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INHOUD
VOORWOORD
Met volle moed waren we allemaal aan het nieuwe 
seizoen begonnen. Natuurlijk niet helemaal onbe-
vreesd dat er weer een kink in de kabel zou komen, 
maar toch, dat het zo snel weer zou eindigen, dat 
hadden we niet gehoopt. Daarom ligt er ook dit 
keer weer een’corona-versie’ van de NWC-er voor je.  
Gelukkig is er nog voldoende gebeurd waarover de 
nodige woorden gezegd kunnen worden. 
Zo is er inbreng van Wim Geboers als aftredend 
voorzitter en Nils van Hoek als zijn vervanger, bren-
gen we jullie op de hoogte van de resultaten tot nu 
toe van NWC1 en het vrouwenvoetbal en hebben 
we weer flink wat input van verschillende redactie-
leden.  De input voor de volgende editie zal door het 
vroegtijdig onderbreken van de competitie mogelijk 
een stuk moeilijker te vergaren zijn. Aan ons om er-
voor te zorgen dat er ook dan weer een mooi gevulde 
NWC-er zal zijn. We gaan er ons best weer voor doen.    
 
 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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HOOFDSPONSOR 
ING

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.
Shell Peelland / Velg + Band
SHI B.V.
van Heugten Wand- en Vloertegels
Verhaak B.V.

FACILITAIR SPONSOR
Apotheek Asten - Alphega apotheek
B.B.N. Techniek B.V.
BBA
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.
AnyTyme ‘t Stationneke 
Café Toff
Cafetaria snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid B.V. 
De Kleverij
De Pandoer B.V.
Dispolab Nederland B.V.
Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V.
Gevloerd door Eric
Horeca bedrijven Heidehof

Pesos Eten & drinken
PVP Deurne
Revolution Finance
Rijschool Wilco
Ristorante Innesto
Slema Natuursteen
Thijssen Sport
Tinnemans en Van Loon
van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Verberne bouw + meubel
Van Lierop Adviseurs en Accountants B.V.
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De laatste  
en de  

eerste?

Het coronavirus zorgde er echter voor dat we 
de algemene ledenvergadering niet door kon-
den laten gaan, omdat we (gelukkig) meer 
aanmeldingen hadden dan de 30 personen, 
die we in de kantine mochten ontvangen. 
We hebben daarom moeten besluiten om de 
ALV te verschuiven.  Op 25 november werd 
deze alsnog in digitale vorm gehouden. 
De kopij voor deze uitgave moest voor 25  
november aangeleverd worden en de uitgave 
is na deze datum, dus op het moment dat die 
op jullie deurmat is geploft ben ik geen voor-
zitter meer. 

Zoals eerder al gezegd, ik kijk met veel plezier 
terug op 8 jaar voorzitterschap. Het was een 
mooie, soms turbulente, periode. Ik draag 
de club met een goed gevoel over aan mijn 
opvolger. We hebben een prachtige accom-
modatie met twee nieuwe kunstgrasvelden. 
En na de bouw van de nieuwe school aan de 

Beatrixlaan, zal hopelijk ook de parkeergele-
genheid bij onze accommodatie veel verbe-
terd zijn. 

De vereniging staat er financieel gezond voor 
en op sportief gebied gaat het ook goed. Veel 
selectieteams van de jeugd spelen op divisie 
niveau en moeten er straks aan bij gaan dra-
gen dat NWC1 op 1e klasse niveau kan gaan 
spelen. De lat ligt daarmee hoog, maar ik ben 
ervan overtuigd dat NWC op dat niveau moet 
kunnen gaan en blijven acteren.

Voorzitter zijn doe je niet alleen. Gelukkig 
wist ik me gesteund door bekwame mede-
bestuursleden, die me met raad en daad 
terzijde hebben gestaan. Ik dank hen daar 
hartelijk voor, zoals ik ook alle vrijwilligers 
en sponsoren dank voor hun steun aan NWC. 
Zonder jullie inzet en steun kan een vereni-
ging als NWC niet bestaan. En natuurlijk dank 

IN DE VORIGE EDITIE VAN DE NIEUWE NWC’ER SCHREEF IK IN MIJN WOORDJE DAT IK TERUG 

GA TREDEN ALS VOORZITTER. IK GING ER TOEN NOG VAN UIT DAT DE ALGEMENE LEDENVER-

GADERING (ALV) OP 7 OKTOBER DOOR ZOU GAAN EN DAT IK MIJN LAATSTE BIJDRAGE AAN 

HET CLUBBLAD GELEVERD ZOU HEBBEN. 

Voorwoord van de voorzitter(S)
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 ik de redactie van De nieuwe NWC-er omdat 
ik bij iedere uitgave de gelegenheid kreeg om 
mijn woordje te doen.
Tenslotte, NWC dat zijn wij allemaal samen. Ik 
wens mijn opvolger Nils van Hoek veel succes 
en een mooie tijd als voorzitter toe. Met jullie 
steun gaat hij er zeker iets moois van maken.

Ik geef de pen nu door aan Nils. Misschien 
begint hij hiermee aan zijn eerste bijdrage 
aan ons clubblad en gaan er nog vele volgen.

 Wim Geboers, Voorzitter NWC

Dankjewel Wim, niet alleen voor het overdra-
gen van de pen maar ook voor je toewijding 
de afgelopen 8 jaar, een waardig boegbeeld 
van de club. Waar jouw avontuur als voorzit-
ter eindigt begint het hier voor mij. Een pe-
riode waar ik enorm naar uitkijk. Voor die-
genen die mij nog niet kennen is een korte 
introductie denk ik op zijn plek; Ik ben Nils 
van Hoek, 40 jaar en woon op de Hulterman 
in Asten. Ik ben getrouwd met Maaike en sa-
men hebben we 2 zoons, Just (12) en Siem 
(11). Als Creative Director geef ik leiding aan 
het reclamebureau waar ik werk en waar ik 
verantwoordelijk ben voor de creatieve verta-
ling van communicatiestrategieën. Daarnaast 
ben ik actief in het Astense verenigingsleven 
en ben ik bestuurslid van Cs De Klot. 
NWC is een club die als een oranje draad 
door mijn leven loopt. Zelf ben ik al vroeg in 
de jeugd begonnen met voetballen en we-
gens een blessure gestopt als actief lid na 4 

jaar senioren. In die periode heb ik ook veel 
plezier gehaald uit het geven van trainen en 
het coachen van de a en b selectieteams. De 
afgelopen 5 jaar ben ik actief geweest als trai-
ner/coach van de teams waar onze jongste 
zoon Siem speelde, nu is dat de Jo12-1. Zoals 
gezegd kijk ik enorm uit naar de uitdaging die 
voor me ligt, een uitdaging die ik met beide 
handen heb aangenomen. Ik hoop hiermee 
iets te kunnen betekenen voor de club die 
mij vanaf mijn jeugd al veel gebracht heeft. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat dit samen met 
het huidige bestuur en al die enthousiaste 
vrijwilligers gaat lukken. 
De periode waarin ik de ‘hamer’ mag overne-
men is vanwege het nog altijd heersende vi-
rus een beetje ongewoon. Ik ben graag onder 
de mensen en kan dan ook niet wachten om 
u, als het weer kan en mag, op het sportpark 
of elders te ontmoeten!
 Nils van Hoek, Voorzitter NWC

Het BEGIN  
van een 

avontuur
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VAN HET JEUGDFRONT
Ook deze keer weer een bijdrage ‘VAN HET JEUGDFRONT’ met de volgende informatie:
• Naar een nieuwe generatie bestuurders bij NWC
• Dankwoordje van de jeugdvoorzitter

• Introductie Groepsleidster JO11/JO12
• Activiteiten Winterperiode

Naar een nieuwe generatie bestuurders bij NWC 

Op 25 November neem ik afscheid als interim 
voorzitter van de Jeugdafdeling van NWC. Na 
het afscheid van Bas Adriaans in 2019 von-
den we Pieter van der Heijden bereid om het 
voorzitterschap op zich te nemen, maar pas 
in 2020. Om deze periode te overbruggen heb 
ik me aangeboden om een jaar de taak van 
Jeugdvoorzitter op me te nemen en Pieter in 
te werken in het Jeugdbestuur. Natuurlijk kon 
ik niet voorzien dat Corona een belangrijke 
rol ging spelen in dat jaar. Wat ik vooral heb 
ervaren in dit jaar is dat er ontzettend veel 
enthousiaste en betrokken leiders/trainers/
kaderleden in de Jeugd actief zijn die het voor 
de Jeugdvoorzitter bijzonder aangenaam ma-
ken. Vanzelfsprekend hou je de grote lijnen in 
de gaten en spring je her en der bij, maar heel 
veel functioneert bijna autonoom en hoeft 

er weinig bijgestuurd te worden. Natuurlijk 
gaat het niet alleen om ‘op de tent’ passen 
maar zullen we ook gaan nadenken over de 
ambities voor de komende jaren. Welke ont-
wikkelingen komen op ons af, welke ambities 
streven we na, hoe willen we dit gaan doen?  

We kunnen met de aanstelling van Pieter met 
zijn leeftijd gerust stellen dat we een nieuwe 
generatie bestuurders hebben aangeboord 
die op zijn manier zijn stempel gaat druk-
ken op de Jeugd van NWC. Ik blijf betrokken 
bij NWC en ben blij dat we met alle betrok-
ken gaan werken aan de toekomst van onze 
Jeugdafdeling en wensen Pieter veel succes! 

Edwin van Erp
Interim voorzitter Jeugdafdeling

Dankwoordje van de jeugdvoorzitter
Wie had kunnen voorspellen wat het afgelo-
pen halfjaar allemaal met zich mee zou bren-
gen. Ik niet in ieder geval! Toch heeft deze pe-
riode voor mij een hoogtepunt gebracht: mijn 
recente aanstelling tot Jeugdvoorzitter. 
Vanuit mijn positie, op de achtergrond van 
het jeugdbestuur, is mij het afgelopen half 
jaar een ding nóg duidelijker geworden: 
de rol van vrijwilligers binnen onze club.  

Graag wil ik van deze mogelijkheid gebruik 
maken en mijn waardering uit te spreken over 

de toewijding en het enthousiasme waarmee 
onze vrijwilligers zich inzetten voor onze club. 
Samen maken we de omstandigheden draag-
lijker voor onze spelers, maar bovendien ook 
voor onszelf. 

Laten we dit vasthouden, dan werken we samen  
toe naar betere tijden! Dank aan onze vrij-
willigers en stay safe!

Pieter van der Heijden
Voorzitter Jeugdafdeling
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VAN HET JEUGDFRONT

BORDSPONSORS
A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad van de Ven
Autoschade van den Heuvel
Badkamer Exclusief
Bemeko Partyverhuur
Biketotaal Luke van Leeuwen
BMN Bouwmaterialen
Bots Witgoed Service
Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café de Engel

Caravans Vinken Asten
Charlaine Lingerie speciaalzaak Hem & Haar
Cora Techniek
De Beleving Restaurant
Delta Beton 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

Introductie Groepsleidster JO11/JO12
Mijn naam is Barbara van den Oever en vanaf dit seizoen ben ik 
groepsleider voor de JO11 en JO12. Erg leuk om in deze rol ook een 
bijdrage te kunnen leveren aan de club. Ik kom al heel wat jaren 
bij NWC als supporter, eerst bij NWC 1 toen Björn daar nog speelde 
(lang geleden inmiddels) en de laatste jaren bij de jeugd bij onze 
zonen Teun en Daan, die nu in de JO10 en JO11 spelen.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer supporteren bij wedstrijden 
en zien we elkaar weer langs de lijn!

Barbara van den Oever, Groepsleidster JO11/JO12

Activiteiten Winterperiode
Andere jaren organiseren we in de kerstva-
kantie de techniekdag, zaalvoetbaltoernooi 
en een Laola voetbaltoernooi. Helaas behoort 
dat momenteel niet tot de mogelijkheden. Wat 
staat er wel in het verschiet?
We hopen dat er op 5 december nog een paar 
Pieten ons sportpark komen verfraaien.
• Op 28 en 29 december is het sportpark ge-

opend van 9:00 tot 17:00 uur

• Zaterdag 9 januari zal de techniekdag bui-
ten plaats vinden

• Zaterdag 16 januari is de jaarlijkse kien-
middag voor de jeugd

Houd de berichtgeving goed in de gaten, voor 
de allerlaatste updates.
We hebben er zin in !

Dirk Janssen
Coördinator Activiteiten
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Op de wedstrijddag was het ook altijd hetzelf-
de, we kregen de opstelling door, 2 minuten 
een peptalk en dat was het. Kledingsponsors 
waren er niet, je had je eigen katoenen te-
nue en eigen trainingspak. Je wist, dat als je 
reserve stond je waarschijnlijk de hele wed-
strijd niet zou spelen, want wisselen deden 
we alleen maar in geval van een blessure. 
Coachen bestond uit: “het veld breed hou-
den”, “de bal het werk laten doen” en “mou-
wen opstropen en vanaf het begin erop”.
Nu 37 jaar later is dat allemaal anders.

Mijn zoon speelt nu in de JO15-1 en alles is nu 
een stuk “professioneler”, als je daar tenmin-
ste over kunt spreken bij een amateurvereni-
ging. Ze krijgen allemaal een mooi tenue om 
in te voetballen, een groot aantal “onderne-
mende” ouders hebben de jongens en dame 
een mooi trainingsjack cadeau gegeven en 
als klap op de vuurpijl wordt ook nog elke 
thuiswedstrijd opgenomen op “video”. 
Na elke thuiswedstrijd wordt in de week erna 
de wedstrijd besproken aan de hand van die 
wedstrijdbeelden. Ze moeten zich dan een 

HET IS ALWEER 37 JAAR GELEDEN DAT IK MIJN OPWACHTING MAAKTE IN TOP C. TEGENWOOR-

DIG SPEELT DAT TEAM ONDER DE NAAM JO15-1. ELKE MAANDAG EN WOENSDAG TRAINEN, 

WEER OF GEEN WEER. KUNSTGRAS BESTOND NOG NIET, ZELFS HET HOCKEYVELD WAS NOG 

VAN NATUURGRAS. HET TRAINEN WAS VOORAL GERICHT OP FYSIEKE INSPANNING. STEEDS 

MAAR RONDJES LOPEN, ER KWAM GEEN BAL AAN TE PAS. EN ALS WE GEEN RONDJES GINGEN   

LOPEN DAN MOESTEN WE SPRINTJES TREKKEN OF MET VAN DIE ZWARE “MEDICINE” BALLEN 

GAAN RENNEN. IK VERMOED DAT TOEN MIJN HEKEL AAN CONDITIETRAINING IS ONTSTAAN. 

COLUMN: ONDER DE LOEP

VIDEOBESPREKING

7
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half uur voor de training melden en krijgen de 
beelden te zien. Vooral op tactisch vlak is dat 
een enorme meerwaarde, zeker als je kunt la-
ten zien wat er mis gaat, maar ook als je kunt 
laten zien wat er goed gaat.

Uiteraard gaan er langs de lijn stemmen op 
dat het “wel wat overdreven is” en ook “wij 
hadden dat vroeger niet en werden wel kam-
pioen”. Wat mij betreft mag het zelfs nog een 
stap verder gaan; als je het toch filmt, dan 
zendt het maar rechtstreeks uit via YouTube, 
zeker in deze ellendige Corona periode. He-
laas is dat bij NWC nog niet mogelijk i.v.m. 

technische beperkingen heb ik begrepen, 
maar bijvoorbeeld in Deurne wordt er al regel-
matig een wedstrijd uitgezonden via You Tube.

37 jaar geleden had ik dat geweldig gevon-
den een wedstrijd van mezelf terug te zien en 
mocht het ooit zover komen dat ze de vete-
ranen gaan “streamen”, dan wil ik misschien 
zelfs een balletje gaan trappen, zodat ik mijn 
zoon kan laten zien hoe het moet. Nu heb ik 
zo mijn twijfels of hij wel luistert naar me als 
ik hem vertel hoeveel verstand ik wel niet van 
het spelletje heb…
 G.Plastic

Grein Mode
Hoeben installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
Grondverzet Herman Kessels
Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten
Jan Verhoeven Schilders- en 
     afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw B.V.
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
Plus Erik Gorissen

R vd Eijnden Timmerwerken
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben
Staals & van de Laar 
Stienen Trading B.V.
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten B.V.
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij
van Bussel Metaaltechniek
van Horssen wegenbouw B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
VDH PREVENT4U Plaagdierpreventie B.V.
Verdonschot Mode
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
VHS Hekwerken
VRF
Welkoop Someren
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.

BORDSPONSORS (VERVOLG)
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ZO VADER, ZO ZOON

 
P: Vroeger   
 ’Cruyffke’  
M: Geen

ALIAS (BIJNAAM)

P: 12 september 
1969 in Liessel

M: 17 oktober 2004 
in Geldrop

GEBOREN

P: Geboorte van 
Demi en Marco

M: Wedstrijd 
Ajax – Heracles 
Almelo

HOOGTEPUNT

P: Eerlijk & altijd 
op tijd komen 

M: Behulpzaam 

BESTE 
EIGENSCHAP

P&M: Kan niet 
tegen mijn verlies

SLECHTSTE 
EIGENSCHAP

P: Overlijden van 
diverse fami-
lieleden

M: geen

DIEPTEPUNT

P: Trainer/leider 
van JO17-4 

M: Speler in JO17-4

SPEELT IN/  
TRAINER VAN / 
 VRIJWILLIGER ALS

P: Planner/inko-
per bij Knapen 
Trailers

M: Varendonck 
College Some-
ren

BEROEP/SCHOOL

P: Nog een grote 
prijs te winnen 
in een loterij

M: Een mooie auto 
later

DROOMT VAN…

P: Mensen die niet 
eerlijk zijn

M: Feyenoord

HEKEL AAN

P: Marc Overmars
M: Hakim Ziyech

IK ZOU EEN DAGJE 
WILLEN RUILEN 
MET…

PETER & MARCO  
RIJNDERS    
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P: Voetbal kijken 
en fietsen

M: Voetbal

HOBBY’S
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P: La Bamba en   
 Road House  
M: Avengers:
 Endgame

BESTE FILM

 
P: Pasta’s  
M: Lasagna

LIEVELINGSETEN

P&M: Groen

LIEVELINGS KLEUR

 
P: Abdelhak Nouri  
 Een onver-  
 vulde droom  
M: Zlatan  
 Ibrahimovic
 Ik ben voetbal

BESTE BOEK

P: “39” van Queen
M: Three Little 

Birds van Bob 
Marley

FAVORIETE LIED

 
P: Rock & Roll/  
 Rockmuziek en  
 Nederlandstalig
M: Rap

FAVORIETE  
MUZIEK GENRE

 
P&M: Ajax

FAVORIETE CLUB  
IN NEDERLAND

 
P: Barcelona &   
 Liverpool
P: Barcelona &   
 Chelsea

FAVORIETE CLUB  
BUITENLAND

P&M: Robin 
 Rijnders

FAVORIETE  
VOETBALLER NWC

P: Frenkie de Jong
M: Frenkie de Jong 

& Davy Klaassen

FAVORIETE  
VOETBALLER NL

P: Dušan Tadić
M: Hakim Ziyech  

& Antony

FAVORIETE  
VOETBALLER  
BUITENLAND

 
P: Bier 
M: Ice Tea

LIEVELINGS- 
DRINKEN

P&M:  Johan Cruijff
 Arena

MOOISTE  
STADION

P: Rood-wit van 
Ajax

M: Europees tenue 
Ajax 2020-2021

MOOISTE TENUE

 
P&M: Staat in  
 Eindhoven

LELIJKSTE STADION

P&M: Voetbal-
programma’s

FAVORIETE 
TELEVISIE-
PROGRAMMA

 
P: Radio 2
M: geen

FAVORIETE  
RADIOZENDER

P&M: FOX 
Sports 

FAVORIETE  
TELEVISIEZENDER

 
P: Nederland en  
 Turkije  
M: geen

MOOISTE  
VAKANTIELAND

ZO VADER, ZO ZOON

P: Godsdienst  
M: Duits

SAAISTE  
SCHOOLVAK

 
P: Wiskunde  
M: Economie

FAVORIETE 
SCHOOLVAK
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Ditmaal is de beurt aan Leonie van Berkum, vorig seizoen speelster van de MO17, dit jaar de 
overstap gemaakt naar de dames van SV Someren / NWC. Met haar tomeloze inzet, loopver-
mogen, doorzettingsvermogen en vooral wilskracht heeft ze vorig seizoen indruk gemaakt.
Desondanks is in overleg met de technische staf besloten om haar eerst te laten wennen aan 
het vrouwen voetbal, ze speelt in vrouwen 4, traint op dinsdag bij vrouwen 4 en op donderdag 
met vrouwen 2. Alle ruimte voor haar om zich rustig te ontwikkelen.
Wie is Leonie nu eigenlijk?

Naam Leonie van Berkum
Geboren 17 juli 2003 
Partner/vriend/vriendin Nee, of juist voldoende, 
 maar niet in relatievorm
Dochter van Paul en Ingrid van Berkum
Tatoeages Nee,maar zou er wel graag willen           
Huisdieren 1 hond                          
School / studie / werk Opleiding verpleegkundige ROC ter AA
 Werken bij de Zorgboog
Hobby’s naast voetbal            Op stap gaan, tenminste op de momenten dat het kan en mag
Mooiste muziek Popmuziek
Beste film Grease
Mooiste boek Lees niet
Lekkerste eten De noodles die mijn moeder maakt
Lekkerste drinken Alles, niet iets in het bijzonder
Leukste TV programma I Can See Your Voice
Wat zap je weg op TV Reclame
Mooiste man of vrouw Harry Styles
Favoriete vakantieland Spanje
Bang voor De zee (vissen)
Respect voor Zorgverleners die voor coronapatiënten zorg hebben gedragen
Spijt van Ik heb niet snel spijt
Beste eigenschap Zorgzaam

De POWERVROUW  
Deze rubriek tracht het vrouwen/meiden voetbal, alsmede de samenwerking tussen  

SV Someren en NWC op dat gebied, zich vaker binnen onze verenigingen te laten zien. 

Door middel van korte vragen en korte snelle antwoorden hopen we zo deze persoon 

binnen het vrouwen/meidenvoetbal beter te leren kennen.
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De POW
ERVROUW
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Slechtste eigenschap Rommelig
Hekel aan Vroeg op staan
Voor het laatst gehuild ?
Kan erg lachen om Mijn zus en mijn vriendinnen
Als ik Koningin was zou ik Zorgen voor gelijkheid, met name tussen mannen en vrouwen
3 meest bezochte websites Youtube, Site van school, Google
3 meest gebruikte apps Instagram, Snapchat, Whatsapp
Meest opmerkelijke nieuwsfeit Nieuwe president van Amerika, Joe Biden
Favoriete club Nederland PSV
Favoriete club buitenland FC Barcelona
Beste speelster Nederland Vivianne Miedema
Beste speelster buitenland Megan Rapinoe
Beste speler Nederland Donyell Malen 
Beste speler buitenland Ronaldo
Mooiste voetbalshirt 3e tenue PSV
Mooiste sportpark NWC
Mooiste doelpunt Even geen idee, mijn eerste doelpunt bij de dames is
 wel heel waardevol voor mij
Hoogtepunt als speelster Moet nog komen
Dieptepunt als speelster Ruzie op het veld tijdens een wedstrijd van de MO17, 
 ik zal de tegenstander niet noemen……….
Meest geleerd van Lisa Schutte
Favoriete positie Spits of rechtsvoor

Hoe zie je de toekomst van SV Someren/NWC
We staan pas aan het begin, veel doorgroei 
mogelijkheden, goede leuke teams te vor-
men, goede trainingen

Hoe ziet je eigen voetbalcarrière eruit
Ook die staat nog aan het begin, ik wil zo ver 
mogelijk doorgroeien en zal daar alles voor 
doen, het moet wel leuk blijven, maar zeker 
ook prestatie gericht, mijn eerste doel is om 
aan te sluiten bij vrouwen 2

Beste speelster en speler allertijden van SV 
Someren of NWC

Beste speelster Maartje v.d. Broek, Beste 
speler: hier kan ik helaas geen antwoord op 
geven

Deze clubman/vrouw verdient een pluim
Dirk van Hoek, wat deze kerel allemaal doet 
voor NWC en momenteel ook voor de dames 
/meiden, complimenten
 
Levensmotto‘
Alles is mogelijk’
 
BLIJF GEZOND 
Mooi seizoen allemaal.
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Grote NWC-quiz, ik ben al jaren één van de 
begaafdste spelers van de veteranen, ik heb 
afdelingszaken in het jeugdbestuur gedaan, 
kascontrole niet te vergeten waarbij ik de fi-
nanciële huishouding moest controleren en 
of alles administratief klopt en op dit moment 
ben ik chef gatenvuller in het jeugdbestuur. Ik 
regel het plannen van de scheidsrechters op 
zaterdag, af en toe een halve dag bestuurs-
dienst, dat soort dingen...

Potdorie! Dat is nogal wat! Als ze jou nog 
geen lintje gaan geven voor bewezen NWC-
diensten weet ik het ook niet meer...
Ach ja, uiteindelijk doe je het toch ook voor 
jezelf, omdat je het zelf graag doet.

Kom je tijdens deze corona-tijd nog wel op het 
sportpark?
Jawel, we vergaderen na iedere persconferen-
tie van Mark Rutte, en die bestuursdiensten 
natuurlijk. Mits ze een trainer hebben bieden 
we namelijk alle jeugdelftallen de mogelijk-
heid om op zaterdag een uur te komen voet-
ballen met hun team. 

Dat is mooi. Heb je nog een goeie uitsmijter?
Ja hoor, een diepe, komt-ie: Je weet pas hoe 
erg je iets mist als het er niet meer is... 
En blij met Götze!

Dankjewel voor je tijd. Hopelijk hangen we 
snel weer over de reling... 

Hallo jongeman. Dat is wat je noemt een 
mondkap! Alleen... wat staat er eigenlijk op?
Ook goeiendag. De beste club van de wereld 
natuurlijk!

Oh? Ik dacht dat er dan een Griekse god op had 
moeten staan... Zou je eens kunnen proberen 
om alle rollen die je ooit bij NWC hebt vervult op 
te noemen, liefst niet chronologisch. Dan ben 
ik benieuwd of onze lezers direct weten wie er 
schuil gaat achter deze spuuglelijke mondkap.
Griekse god? Maar Sparta is nou eenmaal niet 
mijn club... Maar goed, mijn rollen. Komen ze. 
Hou je vast. Ik heb ooit in de vrijwilligerscom-
missie gezeten, met Hans van den Boomen, 
ik ben hoofdredacteur van De Nieuwe NWC-er 
geweest, secretaris in het hoofdbestuur, links-
back in NWC1, jeugdtrainer van de F-jes en de 
Mini’s, voorzitter van het jeugdbestuur, ik ben 
jeugdleider geweest van de C1 met Patrick van 
Erp en Hein Vos, ik zit in de organisatie van De 

OVER DE RELING
OMDAT ER DE LAATSTE TIJD NIEMAND MEER OVER DE RELING HANGT, ZOCHT DE REDACTIE 

NAAR EEN ALTERNATIEF. WE DENKEN DIT GEVONDEN TE HEBBEN MET DEZE RUBRIEK. ZO-

LANG HET CORONA-VIRUS ROET IN HET VOETBAL-ETEN GOOIT, INTERVIEWEN WIJ EEN NWC-

ER ACHTER ZIJN OF HAAR MONDKAP. RARA WIE IS HET?

ACHTER het MONDKAPJE



Iets meer dan 50 leden kregen na aanmelding 
een link waarmee de vergadering via TEAMS 
op een computer, tablet of telefoon bijge-
woond kon worden. Bedankt Stefan Vaas voor 
het mogelijk maken hiervan door jouw advies 
en ondersteuning!

Unieke NWC Ledenvergadering en 
wisseling leden Hoofdbestuur

Zo konden de deelnemers toch zien en horen 
hoe Wim Geboers iedereen welkom heette bij 
deze bijzondere editie.
Vanwege de ongewone omstandigheden was 
er besloten om enkel de (statutair) noodza-
kelijk agendapunten te behandelen. Geen 

WOENSDAGAVOND 25 NOVEMBER 2020 WAS EEN BIJZONDERE AVOND IN DE GESCHIE-

DENIS VAN NWC. IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN KONDEN WE ONZE LEDEN 

NIET IN DE NWC KANTINE UITNODIGEN, MAAR MOEST DE JAARVERGADERING DIGITAAL 

PLAATSVINDEN
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verenigingsthema’s deze keer, maar wel de 
gebruikelijke onderdelen zoals vaststellen be-
groting en verslagen van de penningmeester 
en kascontrolecommissie. 
Tenslotte waren er een aantal bestuurswisse-
lingen. Tiny Werts (Hoofd Technische zaken) 
werd opgevolgd door Arian Verrijt. Stefan Vlie-
lander (Voorzitter Sponsorzaken) door Freek 
van Loenhout en Edwin van Erp (Voorzitter 
Jeugd) door Pieter van der Heijden.
Mannen hartelijk dank voor jullie inzet de af-
gelopen jaren! En de vervangers wensen we 
veel succes toe!

Naast deze vertrekkende bestuursleden was 
nog een 4e Hoofdbestuurslid die in deze bij-
zondere jaarvergadering afscheid nam, name-
lijk onze voorzitter Wim Geboers.
In 2012 werd Wim voorzitter nadat hij Johan 
Janssen was opgevolgd. Nu, na 8 jaar voorzit-
terschap, geeft Wim de voorzittershamer over 
aan Nils van Hoek. Namens NWC gaf Edwin 
van Erp in een mooi betoog van wel enkele 
A4-tjes aan wat Wim allemaal voor NWC heeft 
betekend. Wim heeft 8 bijzondere jaren ach-
ter de rug, waarbij hij als voorzitter veel grote 
veranderingen en hoogtepunten teweeg heeft 
gebracht. 
Wim, dank je wel voor deze bijzondere jaren 
en alles wat je voor NWC met veel enthousi-
asme en inzet hebt gedaan!
Op de NWC website zijn de afscheids- en dank-
woorden van Wim te lezen.

Ook Wims opvolger Nils van Hoek nam nog 
even het woord. Zo konden de NWC leden 
toch nog getuige zijn van het eerste optreden 
van onze nieuwe voorzitter. Wim rondde deze 
unieke editie van de Ledenvergadering af met 
een “BEDANKT en TOT ZIENS” 
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VOORZITTER WIM GEBOERS OPGEVOLGD 
DOOR NILS VAN HOEK
Een bijzondere ledenvergadering voor NWC 
op woensdagavond 25 november. Niet alleen 
vanwege het feit dat deze leden-
vergadering voor het eerst “on-
line” werd gehouden, maar ook 
omdat Wim Geboers afscheid 
heeft genomen als voorzitter. 
Wim wordt opgevolgd door Nils 
van Hoek. 

Wim is acht jaar lang voorzitter 
geweest van NWC. In zijn peri-
ode heeft NWC diverse sportieve 
successen behaald en is de ver-
eniging in ledenaantal bij zowel 
de jeugd als senioren fors gegroeid. Daarnaast 
heeft het sportpark een ware metamorfose on-

dergaan en vinden maatschappelijke organi-
saties onderdak in onze accommodatie. 
Wat Wim onder andere zei in zijn afscheids-
woord kun je onderaan dit bericht lezen.

Wim, namens heel NWC willen 
we je danken voor jouw inzet en 
goede voorzitterschap! NWC heeft 
8 mooie jaren beleefd met jou aan 
het roer. 
De nieuwe voorzitter van NWC heet 
Nils van Hoek. Nils is 40 jaar, ge-
trouwd met Maaike en samen met 
hun zoons Siem en Just wonen zij 
op de Hulterman in Asten. In het 
dagelijks leven geeft hij als Crea-
tive Director leiding aan een recla-

mebureau en is hij verantwoordelijk voor de 
creatieve vertaling van communicatiestrate-

Aftredende leden Hoofdbestuur:
vlnr: Tiny Werts (Hoofd Technische zaken), Wim Geboers (Voorzitter NWC), Stefan Vlielander 
(Voorzitter Sponsorzaken) Edwin van Erp (Voorzitter Jeugd)
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Nieuwe leden Hoofdbestuur NWC:
vlnr: Freek van Loenhout (Voorzitter Sponsorzaken) Nils van Hoek (Voorzitter NWC) Pieter van der 
Heijden (Voorzitter Jeugd) Arian Verrijt (Hoofd Technische zaken)

Fotomomentje: de overdracht van  
de voorzittershamer.

gieën. In zijn vrije tijd is hij als vrijwilliger ac-
tief in het Astense verenigingsleven en is hij 
bestuurslid van Carnavalsstichting De Klot. 

NWC is een club die als een oranje draad door 
zijn leven loopt. Nils heeft vroeger zelf gevoet-
bald in de jeugd, maar moest helaas na vier 
jaar senioren stoppen in verband met een 
blessure. In zijn jonge jaren is hij ook trainer en 
leider geweest van de A- en B-selectieteams. 
Een rol die hij de afgelopen vijf jaar ook weer 
heeft vervuld in het team van zijn zoon Siem. 

Nils heeft de uitdaging van het voorzitterschap 
van NWC met beide handen aangenomen. 
Hij hoopt hiermee iets te kunnen betekenen 
voor de club die hem vanaf zijn jeugd al veel 
heeft gebracht. Ondanks dat hij in coronatijd 
de voorzittershamer overneemt, hoopt hij snel 
alle leden en vrijwilligers van NWC te kunnen 
ontmoeten, op het sportpark of elders.
Nils, heel veel succes toegewenst! 
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Namens alle 
NWC’ers:
Bedankt  

Wim

VOORZITTER 2012-2020



19

VOORZITTER 2012-2020
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www.sportbijwillem.nl/nwc

De NWC-webshop  
is in de lucht! 
SINDS KORT STAAT EEN SPECIALE WEBSHOP VOOR LEDEN VAN NWC ONLINE. DAARMEE 

KWAM EEN LANG GEKOESTERDE WENS VAN ZOWEL BIJ WILLEM ALS NWC IN VERVULLING. 

WILLEM VAN DIJK, VAN SPORTKLEDINGZAAK ÉN SUBSPONSOR BIJ WILLEM, VERTELT MEER.

Het idee ontstond bij meerdere partijen.  
Willem van Dijk van Bij Willem blikt terug: “We 
liepen al een tijdje rond met het idee om een 
clubwebshop te bouwen. Dit ontstond door 
vragen van NWC-ers over de nieuwste clublijn 

en overige NWC-spullen en vanuit sponsors en 
de sponsorcommissie om een duidelijk beeld 
te krijgen wat daar de mogelijkheden in zijn. 
Nu is er dus een gemakkelijke tool om mensen 
naar door te kunnen verwijzen.”
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Nu met als speciale  

welkomstactie bedrukking 

met gratis clublogo of naam!

De huidige tijd, die door het coronavirus wordt 
gedomineerd, wakkerde deze wens almaar 
aan. “Er bleek nu vraag naar online oriënteren 
en/of bestellen met eventueel de optie om te 
laten bezorgen. Het laat zich wel raden hoe 
dat komt. Vervolgens hebben we met hulp van 
Arian Verrijt van ERIMA en goede vriend Albert 
van Osch deze shop kunnen bouwen”, aldus 
Willem.

Er zijn veel verschillende artikelen te vinden 
op de NWC-webshop. Willem: “We bieden de 
nieuwe collectie kleding aan in twee NWC-
clublijnen. Verder zijn er spullen zoals ballen, 
scheenbeschermers en ander voetbalmate-
riaal te vinden. En voor diegene die een ca-
deau zoeken en het nog niet weten: een NWC- 
cadeaubon.”

Zoals waarschijnlijk al duidelijk is, heeft de 
webshop vele pluspunten. Willem somt meer 
voordelen op en biedt bovendien service aan 
de leden. “Het is bovenal een mooi overzicht 
van wat er allemaal beschikbaar is aan NWC-
artikelen. Nu met als speciale welkomstactie 
bedrukking met gratis clublogo of naam. De 
club ontvangt een deel van de omzet en er is 
een optie tot gratis thuisbezorgen.”

Hoe kunnen de leden eigenlijk bestellen? De 
werkwijze is helder. “De leden gaan via een 
link (www.SportbijWillem.nl/nwc), via de NWC 
of mijn site naar de clubwebshop. Ze kun-
nen daar hun bestelling doen en ontvangen 
een sms als alles klaarligt. Vervolgens kun-
nen ze aangeven of we dit moeten bezorgen 
of ze pikken het zelf op in de winkel. Betalen 
gebeurt pas na levering en eventueel na het 
bedrukken. Dat laatste gaat altijd in overleg, 
in verband met de plaats en de kleur van de 
naam en het logo. Voor bedrijven of teambe-
stellingen gelden overigens andere condities. 
Dan kun je even bellen met het nummer 0493-
698366 of 06-28714004. Of nog beter, even 
binnenlopen voor een goeie kop koffie!”  
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Door de ogen van NWC 1 aanvoerder Martijn Henst

De tussenbalans 
ALHOEWEL DE JAARWISSELING ALWEER IN ZICHT IS, IS HET VOETBALSEIZOEN EIGENLIJK 

NOG MAAR NET BEGONNEN. NWC 1 KWAM PAS DRIE COMPETITIEDUELS IN ACTIE EN ZAG 

HOE HET CORONAVIRUS VOORLOPIG WEER ROET IN HET ETEN GOOIDE. NET TOEN HET, NA 

EEN LASTIGE START, STEEDS BETER BEGON TE LOPEN IN HET ASTENSE KAMP. NAAR ALLE 

WAARSCHIJNLIJKHEID MOGEN DE ORANJEHEMDEN HUN KICKSEN PAS IN 2021 WEER UIT HET  

VET HALEN. IN IEDER GEVAL HEEFT NWC ZICH IN DE TOP DRIE VAN DE TWEEDE KLASSE H  

GENESTELD. TIJD VOOR EEN VROEGE TUSSENBALANS DUS, MET AAN HET WOORD AAN-

VOERDER MARTIJN HENST. EEN INTERVIEW.

Hoe kijk je in het algemeen terug op de eerste 
vier wedstrijden?
“In de voorbereiding en de eerste bekerwed-
strijden moesten we nog erg wennen aan het 
nieuwe 3-5-2-systeem. Gelukkig hebben we 
de poulefase overleefd 
en mogen we ook dit jaar 
weer meedoen in de knock-
outfase. Bij de start van de 
competitie liep het de eer-
ste wedstrijd in aanvallend 
opzicht nog niet zo soepel. 
Gelukkig ging dat de daar-
opvolgende wedstrijden 
stukken beter waardoor we 
een mooi aantal punten 
behaalden. Wat dat betreft 
denk ik dat we als groep 
tevreden mogen zijn over 
de eerste wedstrijden, al moeten we onszelf 
ervan bewust zijn dat de tegenstanders die 
we tot nu toe tegen hebben gehad, onderin 
of onderin de middenmoot zullen gaan mee-
draaien, verwacht ik. De echte testen zullen 

nog moeten komen.”
In hoeverre vind je dat het team zich ontwik-
keld heeft sinds het begin van de voorberei-
ding?
“Nadat te zien was dat het de eerste wedstrijd 

nog niet al te soepel liep met 
het creëren van kansen, is het 
zeer positief om te zien dat dit 
de wedstrijden daarop al ver-
beterde. We maakten hierin 
grote stappen en deden dit 
met een juiste balans in het 
elftal. Dit heeft geleid tot drie 
doelpunten tegen RKVVO en 
twee doelpunten tegen Beerse 
Boys. In drie wedstrijden kre-
gen we maar één goal tegen. 
Alle punten die we hebben be-
haald waren overigens ook dik 

verdiend, dat zegt ook iets.”

Over welke punten ben je tevreden?
“Dit seizoen zijn er twee dingen die ik graag 
even wil uitlichten waarover ik echt tevreden 

Martijn Henst
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ben. Dit seizoen is er een groot aantal jeugd-
spelers toegevoegd aan de selectie van 1, 2  
en 3. Hierdoor is de concurrentie weer wat 
groter geworden, dit merk je vooral aan de 
trainingsinstelling en wedstrijdbeleving. Hier-
door trekken we elkaar steeds naar een hoger 
niveau, wat goed is voor de jonge jongens, 
maar ook voor jongens die de afgelopen tijd 
zo goed als zeker waren van een basisplaats. 
Een tweede punt is dat ik erg blij ben om te 
zien dat er een aantal ‘’ervaren’’ spelers de 
keuze hebben gemaakt om terug te keren. Al is 
de waarde voor het publiek hiervan misschien 
nog niet direct zichtbaar. Binnen de groep 
zorgen deze jongens voor iets extra’s. Helaas 
is dat tot nu toe vooral op trainingen, maar ik 
hoop na de winterstop dat ze regelmatig weer 
speelminuten kunnen gaan maken.”

Welke punten kunnen beter, vind jij?
“Het grootste verbeterpunt voor onze groep 
ligt denk ik in het rustig blijven wanneer er een 

bepaald kantelpunt plaatsvindt in de wed-
strijd. Vaak merken we dat als we bijvoorbeeld 
2-0 voor staan en we krijgen op dat moment 
de 2-1 tegen, dat er af en toe wat onrust ont-
staat. Terwijl er vóór die tegentreffer niks aan 
de hand was. Tegen Beerse Boys hebben we 
laten zien dat we ook wel met deze tegensla-
gen kunnen omgaan. De kunst is om daar de 
komende tijd nog stabieler in te worden als 
groep. Dat vraagt van jongens om ook indivi-
dueel in de spiegel te kijken, dan enkel naar 
wat anderen of wij als groep fout doen.”

Hoe hoop je in deze voetballoze periode fit te 
blijven?
“Op dit moment houd ik mezelf eigenlijk voor-
al fit door het beoefenen van andere sporten. 
Ik loop twee keer in de week hard. Daarnaast 
pak ik vaak in de weekenden alleen of samen 
met mijn broertje de wielrenfiets. Hij fiets op 
een serieus niveau waardoor ik lekker in het 

Jeroen van Deursen op weg naar 
één van zijn 3 treffers tegen RKVVO
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DATUM: WEDSTRIJD: VOOR DE: UITSLAG: DOELPUNTENMAKERS NWC:
4 OKT. NWC – RKVVO COMPETITIE 3-0 JEROEN VAN DEURSEN (3X)

27 SEP. BEERSE BOYS – NWC COMPETITIE 1-2 JEROEN VAN DEURSEN,  
TIJS VAN TILBURG

20 SEP. NWC – BRAAKHUIZEN COMPETITIE 0-0 -

13 SEP. BRABANTIA – NWC DISTRICTSBEKER 4-1 JEROEN VAN DEURSEN

6 SEP. BSV LIMBURGIA - NWC DISTRICTSBEKER 2-2 TIJS VAN TILBURG, 
 JEROEN VAN DEURSEN

29 AUG. ACHILLES VEEN - NWC LANDELIJKE BEKER 5-0 -

25 AUG. NWC - SPORTING HEERLEN DISTRICTSBEKER 3-2 SANDER VAN DEN EIJNDE,  
JEROEN VAN DEURSEN, 
LUUK CASTELIJNS

22 AUG. NWC - VOLKEL VRIENDSCHAPPELIJK 3-1 SAM OCKERS,  
TIMO JANSSEN,  
SANDER VAN DEN EIJNDE

15 AUG. NWC - SPARTA’18 VRIENDSCHAPPELIJK 0-0 -

wiel kan hangen, haha! Zestig kilometer is dan 
al snel gemaakt in het weekend.”

Gezien de eerste wedstrijden; wat zit er in het 
vat voor jullie dit seizoen, verwacht jij?
“Ik baal er ontzettend van dat de competitie 
momenteel is stilgevallen. Ik denk dat we een 
lekkere competitiestart hebben gehad en uit-

keken naar de testen met op papier betere 
tegenstanders. Het is natuurlijk afwachten 
welke besluiten de KNVB en de overheid ne-
men. Ik vind dat we dit jaar minimaal een top 
vijf plek moeten behalen, anders hebben we 
er niet het maximale uitgehaald, maar ik vind 
dat we als groep moeten streven naar het pak-
ken van een periodetitel.” 
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KEEPERS
HET VALT NIET MEE OM IN DEZE RARE TIJDEN ALS KEEPER IN HART EN NIEREN MIJN GELIEFDE 

SPORT NIET TE KUNNEN UITOEFENEN. TOT OVERMAAT VAN RAMP WAS ONZE LAATSTE WED-

STRIJD MET HET 11DE OOK NIET DE MEEST FIJNE WEDSTRIJD OM DE GEDEELTELIJKE LOCK-

DOWN IN TE MOETEN GAAN.

Vol goede moed vertrokken we zondagoch-
tend 11 oktober (wat lijkt dat al weer een eeu-
wigheid geleden) als trotse gedeelde kop-
loper naar Meijel voor een wedstrijd tegen 
RKMSV 6, de nummer 9 op de ranglijst. Dat 
varkentje zou wel even gewassen worden.
Tijdens de eerste helft op een sompige en 
zware grasmat met wel een heerlijk zonne-
tje blijkt onze tegenstander ook zeker geen 
hoogvlieger te zijn. Desondanks  is het mede 
ook door ontbreken van enkele steunpilaren 
en niet zo goed spel een moeizame wedstrijd. 
Bij rust staat het 2-2. Het meest opvallende 
moment is de blunder van de keeper van RK-
MSV, die na een vrije trap de bal heel knullig 
door zijn handen laat glippen. Met die blun-
der neem ik al een klein voorschotje op een 
bijzonder fenomeen in de huidige keepers-
wereld op profniveau. Daarover later meer.
Over de tweede helft kan ik heel kort zijn. 
Compleet onnodig incasseren we nog 2 te-
gengoals en weten we de achterstand nog wel 
te verkleinen tot 4-3. Een heel teleurstellende 
nederlaag tegen een irritante en tijdrekkende 
ploeg. Tot mijn eigen grote frustratie, volgens 
mij was ik de enige in mijn team, telde de 
scheidsrechter slechts enkele minuten bles-
suretijd bij. Meerdere spelers van de tegen-
stander lagen tijdens de wedstrijd langdurig 
als stervende zwaan op het veld. De aanvoer-
der maakte het nog het meest bont, na een 

lange blessurebehandeling dartelde hij weer 
als een jong veulen over het veld.

Ik voelde me in al mijn fanatisme zo teleur-
gesteld. Ik geef toe dat het hardop ventileren 
van mijn boosheid zowel tijdens als na de 
wedstrijd niet echt bijdraagt aan het behalen 
van een beter resultaat. Als routinier in het 
team heb ik een winnaarsmentaliteit en ben 
bloedfanatiek en ja nogmaals daar ga ik in de 
liefde voor het spelletje wel eens te ver in. Het 
is denk ik wel de reden dat ik op mijn respec-
tabele leeftijd nog steeds met zoveel plezier 
op zondag op het voetbalveld sta. Het stemt 
me dan wel verdrietig dat ik uit reacties van 
sommige teamgenoten het gevoel krijg dat 
er geen plaats meer is voor fanatisme op het 
voetbalveld. En ja het is maar een spelletje 
dat niet om de knikkers gaat, maar wat is er 
mis mee om een ongebreidelde wil te hebben 
om te winnen. Laat mij toch lekker een soort 
Van Breukelen zijn die af en toe lekker over 
de rooie gaat en alles in de strijd gooit om 
die 3 punten mee te nemen. Daarbij probeer 
ik te allen tijde positief te blijven naar mijn  
medespelers. En kritiek mag best wel eens 
geuit worden, andersom vind ik het ook geen 
enkel probleem als ik op mijn fouten wordt 
aangesproken. Alleen lijkt het durven uiten 
van kritiek ook steeds meer een gevoelig 
punt te worden.  Zou er dan toch echt sprake 

COLUMN
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zijn van een generatiekloof ?!? Zo, dat is was 
even een stukje persoonlijke onvrede die er-
uit moest.
Dan maak ik nu een bruggetje naar de huidige 
armoede in de keeperswereld in Nederland. 
“In geen land zijn er zo’n slechte keepers als 
in Nederland”, zo maar een quote tijdens een 
recente Voetbal Inside uitzending. Ben het 
niet altijd eens met de soms wat ongenuan-
ceerde uitspraken van de persoon in kwestie. 
In dit geval kan ik het alleen maar beamen. Ik 
ben enorm verbaasd door de stortvloed aan 
blunders die ik de afgelopen weken voorbij 
heb zien komen. Ga niet concreet voorbeel-
den en namen noemen, iedereen weet wel 
wat en wie ik bedoel.

Ik vind het belangrijker om een verklaring 
hiervoor te vinden al is dat niet zo makkelijk. 
Hoe kan het dat keepers die het vorig seizoen 
nog regelmatig punten voor hun team pakten 
dit seizoen grossieren in onbegrijpelijke fou-
ten? Ik zie bij meerdere teams dat de eerste 
keeper inmiddels vervangen is door een jon-
ge tweede of derde doelman, die ook prompt 
weer de fout in gaat. Het is echt bijna voer 

voor psychologen.
De omstandigheden voor het trainen van 
keepers zijn beter dan ooit. Niet meer de vel-
den met plassen water waar ik me altijd als 
jonge keeper op mocht uitleven. Daarna met 
bemodderde kleren en al onder de douche, 
daar werden we hard van. Nu zijn het mooie 
biljartlakens waar op getraind wordt. Onder 
begeleiding van gekwalificeerde keepers-
trainers en met de meest geavanceerde trai-
ningsmaterialen en lesstof worden er tech-
nisch perfecte keepers opgeleid.

Dit is nu precies waar het volgens mij wringt. 
Die goede techniek helpt ze tijdens wedstrijden 
niet om  te gaan met de druk die er dan heerst 
en bij het oplossen van onverwachte situaties. 
Veel keepers lijken vaak al heel gespannen op 
het veld te staan en de angst om fouten te ma-
ken staat bijna op hun gezicht geschreven. En 
dan gaat het dus ook prompt fout.

Dan pak ik toch weer Hans van Breukelen als 
voorbeeld. Technisch niet de beste keeper 
die er rondliep maar wel een topkeeper die 
het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. 

Dinamo Kiev doelman Ruslan  
Neshcheret, in actie tegen Barcelona
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Qua wedstrijdmentaliteit en beleving was hij 
één van de beste keepers ooit. Die over-mijn-
lijk mentaliteit is vandaag ver te zoeken bij 
de meeste keepers. En ja dat kost wat kost te 
willen winnen karakter is niet voor iedereen 
weggelegd. Ben er wel van overtuigd dat er 
tijdens trainingen meer gedaan kan worden 
om de keeper ook mentaal sterker te maken.
Er is echter nog hoop. Woensdag 4 november 
was er de champions league wedstrijd Barce-
lona – Dinamo Kiev. Bij Dinamo Kiev stond een 
18-jarig broekie, Ruslan Neshcheret, de derde 
doelman, in de goal. Voor aanvang van de 
wedstrijd oogde hij wat nerveus. Niet gek om-
dat het pas zijn tweede optreden was en dan 
nog tegen Barcelona. Krijg nog kippenvel als ik 
zijn wereldreddingen terughaal. Zelfs een vrije 
trap van Messi ranselde hij uit de kruising. Hij 
groeide in de wedstrijd en gedroeg zich als 

een ervaren rot die zijn team durfde te coa-
chen en in leven hield. Zo jammer dat hij na 
afloop niet onder een oorverdovend applaus 
van het Camp Nou publiek het veld kon ver-
laten. Ik hoop dat alle profkeepers heel goed 
naar hem hebben gekeken.
Mijn keepershart werd ook heel blij van het 
optreden van Marc-André ter Stegen. Hij miste 
wedstrijdritme maar toonde zich met alle routi-
ne weer een meester in één tegen één situaties. 
Wat een uitstraling en wedstrijdmentaliteit. Hier 
stond een keeper in de goal waar iedere doel-
man een voorbeeld aan kan nemen.

Ik hoop van harte dat de huidige malaise bij 
de keepers in Nederland van voorbijgaande 
aard is en dat er gauw weer keepers met pas-
sie en bezieling opstaan waar we met zijn al-
len van kunnen genieten.      

Sinds het seizoen 2018-19 werken SV  
Someren en NWC Asten samen op het gebied 
van het vrouwenvoetbal (senioren). Deze sa-
menwerking is heel succesvol en geeft de 
vrouwen de kans om met veel plezier op hun 
eigen niveau te voetballen.

Om nog meer uit de samenwerking te halen 
is besloten om met een commissie Vrouwen-
voetbal te gaan werken die zich ook gaat rich-
ten op het meidenvoetbal. Op deze manier 
verwachten we nog meer uit de samenwer-
king te halen. De commissie bestaat uit:Joyce 
Engelen-Hasselman, Jolanda Smits, Iris van 
Stiphout, Yvonne Swinkels, Johnny Smits, Ro-
bert Bukkems en Joost van Stiphout

Een mooie mix van spelers die tegelijkertijd 
op drie velden gaan spelen.
Veld 1: Samen groeien. Dit veld houdt zich 

bezig met de groei en het behouden van het 
aantal vrouwelijke leden. Zij organiseren hier-
voor diverse activiteiten en beheren de social 
media om de verbinding van voetbalsters tot 
stand te brengen. 
Veld 2: Samen beter worden. Scoren op het 
gebied van technisch beleid door dit in te 
bedden bij beide clubs en zorgen dat er een 
goed kader staat en noodzakelijke voorzie-
ningen aanwezig zijn.
Veld 3: Samen tactiek bepalen Dit veld heeft 
als doel de samenwerking verder vorm te ge-
ven. Stap voor stap. Met de juiste betrokken-
heid en gebruikmakend van de aanwezige 
kennis bij de beiden verenigingen en in nauwe 
afstemming met de besturen. 
De wedstijden op de drie velden zijn inmid-
dels gestart. Jullie zullen via de diverse ‘om-
roepers’ regelmatig de tussenstand ontvan-
gen.  

Commissie Vrouwenvoetbal ST Someren / 
NWC Asten is van start gegaan 
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HARRIE  
VAN HEUGTEN

Ik ben in 1972 lid geworden bij N.W.C.. Na en-
kele wedstrijden in NWC 3 zat het seizoen er 
op. Tot mijn 36e steeds in NWC 5-6-7 gespeeld. 
Één keer bij NWC 2 omdat de trainer dat 
wilde, samen met keeper Harry van Hugten;  
maar wij wilden bij het 5e blijven. Eerst links-
buiten, nu al vele jaren linksback. Vanaf mijn 
36e tot en met bijna 59 jaar nog lager. 

De laatste seizoenen met Frank en die andere 
mannen speelden wij in de 5e klasse; er was 
toen ook nog een 6e klasse. We hadden een 
fijn team. Ons team hield op te bestaan in 
2009, omdat enkele spelers naar een andere 
club gingen; enkele hoger gingen spelen en 
enkele stopten met voetballen. Nog naar een 
ander team was voor mij geen optie, dus ik 
dacht één seizoen veteranen en dan zie ik het 
wel, maar inmiddels ben ik alweer aan mijn 
12e seizoen bezig.

Voorzitter Boy Spiertz deelde mij in bij de A, 
je had toen ook nog de B. Toen ik 30 was, brak 
ik mijn enkel en kuitbeen; die enkel wil nog 
wel eens opspelen, waardoor ik vaak de 1e en 
3e helft speel in een fijn veteranen team.

Ik word regelmatig gevraagd voor het wan-
delvoetbal, maar de Vets willen me nog niet 
kwijt; die zeggen: dat doe je nu ook al. Maar 
ik denk Frank dat de echte reden is, die jij om-
schreven hebt (haha)

Ooit kampioen bij NWC geweest? Nee, wel 
een paar keer tweede. Helaas moet ik het met 
andere hoogtepunten doen. O.a. de opening 
van ons nieuwe hoofdveld (kunstgras). Als 
oudste actieve lid samen met het jongste 
actieve lid Pim Zeegers de aftrap verrichten. 
Wij gaven het voorbeeld; Pim scoorde en 
N.W.C. won met 1-0 en werd dat seizoen 
glansrijk kampioen.

Ik heb ook nog jaren in de zaal gevoetbald met 
ons bedrijf, tot en met mijn 40e. In dat seizoen 
scheurde mijn achillespees af. Er deden toen 
enkele gastspelers mee van de Top A en A1: 
Richard van den Eijnden, Erwin Thijs, Marco 
van der Loo, Robbert van Brussel en Mark 
Verspeek. In dat laatste seizoen werden we 
kampioen. Vele jaren later speelde ik met 
Robbert, Erwin en Marco bij de veteranen; nu 
nog steeds met Marco.

DE DOORGEEFPEN

ALLEREERST WIL IK FRANK WELTEN BEDANKEN VOOR DE MOOIE WOORDEN. 

WEL EEN EER, VOOR DE TWEEDE KEER DE PEN. IK BEN DUS DIE VETERAAN 

HARRIE VAN HEUGTEN, BIJNA 70 LENTES DIE, VOLGENS FRANK, NOG REGEL-

MATIG SCHITTERT BIJ DE VETERANEN (AL IS HET MAAR DOOR DE ZON).
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HARRIE  
VAN HEUGTEN

Ook  heb ik jaren bij onze buurtvereniging 
Dukedub gespeeld. Één keer kampioen bij 
het buurtvereniging toernooi van Asten. Toen 
dat ter ziele ging, bleef alleen N.W.C. nog 
over, waar ik door de jaren heen met 
veel spelers heb gevoetbald, onder 
andere verschillende vaders en 
diens zonen.

Samen met mijn vrouw Gerrie 
gaan we graag kijken naar 
onze sportieve kleinkinderen. 
Kleindochter Indy van den Broek, die 
in NWC MO17 speelt, kleindochters Dana 
en Lina van den Broek die bij HCAS spelen, 
onze kleinzoon Stijn van Heugten bij ATTV71 
en kleindochter Lonneke van Heugten danst 
bij Olum. Verder mag ik nog graag in mijn 
tuintje bezig zijn en verzamel ik LP’s uit de 
zestig-zeventiger jaren.
Na mijn pensionering (ik heb ± 50 jaar mogen 
en kunnen werken) werd ik door Jac en Wim 

gevraagd voor de maandagploeg. Waar ik 
bewondering voor heb is voor de mensen die 
buiten dit werk nog vele uren bij N.W.C. ander 
vrijwilligerswerk doen; voor Louis Haazen 

met zijn 84 lentes, nog wekelijks 
actief; voor de mensen die nooit 

bij N.W.C. gevoetbald hebben, 
maar wel op maandag hand- en 
spandiensten verrichten; en voor 
alle vrijwilligers bij N.W.C..

Ik wil nu graag de pen geven aan 
onze wedstrijd-secretaris. Altijd 

scorende spits (zegt hij zelf): een man die 
veel moet regelen; o.a. spelers als er niet 
voldoende zijn, kan een tegenstander niet, 
heeft hij al weer een andere geregeld, enz. 
enz. En als dank voor dit vele werk: de pen 
voor Christ Feijen.
Christ succes

 Een sportieve groet van Harrie van Heugten
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Na de training werd er niet gedoucht. Ja, thuis. 
Niet op de club. Dat was sinds de mini’s zo ge-
weest. Na de wedstrijden wel, na de training 
niet. Hij was nu achttien. Middenvelder bij Jon-
gens-onder-negentien-1. Een mooi gebouwde 
kerel, jongen in een eigenlijk al mannenli-
chaam. En hij had het altijd een beetje jammer 
gevonden. Wat er onder de douche en in de 
kleedkamer gebeurde was voor hem minstens 
de helft van het voetbalplezier. En die momen-
ten waren door één of andere reden van drie 
naar één keer per week teruggebracht. Van 
zijn vader hoorde hij altijd sterke verhalen van 
toen hij nog voetbalde. Oké, niet alles was 
even subtiel. Of door pa aangedikt. Maar wat 

COLUMN: VOETBALDIER

SCHAAMTE
moest hij altijd lachen en wat hing hij keer op 
keer aan de lippen van zijn vader, als deze voor 
de zoveelste keer vertelde van de shampoo fles 
die stiekem was volgeplast. Of van die keer 
dat er een nieuwe speler kwam meetrainen, 
de allereerste donkere voetballer van de club, 
en dat het vooraf rondgonsde... Zou het waar 
zijn wat men vertelde? En dat de nieuweling, 
lachend, schaamteloos en met veel zelfspot 
na de training in de kleedkamer het cliché niet 
alleen bevestigde maar overtrof, waarna hij 
direct volledig opgenomen werd in de boezem 
van het team. Of hij vertelde dat hij vaak met 
drie vrienden oneindig lang bleef douchen tot 
hun vel rimpelig was, liederen brullend, omdat 
het zo fijn galmde, omdat het buiten zo koud 
en onder de douche zo lekker warm was, om-
dat er geen verplichtingen bestonden, tot de 
terreinknecht boos het warme water afsloot. Of 
over Michel, die altijd zo langzaam omkleedde 
en douchte dat ze een keer al zijn kledingstuk-
ken verspreid over het hoofdveld hadden neer-
gelegd, pal voor de volle kantine, en Michel 
die met zijn witte billen, slechts gekleed in zijn 
washandje, alles moedig en met een glimlach 
op de lippen bijeen raapte onder luide aan-
moedigingen van zijn teamgenoten. 

Wat hem altijd opviel aan die verhalen van 
vroeger was de afwezigheid van schaamte. 
Piemelschaamte om precies te zijn. Of hij nou 
groot, klein, dik, dun, scheef, recht, bruin of 
wit was, natuurlijk werd hij bekeken en beoor-
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Karwei Someren-Asten 
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deeld, maar alles was oké. Het maakte geen 
zak uit. De spelers van zijn team, Jongens-on-
der-negentien-1, douchten één keer per week 
gezamenlijk. Met de boxershort aan. Vanaf 
ongeveer de C, toen er bij sommige jongens 
wat haartjes begonnen te groeien, was dit ont-
staan. En gebleven. Hij vond dit eigenlijk maar 
suf. Beetje jammer ook. Hij wilde ook van die 
verhalen! Hij wilde ook geen piemelschaamte 
meer! Hij nam een besluit. Hij pakte zijn tele-
foon en startte een appgroep, Blote piemel ge-

naamd. Gauw genoeg zaten bijna al zijn team-
genoten in de groep. Veel andere jongens, 
zelfs van andere clubs sloten aan. Blijkbaar 
waren velen de schaamte graag voorbij. Gauw 
genoeg werd er altijd gezamenlijk gedoucht. 
Gewoon helemaal bloot. Na elke training. Na 
elke wedstrijd. Er werden kleedkamerverhalen 
gemaakt. Niet allemaal even smaakvol. Maar 
wel lachen! Verhalen om te onthouden, om 
door te vertellen aan zonen. En die piemels? 
Gewoon. Ieder had er één... 

SHIRTSPONSOR 
Adruu B.V.
Albert Heijn
Eetcafé De Grutter
Groenen Installaties

Malex Automotive
Roba Laboratorium
Trendo Communicatie en Webdesign
Van der Putten Fysiotherapie



33

VROUWEN/ MEIDENVOETBAL

HOE STAAN DE TEAMS ER VOOR? 
GRAAG HOUDEN WE JULLIE MET ENIGE REGELMAAT OP DE HOOGTE VAN HET VROUWEN 

/ MEIDEN VOETBAL BINNEN ONZE VERENIGING (SAMENWERKING MET SV SOMEREN).  

HELAAS HEEFT CORONA WEER DERMATE VEEL “OVERHOOP” GEGOOID DAT DE COMPETI-

TIE INMIDDELS STIL LIGT EN HET NOG MAAR DE VRAAG IS WANNEER DEZE HERVAT KAN 

WORDEN. DESONDANKS BEKIJKEN WE TOCH EVEN HOE DE TEAMS ER VOOR STAAN.

VROUWEN 1
In de landelijke hoofdklasse draaide vrouwen 
1 in de middenmoot mee, een beetje zoals ver-
wacht. Veel complimenten over het vertoonde 
spel, maar te weinig resultaat uit de gecreëer-
de kansen.
Met 1 overwinning en 2 nederlagen staan zij 
eigenlijk te laag op de 9e plaats. Desondanks 
biedt het een positief perspectief dat de 3 pun-
ten behaald werden tegen het team dat eerste 
staat.
Daarnaast heeft vrouwen 1 ook één wedstrijd 
minder gespeeld.

VROUWEN 2
Vrouwen 2 presteert naar verwach-
ting in de 3e klasse. Met twee te-
rechte nederlagen tegen echt betere 
teams, wisten de dames ook 2 wed-
strijden te winnen tegen de directe 
concurrentie in de onderste helft van 
de deelnemende teams.

VROUWEN 3/4
Vrouwen 3 en 4 spelen beide in de 6e 
klasse, met de mogelijkheid om 2x 
in de week te trainen en de uitslagen 
van vorig jaar meenemende zouden 

deze teams wellicht bovenin deze klasse mee 
kunnen doen.
Vrouwen 3 staat op een 7 plaats, met 1x winst, 
1x gelijk en 2x verlies. Vrouwen 4 staat helaas 
11e, met 3 nederlagen.

MEISJES O17
Ons jongste team binnen de samenwerking 
zijn de MO17. Onder leiding van Lisa Schutte 
wordt er fanatiek en vooral met veel plezier 
getraind.
In de competitie weten zij de puntjes bij elkaar 
te sprokkelen, met twee overwinningen en één 
nederlaag staan zij op een knappe 5e plaats.
Ga zo door meiden.

Hopelijk volgt snel de her-
vatting van de competitie, 
in welke vorm dan ook. 

Namens alle voetbalsters 
wensen wij jullie een fijne 
decembermaand en hou 
je aan de regels, zodat 
we elkaar in januari weer 
kunnen ontmoeten op het 
veld. Stay Strong. 
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SIRIS stopt met Live sportverslagen

Gerard Stienen, radioverslag-
gever op karakteristieke wijze 
NA BIJNA DERTIG JAAR IS LOKALE OMROEP SIRIS ASTEN-SOMEREN GESTOPT MET DE LIVE 

SPORTVERSLAGEN OP DE RADIO. DAT BETEKENT DAT GERARD STIENEN, SINDS JAAR EN 

DAG RADIOVERSLAGGEVER VAN NWC, NOODGEDWONGEN ZIJN PASSIE ACHTER ZICH MOET  

LATEN. EEN TERUGBLIK OP EEN AANTAL MOOIE JAREN.

Dag Gerard. Waarom is de SIRIS Sportlijn er-
mee gestopt? 
“Net zoals bij veel verenigingen had ook SIRIS 
Sportlijn te maken met onderbezetting van 
vrijwilligers die aanwezig moesten zijn in de 
studio in Someren, om daar het programma te 
laten draaien.”

Wat vind je ervan dat de Sportlijn gestopt is?
“Dat is echt jammer voor de trouwe luisteraars 
die niet naar het sportpark kunnen komen en 
die niet zo twittervaardig zijn. Vooral de uit-
wedstrijden werden goed beluisterd. En ikzelf 
vind het ook erg jammer.”

Hoe lang ben je verslaggever geweest namens 
NWC?
“Ik ben zestien jaar lang verslaggever geweest 
en heb het altijd met veel plezier gedaan.”

Hoe kijk je terug op deze periode?
“Met veel voldoening heb ik vele voetballers 
en trainers voorbij zien komen en natuurlijk 
leuke en minder leuke dingen meegemaakt. 
Ik was op het sportpark van Bekkerveld in 
Heerlen om verslag te doen van de wedstrijd 
en op een gegeven moment werd ik op mijn 

schouder getikt door Sef Vergoossen (voor-
malig coach van PSV en Roda JC) en vroeg of 
ik ook een stukje verslag wilde doen voor de 
plaatselijke omroep van Heerlen. Ik vond dat 
goed, maar vroeg ook of hij dan voor onze ra-
dio iets over de wedstrijd wilde vertellen. En 
dat deed hij!” 

Hoe zag de zondagmiddag er precies uit voor 
jou? 
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“Om te beginnen startte ik zondagmorgen 
met het lezen van de voorbeschouwing van 
de komende wedstrijd. Daarna even de te-
genstander bekijken, wat zij hebben gemaakt 
in de vorige wedstrijden, hoe ze ervoor staan 
enzovoorts. Om 13.00 uur vertrokken we naar 
het sportpark van de tegenpartij om eerst de 
warming up van de beide teams te bekijken. 
Zien wie er wel speelt en wie niet. De uitzen-
ding begon om 14.00 uur, waarna ik zo rond 
14.15 uur gebeld werd voor het eerste verslag. 
Ik gaf dan de opstelling en vertelde natuurlijk 
over het belang van de wedstrijd. Direct na de 
wedstrijd deed ik dan nog een napraatje over 
het verloop van de wedstrijd.”

Wat zijn de hoogtepunten die je hebt meege-
maakt?
“Dat zijn er een heleboel, maar de promotie 
naar de eerste klasse in 2010 vond ik toch 
wel heel bijzonder. Ik kan me nog goed het 
interview na de wedstrijd met Leon Langedijk 
(alias ‘Badr’) herinneren. Hij ging helemaal uit 
zijn dak, dat was écht een mooie uitzending. 
En dan de wedstrijden tegen onze rivaal SV 
Someren, met het vele publiek; een mooie 
belevenis samen met mijn Somerense colle-
ga-verslaggever Fons Hasselman. We zaten 
gebroederlijk naast elkaar op de tribune op 
onze eigen manier verslag te doen. Je kon toen 
goed merken dat we niet altijd even objectief 
waren. Het laatste kampioenschap in de der-
de klasse, anderhalf jaar geleden, noemden 
ze mij bij SIRIS ‘Het Doelpuntenkanon’. De 
wedstrijden werden regelmatig met grote uit-
slagen gewonnen en dat betekende dat ik veel 
in de uitzendingen voor kwam.”

Welke wedstrijden zijn je altijd bijgebleven en 
waarom? 
“Dat was toch de uitwedstrijd in 2009 tegen 
SSS’18 in Overloon. Na een heel ongelukkige 
situatie tussen twee spelers raakte een voet-
baller van SSS zwaar geblesseerd, hij brak zijn 
been. Hij heeft zeker twintig minuten op het 

veld gelegen voordat er een ambulance kwam. 
Toen de speler op de brancard lag en net voor-
dat ze hem de ambulance in droegen, lieten ze 
de brancard nog een keer op de grond vallen. 
Heel bizar om dat te zien. Ook de wedstrijd uit 
tegen Venlosche Boys staat nog op mijn net-
vlies. Het was extreem slecht weer, steenkoud 
met snerpende jachtsneeuw. Toen ik in de 
uitzending kwam kroop ik achter een schuur-
tje om verslag te doen, maar de winst en een 
schitterend doelpunt van Martijn Mulder, wel-
ke ik toen een wereldgoal noemde, vergoedde 
het allemaal.”

In hoeverre ga je het verslaan van wedstrijden 
missen?
“Dat ga ik zeker wel doen. Het was een vaste 
gewoonte voor mij en ondanks dat het ook bij 
slecht weer regen en wind iets minder leuk 
was, voelde het voor mij of ik mijn eigen wed-
strijdje speelde. Dat mis ik nu. Onlangs bij de 
wedstrijd tegen Beerse Boys was het dan ook 
een vreemde gewaarwording voor mij dat het 
deze keer alleen bij kijken bleef. Tot slot wil 
ik iedereen van onze club bedanken voor de 
fijne samenwerking in al die mooie jaren.”  



*=inmiddels overleden
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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

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 

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
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
Lenie Verdonschot 24 september 2001
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
Frits Hoebergen 22 oktober 2019
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