van korte vragen en korte snelle antwoorden hopen we zo de ge-
interviewde persoon beter te leren kennen. Noem het maar een kijkje in zijn/haar hoofd.
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BORDSPONSOR PLUS
AnyTyme ‘t Stati onneke 
Bakkerij vd Mortel
Bestrati ngsbedrijf van Oosterhout
Buro 3
Crown Aircra�  Support
Dinerti jd
Haus am Gelster
Installati etechniek van Eersel B.V.
IT-Connecti e
Jan van Kemenade Uitdeuken Zonder Spuiten
Korrekt Stukadoorsbedrijf
Rijschool ROI thodn NXXT.nl
Schilders- en glasbedrijf Bekx
SHI B.V.
Spinnov BV
Thijssen Sport
Unidis Bedrijfsso� ware B.V. 
Van Mierlo schoenen

SHIRTSPONSOR
Eetcafé De Grutt er
Fransen Audiovisuals
Horeca bedrijven Heidehof
Malex Automoti ve
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
Van der Putt en Fysiotherapie
Groenen Installati es
Adruu B.V.

NWC TV
Bemeko Partyverhuur
De Kanti ne
Eetcafé De Grutt er
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee

TOERNOOISPONSOR
Karwei Someren-Asten
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Favoriete vakantieland Zeeland (de provincie in Nederland)
Bang voor Muizen
Respect voor Alles en iedereen
Spijt van Ik vind dat je nergens spijt van zou moeten hebben, je kunt
 dingen wel jammer vinden en van fouten kun je leren
Beste eigenschap Oplossingsgericht bezig zijn
Slechtste eigenschap Bemoeizuchtig
Hekel aan Niet eerlijk zijn
Voor het laatst gehuild Toen ik mijn toets niet ingeleverd kon krijgen op het laatste
 moment, tranen uit paniek waren dat
Kan erg lachen om Heel veel dingen, echt de meest onbenullige dingen toveren  
 al een lach op mijn gezicht
Als ik Koningin was zou ik Alle salarissen dichter bij elkaar brengen, we hebben elkaar
 allemaal nodig, gelijkheid
3 meest bezochte websites Google, google en google
3 meest gebruikte apps Whatsapp, e-mail-app, navigatie
Meest opmerkelijke nieuwsfeit Ik schrik nergens meer van
Favoriete club Nederland PSV
Favoriete club Buitenland Barcelona
Beste Nederlandse speelster Jacky Groenen
Beste Buitenlandse speelster Geen
Beste Nederlandse speler Frenkie de Jong
Beste Buitenlandse speler Lionel Messi
Mooiste voetbalshirt Geen
Mooiste doelpunt Marco van Basten, EK finale 1988 (redactie: voor de jongeren  
 onder ons zoek het doelpunt maar eens op op YouTube)
Hoe zie je de toekomst
van ST SV Someren / NWC Groots
Heb je zelf ooit gevoetbald Als leerkracht tegen leerlingen, ik zou Jeroen van de Kerkhof
 wel eens verdedigen……………niet gelukt
Beste speelster aller tijden
van SV Someren of NWC Lotte van Mourik
Beste speler van
SV Someren of NWC Thijs van Pol
Mooiste sportpark ‘t Root
Deze clubman/vrouw
verdient een pluim (redactie: je mag er maar 1 noemen) Joost van Stiphout
Meest geleerd van Mijn kinderen
Levensmotto Het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers
 ophangen

Jolanda, bedankt voor je medewerking aan deze nieuwe rubriek, zijn er nog op- of aanmerkin-
gen of wil je nog gewoon iets zeggen? 
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Het derde elftal hoort voortaan ook bij de 
selectie. Ze zijn afgelopen seizoen gepromo-
veerd en voetballen nu in dezelfde klasse als 
het tweede. En als je speelt tegen reserve-
elftallen van hoofdklassers dan moet het wel 
wat prestatiever. Het vrijblijvende gezellige 
elftal waarmee ze vorig seizoen met zoveel 
plezier zo goed presteerden moet iets min-
der vrijblijvend. Ze hebben  nu dezelfde trai-
ningspakken als het eerste. Soms trainen ze 
samen met één. Tijdens de zomerstop kregen 
ze heuse trainingsschema’s mee, en ook nu 
volgen ze een strak plan. Er worden video-
opnames gemaakt, er wordt gemeten en ge-
evalueerd. Want de club wil wel dat het derde 
in deze klasse blijft. Dan sluit het niveau be-
ter aan bij het tweede, en is de doorstroming 
naar het eerste beter. Die natuurlijk na het 
kampioenschap vorig seizoen ook weer een 
klasse hoger spelen. Een club als de onze 
is het aan zijn stand verplicht om minimaal 
tweede klasse te voetballen.
Hoe kan het dan dat de oefenwedstrijden ver-
loren gaan? Dat het niet loopt? Dat die heer-
lijke linksbuiten van vorig seizoen geen actie 
meer kan maken? Ze zijn fanatiek, natuurlijk. 
Ze willen zondags winnen, natuurlijk. Ze willen 
laten zien dat ze in deze klasse horen, zoals de 
hoofdtrainer en voorzitter steeds verkondigen. 

De oude leider van de laatste seizoenen ziet 
het met lede ogen aan. En vraagt spreektijd 
tijdens de zoveelste bespreking van de vol-
tallige selectie. Samenzweerderig zegt hij: 
‘Zal ik jullie een geheim vertellen? Jullie wor-
den geen van allen profvoetballers. Jullie zul-
len je hele voetballeven amateurvoetballer 
zijn. En weet je wat? Het maakt echt geen ene 
moer uit in welke klasse je speelt. Tweede 
of vijfde klasse, E, F of G, wat dan nog? Het 
enige dat telt is dat je met plezier traint en 
speelt. En je stinkende best doet. In die volg-
orde. Dan kom je vanzelf in het team dat bij 
je past. En dan speelt dat team vanzelf in de 
klasse die bij het team hoort. Neem jezelf als 
amateurvereniging niet te serieus. Maak een 
klasse niet te belangrijk. Zorg voor een fijne 
vereniging. Op optimisme en plezier kan iets 
groeien, op verkrampte prestatiedrang sterft 
het af...’

De spelers en coaches kijken hem aan. Som-
migen met een opgeluchte glimlach op het 
gezicht, sommigen met een groot vraagte-
ken. Maar op de training die volgt passeert de 
linksbuiten van het derde de één na de ande-
re verdediger. Het lijkt wel of hij zweeft. Wát 
een lichtvoetige techniek. De klasse druipt er 
van af... 

COLUMN: VOETBALDIER

KLASSE
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Twee dingen: • Als iedereen zich inzet voor de vereniging, allemaal een klein beetje of een 
beetje meer, dan kan iedere vereniging zonder al te veel problemen draaien
• Ik moest echt 1 persoon kiezen bij het uitdelen van de pluim en ik sta ook volledig achter die 
naam, maar... de mensen die heel belangrijk zijn binnen de club vind ik het kader (enthousias-
te en bekwame trainers en leiders). Ik noem nu niet 1 naam, want je doet het allemaal samen.
Dit wilde ik toch nog even gezegd hebben.

vervolg van pagina 29



Wat een verstandige woorden Boubakar. Je zit 
zeker op een hele goede school? 
Ik zit op het Talent in groep 8 bij meester 
Thomas en juf Hilde. 

Ah, juf Hilde. Doe haar maar de groeten, ik 
ken haar van het tennissen. Heb je ook zoveel 
verstand van voetbal? Wat is je favoriete voet-
balclub?
Ik ben voor Barcelona, en in Nederland voor 
PSV.

Da’s nou jammer, blijkbaar toch niet zo veel 
verstand van voetbal... Heb je nog een uitsmij-
ter voor de lezers van ons clubblad?
Ja hoor. DOE JE BEST MET VOETBAL!

Dat is een mooie. Dankjewel jongeman!
Heel graag gedaan! 

Hallo jongeman, fijn weertje om zo een beetje 
te hangen, niet? Mag ik vragen wie je bent en 
wat je hier doet?
Ja hoor. Ik ben Boubakar je schrijft bou maar je 
zegt zegt boe en mijn achternaam is Bah. Ik sta 
hier naar mijn broer te kijken, kijk daar loopt-
ie, hij speelt in de JO19-1.

Voetbal jij zelf ook?
Ja ik voetbal in de JO13-2. We hebben vandaag 
tegen Someren gespeeld.

En wat heb je gemaakt? Kun je een beetje bal-
len?
We hebben met 8-2 gewonnen, ik heb één keer 
gescoord. Ik sta meestal linksvoor maar ben 
eigenlijk rechtsbenig, ben best wel snel en ook 
wel technisch. Maar of ik goed kan voetballen 
dat zeg ik niet van mezelf...

OVER DE 
RELING

HET HEKWERK OM HET BALKON VAN DE KAN-

TINE IS DÉ PLEK WAAR SUPPORTERS, HAN-

GEND OVER HET HEK ALS OVER DE RELING 

VAN EEN SCHIP, UITKIJKEND OVER HET IM-

MER GROENE EN EGALE HOOFDVELD, TOT AL 

DAN NIET DIEPE VOETBALOVERPEINZINGEN 

KOMEN. DEZE KEER IN ‘OVER DE RELING’:

COLUMN
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COLUMN: REVIVAL

OPENING VAN HET NIEUWE VOETBALTERREIN 
OP ZONDAG 9 SEPTEMBER 1928

* oude Wilhelmina-terrein aan de Voordel-
donk (eigenaar P.Sleegers) 

* huur F 25,-  per jaar

Hoewel het zondag geen ideaal voetbalweer was 
kunnen wij toch met genoegen constateren dat 
de officiële opening van het nieuwe terrein van 
NWC uitstekend geslaagd is. Om twee uur had 
een wedstrijd plaats tussen NWC 2 en Sparta 2, 
welke door de gasten met 4-1 verdiend gewon-
nen werd.
Om circa half vier verscheen de harmonie St. 
Cecilia aan het clublokaal (zie foto onder) en 
vergezelde de eerste elftallen van N.W.C. en 
Sparta Beek en Donk onder het spelen van 
enige opgewekte marsen naar het terrein. De 
tonen der muziek lokten heel wat belangstel-
lenden mee, zodat bij aanvang van de wedstrijd 

Kortom
IN DEZE RUBRIEK LEES JE HET VERSLAG VAN EEN BELANGRIJKE HISTORISCHE GEBEURTE-

NIS BIJ NWC ZOALS DAT INDERTIJD IN HET PEELBELANG VERSCHEEN. HIER EN DAAR IS DE 

TEKST EN DE SPELLING WAT AANGEPAST OM DE LEESBAARHEID TE VERHOGEN.

Clublokaal café Verdijsseldonck  
aan de Markt ( bij “Antje”)



NWC  1 in september 1928

het terrein door een flinke schare publiek was 
omzoomd.
De aftrap werd gedaan door de Weledele Heer 
W.F. Peijnenburg Gemeente Secretaris, welk 
moment door een fotograaf op de gevoelige 
plaat werd vastgelegd.



Aangemoedigd door de muziek werd er 
vooral in het begin mooi gespeeld, hoewel 
het warme weer wel enigszins afbreuk deed. 
Sparta dat met enige invallers uitkwam kon 
het tegen onze vlugge spelers niet bolwer-
ken en zag de stand voor rust reeds tot 5-0 
opgevoerd.
Onder de rust werd een foto gemaakt van het 
1e elftal. Na de hervatting was bij N.W.C. 
een kleine inzinking waarvan Sparta gebruik 
maakte om de traditionele eer te redden. 
Het einde kwam al zo met een 5-1 zege 
voor N.W.C.
Na afloop ging het weer met muziek voorop 
naar het clublokaal.
Het bestuur had gezorgd voor een verras-
sing: het uitgeven van een nieuw clublied. 
Deze liedjes werden onder de wedstrijd 
uitgedeeld (kosten 10 cent) en vonden bij 
het publiek een gretig onthaal. ’s Avonds 
werden ze hier en daar reeds uit volle borst 
gezongen.
Langs deze weg brengen wij tevens dank aan 
allen, die tot het slagen van deze sportdag 
hebben meegewerkt en vooral ook aan het 
publiek dat door zijn flinke opkomst blijk 
gaf belang te stellen in ons streven. Wij 
hopen dat het in de toekomst steeds zo zal 
blijven.  
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Onder: Eerste clublied van NWC op 
de wijs van Adieu, Bredase meisjes 
door auteur en latere ere-lid Piet 
van der Zanden (zie jubileumboek 
50-jarig bestaan).

Een moment uit de wedstrijd tegen 
Sparta op het nieuwe terrein aan de 
Voordeldonkse Weg

Aangemoedigd door de muziek werd er 
vooral in het begin mooi gespeeld, hoewel 
het warme weer wel enigszins afbreuk deed. 
Sparta dat met enige invallers uitkwam kon 
het tegen onze vlugge spelers niet bolwer-
ken en zag de stand voor rust reeds tot 5-0 
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Als ik kritisch naar het Nederlandse VAR-sys-
teem kijk, kan ik me wel een reden bedenken 
dat hier veel ontevredenheid over bestaat. In 
viel bijna van mijn stoel toen ik in augustus 
de wedstrijd Fortuna Sittard – Heracles Alme-
lo zat te kijken, en arbiter Kevin Blom om de 
meest pietluttige overtredinkjes doelpunten 
afkeurde of strafschoppen weggaf. Ik kan me 
voorstellen dat niet iedereen zich deze wed-
strijd nog kan herinneren, maar het toont in 
mijn ogen wel aan dat er in onze voetbalcul-
tuur iets moet veranderen. In dit geval geef ik 
dus niet de VAR de schuld, maar wel de ma-
nier van fluiten in Nederland. In eerdere co-
lumns is dit onderwerp volgens mij wel eens 
aan bod gekomen, maar het komt eigenlijk 
telkens weer terug. In welke context dan 
ook. Zelfs als ik tijdens wedstrijden van NWC 
1 langs de lijn sta en hoor hoe snel er wordt 
geroepen om een vrije trap of een kaart, frons 
ik mijn wenkbrauwen. Laten we hier in Neder-
land geen gewoonte van maken, want dan 
kunnen we het binnenkort echt ‘’zaalvoetbal’’ 

VORIG SEIZOEN IS IN NEDERLAND EEN START GEMAAKT MET DE VAR. EEN HULPMIDDEL OM 

HET SPEL EERLIJKER TE MAKEN, EN OM (OVERDUIDELIJKE) FOUTEN VAN DE ARBITRAGE TE 

KUNNEN HERSTELLEN. IN VOETBALLEND NEDERLAND WERD NERGENS ANDERS MEER OVER 

GESPROKEN, MAAR IK BEN BENIEUWD OF DAT HEEL LANG ZO ZAL BLIJVEN. 

COLUMN:  
JELLE VAN DER LOO

Zet de  
Engelse VAR  

de toon?

Naar mijn mening is de VAR wel degelijk een 
toevoeging, een goede aanvulling ook, maar 
laat de uitvoering nog wel eens te wensen 
over. Maar: geef dit systeem de tijd. Uitein-
delijk gaat dit echt wel zijn vruchten afwer-
pen, maar laten we het systeem niet meteen 
afschrijven. Geklaag blijft er altijd, voetbal is 
namelijk een sport waar veel emoties bij ko-
men kijken en waar persoonlijke interpretatie 
in iedere situatie een rol speelt. Dus ook bij 
scheidsrechters. 
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gaan noemen. Voetbal mag wat mij betreft op 
het scherpst van de snede gaan. Laat stevige 
duels toe, accepteer een risicovolle tackle, 
oftewel: gooi het tempo omhoog! Veel wed-
strijden zijn het aanzien niet waard, alleen al 
door een gebrek aan vaart. Uiteraard heeft al-
les met kwaliteit te maken, maar zorg er dan 
voor dat de randvoorwaarden het toelaten 
dat een treffen tussen twee teams ook écht 
de moeite is. Laat de wedstrijd een wedstrijd 
worden. Een hoger tempo zorgt niet alleen 
voor een hogere amusementswaarde, maar 
ook voor meer weerbaarheid. En je creëert 
meer onderlinge acceptatie; het is uitdelen 
en incasseren. Als onze vaderlandse arbiters 
dit erin kunnen krijgen, gaat dit ook een po-
sitief effect hebben op de VAR. Niet om ieder 
lullig duwtje of miniem fysiek contact hoeft 
dan meteen gefloten worden. En hopelijk kij-
ken voetballiefhebbers dan ook anders tegen 
bepaalde spelsituaties aan. 

Wat dat betreft ben ik benieuwd of de VAR in 
Engeland gaat slagen. Ik ben al jarenlang een 
groot liefhebber van Engels voetbal. Vanwe-
ge de supporters(beleving), de intensiteit en 
tempo in wedstrijden, de stadions en natuur-
lijk ook het topniveau. Engelse voetballers 

zijn wars van pietluttigheid en hebben geen 
voldaan gevoel als ze niet álles hebben ge-
geven. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat 
de VAR in Engeland zomaar een goal afkeurt 
omdat de spits van Liverpool per ongeluk en 
onbedoeld de centrale verdediger van West 
Ham United heeft aangetikt. Buitenspelsitu-
aties zijn een ander verhaal, want daar zijn ze 
wel uiterst nauwkeurig in. Diepgaande aan-
vallers die veel op het randje van buitenspel 
spelen, waar er onder meer bij Manchester 
City veel van zijn, zullen hier veel mee te ma-
ken krijgen. 
Maar laten we eerlijk zijn, een doelpunt dat 
afgekeurd wordt wegens buitenspel is nog 
altijd rechtvaardiger dan een overtreding die 
door de ene scheidsrechter wel wordt be-
straft, maar door de ander niet. Gezien het 
feit dat er in Engeland veel wordt toegelaten 
qua duels, gok ik erop dat de VAR in Engeland 
wel eens kans van slagen zal hebben. Dat de 
VAR slechts op de achtergrond meekijkt, en 
niet zoekt naar een mogelijk vergrijpje. Stie-
kem hoop ik erop dat in Engeland de toon 
wordt gezet, en dat de VAR internationaal op 
die manier een meer functionele en minder 
prominente rol zal krijgen in ons prachtige 
spelletje.  



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

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

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

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

ERELEDEN 




	Omslag NWC-er 2019-09_p1
	De Nieuwe NWC'er sept 2019_online
	Omslag NWC-er 2019-09_p4

