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VOORWOORD
We kunnen er maar niet aan wennen. Als redactie
van de Nieuwe NWC-er zijn we natuurlijk gebaat bij
een complete competitie en voldoende activiteiten
binnen de club om voldoende onderwerpen te hebben voor steeds maar weer een rijk gevulde nieuwe
editie. Heel langzaam lijkt er enige verandering te
komen en met zijn allen hopen we natuurlijk op
een spetterend nieuw seizoen inclusief een spannende competitie en gezellige activiteiten. En dat
zeker niet alleen om de Nieuwe NWC-er volgend
seizoen goed te kunnen vullen!
Gelukkig hebben we verschillende personen
binnen onze vereniging bereid gevonden om nog
eenmaal dit seizoen kopij aan te leveren voor een
laatste editie van de Nieuwe NWC-er. Waarachtig
hebben er ook nog enkele corona-proof activiteiten
plaatsgevonden, waaronder de huldiging van de
jubilarissen en de online NWC-quiz.
Natuurlijk wil ik graag iedereen bedanken die dit
seizoen heeft bijgedragen aan de edities van de
Nieuwe NWC-er. Natuurlijk vooral ook de redactieleden die er steeds weer voor hebben gezorgd
dat we steeds een nieuwe NWC-er hebben kunnen
uitbrengen.
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HOOFDSPONSOR
ING

HOOFDSPONSOR G-VOETBAL
Dispolab Nederland B.V.

HOOFDSPONSOR JEUGDPLAN
Dispolab Nederland B.V.
Joosten Winkelstellingen B.V.
PeelPartners

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 Offset- en Zeefdrukkerij 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.
BAA
Benvido
Bestratingen ASOM Asten
Bouwbedrijf Dobu B.V.
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
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Fysiotherapie Campanula
Johnny Vlemmix Belettering
Ricky Berkers Media & Entertainment
Verbugt IT
Verto

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
STERSPONSOR JEUGD
Van Lierop Adviseurs en Accountants B.V

Voorwoord
van de voorzitter

LICHT AAN DE HORIZON
NU ER STEEDS MEER VERSOEPELINGEN KOMEN EN ER LICHT AAN DE HORIZON
GLOORT MOETEN WE TOCH SPREKEN VAN EEN VERLOREN SEIZOEN. ONDANKS DAT
ER HEEL VEEL MENSEN OP VERSCHILLENDE FRONTEN HARD HEBBEN GEWERKT OM
HET MOGELIJKE MOGELIJK TE MAKEN HEBBEN WE ALLEMAAL EEN STUKJE VAN ONS
VOETBALPLEZIER MOETEN INLEVEREN. MAAR MET HET OOG OP HET VOLGENDE SEIZOEN STAAT HET VIZIER WEER OP SCHERP EN BESPEUR IK EEN FRISSE MOED BIJ ONZE
LEDEN EN BIJ EENIEDER DIE ZICH INZET VOOR DE CLUB OM DIT IN TE GAAN HALEN.
Wat was het een onwerkelijk seizoen, als je
al van een seizoen kunt spreken. Zowel onze
leden als vrijwilligers zijn op de proef gesteld
om hun motivatie op peil te houden. Ook bestuurlijk hebben we de nodige uitdagingen
op ons bord gehad. Als ik kijk hoe we samen
onze veerkracht hebben getoond in deze bizarre tijden dan ben ik trots dat ik voorzitter
mag zijn van deze club. Dank dan ook aan
iedereen voor de getoonde flexibiliteit en
onvoorwaardelijke trouw. Tijd voor nieuwe tijden, tijd voor vooruitgang, tijd om onze clubkleuren weer buiten Asten uit te dragen.
Gelukkig hebben we de afgelopen periode
ook leuke dingen kunnen doen. Op een pas-

sende wijze hebben we namelijk onze jubilarissen bezocht en gehuldigd. Mooi met
hoeveel trots de jubilarissen hun speldje in
ontvangst namen en er meteen legio anekdotes en herinneringen naar boven kwamen.
In deze editie van De NWC-er is het nog eens
terug te zien en te lezen.
Onlangs hebben ook bijna 50 teams mogen
genieten van de online versie van de NWCquiz.
Met de nodige instinkers en scherpe vragen
werd eenieders kennis op de proef gesteld
en lagen antwoorden vaak op het puntje van
de tong waar ze helaas ook regelmatig bleven. Met een natje en een droogje een gezel-
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 lige avond, met dank aan Edwin van Erp en
Ronald de Haan waarbij laatstgenoemde de
presentatie strak in handen had.
Ook goede ontwikkeling vanuit Technische
zaken. Zo was er op onze online kanalen te
lezen dat er voor komend seizoen een mooie
groep selectietrainers is aangesteld om onze

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
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jeugd met frisse energie te gaan begeleiden.
Tevens hebben we het contract met Ruud
Vermeer met een jaar verlengd en zal hij ook
komend seizoen voor onze selectie staan.
Via deze weg wil ik iedereen heel veel succes
wensen!


Nils van Hoek, Voorzitter NWC

Govers Accountants/Adviseurs
Grafisch Service Buro Berkers
Grein Mode
Grondverzet Herman Kessels
H/O Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten
Hoeben installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
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

VAN HET JEUGDFRONT
OOK DEZE KEER WEER EEN BIJDRAGE ‘VAN HET JEUGDFRONT’ MET DE VOLGENDE INFORMATIE:
• TERUGBLIK SEIZOEN 2020-2021

• TEAMINDELINGEN

• VOORUITBLIK KOMEND SEIZOEN

Seizoen 2020-2021
Seizoen 20-21, een seizoen dat historisch de
boeken in zal gaan. Waar we het seizoen vol
goede moed startten met beker- en competitiewedstrijden, bleek het te mooi om waar
te zijn en keerden we terug in een lockdown
zonder voetbal.
Na een verplichte sluiting konden we het
voetballen weer oppakken in de vorm van
trainingen. Iedereen weer vol honger het veld
op, om voor te bereiden voor de wedstrijden
die hopelijk nog zouden volgen. Elke persconferentie weer voor de televisie, hopende
op versoepelingen voor de voetballende
jeugd. Echter, bij hopen is het tot op dit punt
gebleven.
Toch ben ik dankbaar voor de hoop die we gedurende het seizoen hebben gehouden. Juist
deze hoop heeft ons allen op de been gehouden om vol motivatie keer op keer het veld op
te stappen voor wederom een training. Meer
dan ooit hebben we ervaren dat niemand er
op het voetbalveld alleen voor staat. Niet enkel op en neer naar het voetbalveld om een
balletje te trappen, maar ook om sociaal contact te houden, een frisse neus te halen en
even de gedachtes te kunnen verplaatsen in
tijden dat dit gewenst was. Juist in deze tijd
heeft voetbal ons bewezen wat het voor ons
betekent, voetbal = meer dan voetbal!

Dankbaar zijn we voor de flexibiliteit en het
aanpassingsvermogen dat is getoond gedurende de avondklok, voor de passie waar
onze jeugd veelal 3x in de week van heeft
mogen genieten, voor het luisterend oor dat
jullie elkaar en onze spelers hebben kunnen
bieden, voor het begrip dat is getoond met
betrekking tot de omstandigheden, maar
vooral voor het feit dat jullie samen met ons
de club door deze moeilijke tijden heen hebben geholpen.
Mijn eerste seizoen als jeugdvoorzitter had
ik me anders voorgesteld, maar dat neemt
niet weg dat ik er onwijs van heb genoten. De
blik gaat vooruit op het nieuwe seizoen. Een
seizoen waarin we zonder twijfel meer wedstrijden kunnen spelen dan in het huidige
seizoen. Hopende dat we terug kunnen keren
naar het oude normaal, met supporters langs
de lijn en drukte in kantine. Tot dit zover is
blijven we hopen op betere tijden. Betere tijden, die spoedig zullen volgen.
Via deze weg willen we alle spelers en vrijwilligers bedanken die zijn/haar steentje heeft
bijgedragen in het huidige seizoen.
Blijf gezond en tot snel!
Pieter van der Heijden
Jeugdvoorzitter
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Vooruitblik komend seizoen
Zodra de tweede seizoenshelft in zicht komt
starten de verschillende afdelingen binnen TZ
al met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. In nauwe samenwerking met de Hoofd
Jeugd Opleiding kijken de verantwoordelijken
voor de Jeugd Onderbouw en Jeugd Bovenbouw naar de mogelijke en juiste invulling van
jeugdtrainers. Voor het aankomend seizoen is
die invulling voor wat betreft selectietrainers
inmiddels rond en worden nog enkele posities
van assistent trainers en begeleiders stap voor
stap ingevuld. Inmiddels zijn de trainingen van
de selectieteams in hun nieuwe samenstelling
dan ook gestart, op weg naar het nieuwe seizoen waar we allemaal zo aan toe zijn.
TZ is inmiddels ook bezig met een update van
het Jeugd OpleidingsPlan. Een club als N.W.C.
die naast de seniorenselectie ook met haar
grote jeugdafdeling een hoog niveau nastreeft
dient een vooruitziend en goed onderbouwd
opleidingsplan te hebben. Het huidige JOP is
succesvol en heeft een hele gezonde basis
binnen de jeugdopleiding gelegd. Daar mag

N.W.C. trots op zijn. Om nu ook in de toekomst
te blijven groeien is een update en upgrade
van het plan nodig. Vooral het beleid dat zich
richt op “opleiden en begeleiden” moeten we
goed onderbouwen en bewaken. “Gelijke kansen” moeten we creëren, motiveren en stimuleren. Het toepassen van circuit-trainingen bij
de jeugd gaan hier een belangrijk onderdeel
van zijn. Dat wordt de basis van een goed gestructureerde vereniging die daarmee voor
een langere termijn een hoog niveau haalt en
houdt.
Momenteel zijn we druk bezig om een nieuw
“Scouting Team” op te zetten. Passend in ons
JOP gaan we hier goed kijken wie ons, en daarmee N.W.C., kan ondersteunen. Zo willen we
altijd de ontwikkeling van spelers in het oog
houden en, indien mogelijk, ervoor zorgen dat
elke speler het niveau haalt of speelt wat bij
hem of haar past.
Het komend jaar zouden we graag ook een
“Keepers Opleidingsplan” willen uitrollen.

BORDSPONSORS (VERVOLG)
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
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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.

VAN HET JEUGDFRONT
Meer aandacht voor het opleiden en begeleiden van keepers en hun trainers in de
breedste zin van het woord. Hiermee willen
we niet alleen keepers beter maken, maar er
vooral voor zorgen dat er meer keepers blijven
doorstromen, ieder op een zo hoog mogelijk
niveau en met een goede begeleiding. Ook
hier zoeken we inmiddels naar een ervaren
en passend team vrijwilligers die ons samen
met onze keeperstrainer van de selectie kunnen ondersteunen om dit plan verder vorm te
geven.
Ter ondersteuning van al deze projecten en
voor de verbetering van onze opleiding wordt
voor het uitwerken van oefenvormen, trainingen wedstrijdanalyses een nieuw hoogwaardig
en vooral gebruiksvriendelijk “camerasys-

teem” aangeschaft. Trainers en coaches kunnen hiermee nog beter geschoold en begeleid
worden. Ook spelers kunnen middels analyses en beeldmateriaal geholpen worden bij
de ontwikkeling van hun favoriete activiteit...
voetballen. Voor het bewerken van de beelden
zijn wij op zoek naar enthousiaste voetballiefhebbers met enige technische kennis.
TZ is voor iedereen volop in beweging en we
hopen met deze projecten bij te dragen aan
een mooie, succesvolle en vooral plezierige
toekomst voor alle NWC’ers.
Namens TZ NWC wens ik iedereen een mooie
vakantieperiode en hoop ik dat we elkaar
snel weer eens treffen op ons geweldig mooie
sportpark.
Arian Verrijt
Algemeen Technisch coördinator

Teamindelingen
Het is en blijft elke keer weer prachtig om te
zien hoe ook in deze tijd onze velden zowel
met de trainingen, als op de zaterdagen gevuld zijn met grote aantallen jongens, meiden
en enthousiaste trainers die samen met voetbal bezig zijn.
Nu dit teleurstellend verlopen seizoen er bijna op zit, kijken we natuurlijk ook uit naar het
nieuwe seizoen 2021-2022. Op moment van dit
schrijven zijn de groepsleiders druk bezig met
de teamindelingen voor het komende seizoen.
Het per leeftijdsgroep gezamenlijk trainen
in de onderbouw heeft er in ieder geval voor
gezorgd dat alle spelers en speelsters gezien
worden en dezelfde trainingsvormen aangeboden krijgen. Dit zullen we ook in het komende seizoen zo voortzetten.

In totaal moeten er weer een 450 jeugdleden
ingedeeld worden in zo’n 40 jeugdteams. Dit
is een behoorlijke operatie, waarbij we beseffen dat we het zeker niet voor iedereen goed
kunnen doen. Sommige spelers zullen teleurgesteld of juist verrast zijn dat ze niet of wel
voor een selectieteam in aanmerking komen.
Vrienden/vriendinnen zullen misschien niet in
hetzelfde team komen.
Gelukkig leert de ervaring ons dat uiteindelijk
het spelplezier, enthousiaste trainers, leiders
en ouders samen zorgen dat iedereen kan uitzien naar een sportief en uitdagend nieuw seizoen in een nieuw team.
Op vrijdag 18 juni zullen de teamindelingen
gepubliceerd worden. In de weken van 28 juni
tot 9 juli worden de ouderinformatiedagen in- 
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gepland. Op deze avonden zal een en ander
met betrekking tot de gang van zaken bij NWC
uitgelegd worden en zal per team het kader,
de trainers en leiders vastgesteld worden.
Al met al is het voor de groepsleiders een
drukke en spannende periode om alles voor

elkaar te krijgen. We zien het met vertrouwen
tegemoet, en hebben enorme zin om straks
weer fris op het veld te kunnen staan.
Marc Scheepers
Afdelingszaken

FUNCTIES HOOFDTRAINERS voor
seizoen 2021-2022 INGEVuLD

Goed nieuws! Seizoen 2021-2022 zal Ruud Vermeer (boven links)
ook aan onze club verbonden zijn. De Venraynaar is sinds seizoen 2020-2021 hoofdtrainer van onze heren selectie.
Rik Hoeben (rechts) is met ingang van het seizoen 2021-2022 de
nieuwe hoofdtrainer van het eerste vrouwenteam van Someren/NWC. Hij komt over van Nooit Gedacht uit Geffen en is de
opvolger van Ivo Veltrop die na dertien seizoenen de vereniging
verlaat.
De 32-jarige Hoeben heeft al veel ervaring. Vanaf zijn vijftiende
trainde hij al diverse jeugdteams bij Nooit Gedacht. De afgelopen zeven jaar was hij trainer van het tweede vrouwenteam
van Nooit Gedacht, met dit team promoveerde hij van de vijfde
klasse naar de derde klasse.
We wensen beide heren veel succes komende seizoen!
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ZO VADER, ZO ZOON

RALF & FINN LOOMANS
ALIAS (BIJNAAM):

DIEPTEPUNT:

R: Barry
F: Föhn

R: Kruisband
afgescheurd
F: De verloren 		
bekerfinale met
JO10

GEBOREN:
R: 26 februari 		
1975
F: 4 maart 2008
SPEELT IN /
TRAINER VAN:

BESTE EIGENSCHAP
R: Ondernemend
F: Sociaal

R: JO13
F: JO13-1

SLECHTSTE
EIGENSCHAP:

BEROEP/SCHOOL:

R: Ongeduldig
F: Geen nee
kunnen zeggen

R: Metselaar
F: Alfrink College
HOOGTEPUNT:
R: Kampioenschap F4
F: KAMPIOENSCHAP F4

HEKEL AAN:
R: Liegen
F: School
MOOISTE
VAKANTIELAND
R&F: Mallorca

IK ZOU EEN
DAGJE WILLEN
RUILEN MET:

FAVORIETE
TELEVISIEZENDER

R: Ronald Koeman
F: Gijs Verspeek

R: Ziggo Sport
F: ESPN
FAVORIETE TELEVISIEPROGRAMMA

DROOMT VAN…:
R: Dat we weer 		
wedstrijden 		
mogen voetballen
F: Vakantie naar
Amerika

R: Veronica Inside
F: Wie is de Mol
BESTE FILM
R: Beverly Hills Cop
F: De Oost

HOBBY’S

FAVORIETE
MUZIEKGENRE

R: Trainingen 		
geven
F: Voetballen en
gamen

R: Top 40
F: Rap
FAVORIETE LIED

FAVORIETE
RADIOZENDER

R: Kensington - 		
Sorry
F: Idaly - In de Kou

R: Radio 2
F: Radio 538
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Accommodatievrijwilligers
bedankt
DE ACCOMMODATIEVRIJWILLIGERS ZIJN NWC’ERS IN HART EN NIEREN,
DIE NIET ALLEEN VOOR HET VRIJWILLIGERSWERK KOMEN, MAAR OOK
VOOR DE GEZELLIGHEID BINNEN ONZE VERENIGING.
Zo hebben we een accommodatieploeg
die elke maandagochtend ervoor zorgt dat
onder andere de velden en het clubgebouw
er weer piekfijn bij liggen, een kassaploeg
die bij elke thuiswedstrijd van ons eerste
elftal de programmaboekjes uitdeelt en de
entree incasseert en dan niet te vergeten
de beheerders die tijdens de trainingen en
wedstrijden toezicht houden en de materialen
uitgeven en innemen.
Echter in de coronaperiode is er geen
competitie, is de accommodatie gesloten
en is het een hele tijd lang stil geweest op
het sportpark. Maar dan komt de eerste
versoepeling en mag de jeugd weer gaan
trainen en dan zie je de kracht van de
accommodatieploeg en de beheerders, die
in een korte tijd ervoor zorgen dat de velden
weer bespeelbaar zijn en de materialen klaar
zijn voor gebruik.
Normaal gesproken is het voetbalseizoen eind
mei afgelopen en laten we het vrijwilligerswerk
even achter ons liggen. Dan laden we ons
weer op voor het nieuwe voetbalseizoen.
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Maar het is dit seizoen anders dan anders
en zijn we bij het schrijven van dit bericht
in afwachting of de regiocub voor de jeugd
doorgaat! Mocht deze doorgaan dienen we
de velden in korte tijd weer wedstrijd klaar
te maken, lopen de trainingen voor de jeugd
langer door en wordt er wederom een beroep
gedaan op de bereidwilligheid van onze
accommodatievrijwilligers.
Zo zie je maar weer dat niet alles vanzelf
sprekend is en dat er achter de schermen
veel geregeld moet worden om iedereen te
kunnen laten voetballen. Laten we hopen dat
in het nieuwe seizoen alles weer bij het oude
normale is en we weer volop gebruik van onze
accommodatie kunnen maken.
Als laatste wil ik alle accommodatievrijwilligers
bedanken voor hun inzet, want zonder jullie
is er geen voetbal mogelijk op ons prachtige
sportpark!
Ronald Linders
Hoofdbestuurslid accommodatie

De redactie voorspelt
WAT VERWACHTEN DE REDACTIELEDEN VAN HET EUROPEES KAMPIOENSCHAP?
WIE HEEFT HET MEESTE VOETBALVERSTAND? BEKIJK HIER DE VOORSPELLINGEN!

MONIQUE TEN THIJE
WINNAAR:

FRANKRIJK

TOPSCORER TOERNOOI:

TIMO WERNER

TOPSCORER NEDERLAND:

DONYELL MALEN

GROOTSTE VERRASSING:

DENEMARKEN

GROOTSTE TEGENVALLER:

NEDERLAND

RESULTAAT NEDERLAND:

POULEFASE

STEUNT OOK:

BELGIË

GERT VAN DER STEEN
WINNAAR:

DUITSLAND

TOPSCORER TOERNOOI:

TIMO WERNER

TOPSCORER NEDERLAND:

DONYELL MALEN

GROOTSTE VERRASSING:

FINLAND

GROOTSTE TEGENVALLER:

BELGIË

RESULTAAT NEDERLAND:

ACHTSTE FINALE

STEUNT OOK:

FINLAND
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JELLE VAN DER LOO
WINNAAR:

FRANKRIJK

TOPSCORER TOERNOOI:

ROMELU LUKAKU

TOPSCORER NEDERLAND:

MEMPHIS DEPAY

GROOTSTE VERRASSING:

DENEMARKEN

GROOTSTE TEGENVALLER:

DUITSLAND

RESULTAAT NEDERLAND:

KWARTFINALE

STEUNT OOK:

ENGELAND

RONALD DE HAAN
WINNAAR:

FRANKRIJK

TOPSCORER TOERNOOI:

KARIM BENZEMA

TOPSCORER NEDERLAND:

MEMPHIS DEPAY

GROOTSTE VERRASSING:

DENEMARKEN

GROOTSTE TEGENVALLER:

DUITSLAND

RESULTAAT NEDERLAND:

ACHTSTE FINALE

STEUNT OOK:

ZWITSERLAND

PAUL DEBEIJ
WINNAAR:

BELGIË

TOPSCORER TOERNOOI:

ROMELU LUKAKU

TOPSCORER NEDERLAND:

MEMPHIS DEPAY

GROOTSTE VERRASSING:

POLEN

GROOTSTE TEGENVALLER:

DUITSLAND

RESULTAAT NEDERLAND:

KWARTFINALE

STEUNT OOK:

BELGIË

BAS TEN THIJE
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WINNAAR:

FRANKRIJK

TOPSCORER TOERNOOI:

KYLIAN MBAPPÉ

TOPSCORER NEDERLAND:

GEORGINIO WIJNALDUM

GROOTSTE VERRASSING:

TURKIJE

GROOTSTE TEGENVALLER:

DE VAR

RESULTAAT NEDERLAND:

ACHTSTE FINALE

STEUNT OOK:

BELGIË

UNIEKE HULDIGING JUBILARISSEN
NORMAAL GESPROKEN ZOUDEN ALLE JUBILARISSEN VAN NWC VAN HET JAAR 2020
GEHULDIGD ZIJN TIJDENS ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE KANTINE. VANWEGE DE
CORONAMAATREGELEN BLEEK HET DIT JAAR HELAAS NIET MOGELIJK OM DIT OP ONS
SPORTPARK TE ORGANISEREN. OM ONZE JUBILARISSEN TOCH IN HET ZONNETJE TE
ZETTEN, HEEFT HET BESTUUR DE JUBILARISSEN VAN 2020 AAN HUIS VERRAST MET EEN
BOS BLOEMEN EN DE FELBEGEERDE NWC-JUBILEUMSPELD.

 Nils van Hoek en

Geert Hoeben op
route langs alle
jubilarissen.

25 JAAR BART VAN DEN BURG

25 JAAR KOEN VAN BUSSEL

25 JAAR BAS WELTEN

25 JAAR FRANK WELTEN
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25 JAAR MARCO VAN GRIMBERGEN

25 JAAR ROB VERBERNE

25 JAAR JOS VAN DEN BURG
25 JAAR KEES VAN BREE
25 JAAR JOOST VAN DER HEIJDEN
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40 JAAR BOY SPIERTZ

40 JAAR COR HAAZEN

40 JAAR MARCO VAN DER LOO

40 JAAR MAX VOGELS

40 JAAR PIERRE EIJSBOUTS

40 JAAR LUC BEEKMAN

40 JAAR RICHARD VAN DEN EIJNDEN

50 JAAR

50 JAAR MARC GOUKA

JOS VAN DEN BOOMEN

50 JAAR

SJAAK VAN HEUGTEN

60 JAAR HARRY EIJSBOUTS

70 JAAR LAMBERT VAN HELMOND
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!

70 JAAR PIET VERSPAGET
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COLUMN: ONDER DE LOEP

Rollebollen
DE STADIONS ZIJN LEEG, VOETBAL IS ALLEEN NOG MAAR TE VOLGEN VIA TV EN EERLIJK GEZEGD BEN IK ER AL EEN TIJDJE AAN GEWEND DAT ER GEEN PUBLIEK AANWEZIG IS. IN HET BEGIN
VOND IK HET NIKS, MAAR NU WEET IK NIET BETER EN BEN IK ER VOLLEDIG OP INGESTELD OM
GEEN FANS TE ZIEN OF TE HOREN. ER WORDEN WEL “FAN-GELUIDEN” ONDER DE BEELDEN
GEMONTEERD, DAT SCHEELT OOK STUKKEN NATUURLIJK.
Wat je wel regelmatig kunt horen nu zijn de
trainers die aanwijzingen geven en de oerschreeuwen van spelers als er een overtreding op ze gemaakt wordt. Dat laatste is echt
gênant aan het worden. Spelers schreeuwen
alles bij elkaar als er een overtreding op ze
gemaakt wordt en je gaat haast denken dat er
minimaal 4 keer per wedstrijd een beenbreuk
wordt opgelopen.
Laatst zag ik ook nog een leuke bij een wedstrijd van Barcelona, er zat geen publiek,
maar toch voor aanvang van de wedstrijd als
de teams ongelijnd staan gingen de teams
zwaaien en klappen naar het publiek zoals ze
dit voorheen ook deden als er wel toeschouwers zaten.
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Wat ook jammer is dat het lijkt alsof de wedstrijden eigenlijk helemaal niet meer zo spannend lijken als er geen toeschouwers aanwezig zijn. Soms lijkt het echt alsof je naar een
voetbalgame aan het kijken bent.
Maar met name dat vallen en rollebollen bij
het minste of geringste is me een doorn in het
oog. Zeker als je daarna een herhaling krijgt
waarin je duidelijk kunt zien dat de speler
amper wordt geraakt.
Laten we hopen dat als straks het EK begint
en er weer toeschouwers aanwezig zijn, het
gerollebol en geschreeuw afgelopen zal zijn.

QUIZ MUST GO ON
THE SHOW

De Grote NWC-Quiz
was online
ZULLEN WE HET DOEN? NIET DOEN?
TOCH? TOCH DOEN!
VRIJDAG 13 MEI 2020 WAS DE GROTE
NWC-QUIZ ZO ONGEVEER HET EERSTE
EVENEMENT VAN BETEKENIS DAT WEGENS
CORONA WERD GESCHRAPT. DE ORGANISATIE HAD DE QUIZ VOLLEDIG KLAAR OM
WEER EEN LEGENDARISCHE CLUBAVOND
TE KUNNEN GAAN BIJSCHRIJVEN IN DE
ANALEN VAN NWC.
Maar helaas... Als je op vrijdag de dertiende
een quiz organiseert met ook nog eens een
Vrijdagdedertiende-vragenronde er in dan
vraag je er ook wel een beetje om... Toen ook
begin 2021 nog geen licht aan het eind van de
coronatunnel scheen, gingen er binnen de organisatie stemmen op om dan maar een online-editie van De Grote NWC-Quiz op touw te
zetten, gebaseerd op de reeds klaarliggende
quiz van 2020.
Uiteindelijk hebben Edwin van Erp en Ronald
de Haan de handschoen opgepakt. Samen
hebben zij, avondklokverklaring in de binnenzak, niet geholpen door enige ervaring op
dit gebied, de quiz geüpdatet en geschikt gemaakt voor online gebruik. Edwin was vooral
de techneut achter de schermen en sidekick,
Ronald meer de man van de vragen en de presentator. Een geolied team bleek geboren.
Uiteindelijk vond op vrijdag 30 april de eerste, en hopelijk enige, online editie van De
Grote NWC-Quiz plaats. Edwin en Ronald
hadden zich in vol ornaat geïnstalleerd op
de werkkamer bij Edwin thuis, net als veel

De organisatoren Ronald de Haan en Edwin
van Erp (rechts).
deelnemers voorzien van het speciale Online editie 2021 Grote NWC Quiz-pakket. Voor
een schamel bedrag had Multibier, Hans en
Bas in het bijzonder, een pakket bestaande
uit speciaal geëtiketteerd bier, wijn en wat te
knabbelen samengesteld. Tot grote vreugde
van de organisatoren, die ‘s middags hoogstpersoonlijk de pakketten aan huis hadden afgeleverd, was de deelname groot. Alle moeite
was gelukkig niet voor niets geweest...
Op wat kleinigheden na verliep de quiz goed.
Over zes rondes verspreid (Film-Media-Show- 
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onbekender bleken dan verwacht, iedereen
een glabella heeft maar bijna niemand weet
waar deze zit, Edwin enorm snel antwoorden
die onterecht fout worden gerekend bleek te
kunnen corrigeren, iedereen weer een hoop
heeft opgestoken over Asten (bijvoorbeeld
de hoogte van de haan op de kerktoren en de
naam van watertjes en peikes...).

De quizmaster in een totaal andere setting
dan andere jaren.
biz, Sport, Vrijdag de dertiende, Van alles
wat, Muziekintro’s en NWC-Asten-Brabant)
werden de nodige breinbrekers over de deelnemers uitgestort. Waarbij de trommelvliezen het zwaar te verduren kregen met een
shitty-flutes-fragment en de zang van presentator Ronald, de afkortingen FIFA en GTI

Op verzoek van Lars Mennen, uiteraard één
van de oud-organisatoren, maken we de
naam van de winnaar niet bekend. Meedoen
was uiteraard veel belangrijker en leuker dan
winnen. Afgaande op de ontvangen reacties
en het feit dat tot diep in de nacht een spontane online-teams-after-quiz-party ontstond,
mogen we zeggen dat de online-editie van
De Grote NWC-Quiz 2021 een succes was. Het
was een topavond!
Maar volgend jaar toch maar weer gewoon, in

de kantine...

ZO VADER, ZO ZOoN RALF & FINN LOOMANS

VERVOLG VAN PAG.9
BESTE BOEK

LIEVELINGSETEN

LELIJKSTE STADION

R: Ik, Zlatan
F: Harry Potter

R: Varkenshaas 		
met pepersaus
F: Spaghetti

R: Yanmar Stadion
F: Amsterdam 		
Arena

LIEVELINGSKLEUR
R: Groen
F: Blauw
FAVORIETE
SCHOOLVAK
R: Gym
F: Gym
SAAISTE
SCHOOLVAK
R: Godsdienst
F: Tekenen
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LIEVELINGSDRINKEN
R: Bier
F: Cassis
MOOISTE TENUE
R: Nieuwe van 		
Liverpool
F: PSV
MOOISTE STADION
R: Camp Nou
F: Anfield

FAVORIETE CLUB
IN NEDERLAND
R: PSV
F: PSV
FAVORIETE
SPELER BIJ NWC
R: Jeroen 		
van Deursen
F: Giel 			
Koetschruiter

FAVORIETE CLUB
IN BUITENLAND
R: Liverpool
F: Barcelona
FAVORIETE
NEDERLANDSE
VOETBALLER
R: Cody Gakpo
F: Donyell Malen
FAVORIETE
BUITENLANDSE
VOETBALLER
R: Sergio Ramos
F: Lionel Messi

Op zoek naar een leuke uitdaging?

Kies voor verenigingswerk bij NWC!
EEN GROTE GROEP VRIJWILLIGERS IS AL BEZIG MET DE VOORBEREIDINGEN OP HET
NIEUWE VOETBALSEIZOEN. EN HET ZIET ERNAAR UIT DAT WE OP EEN PUNT KOMEN
DAT WE WEER EEN ‘NORMAAL’ VOETBALSEIZOEN GAAN KRIJGEN. WAT KIJKEN WE DAAR
ENORM NAAR UIT!
Ondanks de beperkingen die Corona ons
heeft gebracht zijn er dit seizoen veel vrijwilligers actief geweest. Zonder hun belangeloze inzet en creativiteit zouden er veel activiteiten niet plaats hebben kunnen vinden bij
NWC. Langs deze weg willen we hen heel erg
bedanken voor het vele goede werk. Als NWC
bestuur zijn we trots op al die vrijwilligers
die zich in seizoen 2020/2021 met hart en
ziel hebben ingezet voor de ander. Een groot
dankjewel is dan ook zeker op zijn plaats!
Het einde van het seizoen is vaak ook een
moment dat er vrijwilligers gaan stoppen. Om
deze reden ontstaan er binnenkort een aantal vacatures die we graag met enthousiaste
vrijwilligers willen invullen.
Een uitnodiging dus aan NWC leden of familie
en/of vrienden van NWC’ers om te reageren
op onderstaande vacatures. Het zou fantastisch zijn als er nu anderen ‘opstaan’ om
de werkzaamheden over te nemen. Zodat
verenigingswerk naadloos kan worden overgedragen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je
voor deze functie goed ingewerkt wordt.
VACATURE: TRAINER G-JEUGD
Wil je bij NWC een bijdrage leveren aan de
voetbalontwikkeling van jonge spelers met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking? Deze enthousiaste groep jeugdspelers

is namelijk op zoek naar een nieuwe trainer.
1x in de week train je deze groep. Tijdens
deze training leer je de groep beter kennen
waardoor je goed in kunt spelen op de behoeften van de individuele spelers. Lijkt het
je wel leuk maar twijfel je nog of je het wel
gaat lukken? Hiervoor biedt NWC je gratis de
opleiding G-voetbaltrainer aan! Daarnaast
wordt je uitgenodigd voor onze vrijwilligersavond.
Ben jij degene die de spelers duidelijkheid en
structuur kan brengen? Pak dan nu je kans en
stuur een berichtje naar vrijwilligerszaken@
nwc-asten.nl. We nemen dan direct even contact met je op.
VACATURE: COÖRDINATOR SPELREGELBEWIJS.
Ben jij degene die altijd al vrijwilligerswerk
heeft willen doen bij NWC? Maar ontbreekt
het je vaak aan ‘tijd’. Dan hebben we nu wel
een hele mooi aanbod voor je!
Het enige wat jij doet is de spelers die verplicht zijn het spelregelbewijs te halen, een
berichtje te sturen met daarin de vraag of ze
het spelregelbewijs willen gaan halen door
in te loggen op de website van Voetbalmasterz. Als je ziet dat ze het spelregelbewijs nog
niet hebben gehaald, laat je hen weten dat
ze het komend seizoen niet speelgerechtigd
zijn. NWC zorgt ervoor dat je vooraf een korte
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instructie krijgt. Daarnaast wordt je uitgenodigd voor onze vrijwilligersavond.
Spreekt deze vacature jou aan? Pak dan nu je
kans en stuur een berichtje naar vrijwilligerszaken@nwc-asten.nl. We nemen dan direct
even contact met je op.

Als deze vacatures niet zo bij je passen, weet
dat er ook nog ander verenigingswerk te doen
is wat beter past bij wie je bent en waar je
goed in bent. Wil je hierover geïnformeerd
worden, neem dan even contact op met Joost
van Stiphout door even een berichtje te sturen naar vrijwilligerszaken@nwc-asten.nl. 

SEIZOEn 2021-2022

NWC Jeugd heeft
selectietrainers rond!
MET VEEL PLEZIER KUNNEN WE JULLIE BERICHTEN DAT DE INVULLING VAN DE SELECTIETRAINERS BIJ DE JEUGD VOOR SEIZOEN 2021-2022 ROND IS.
Uit naam van ons vernieuwde TZ- en jeugdbestuur, valt met trots te melden dat er ondanks
de COVID-19-restricties zeker niet stilgezeten
is. Met gepaste trots kondigt NWC de trainers
aan die in het aankomende seizoen voor de
selecties zullen staan. Zo kunnen we binnen
de club, ook al zijn het aparte tijden, starten
met heel veel energie en positiviteit en op
weg gaan naar een fris nieuw seizoen.

JO19
Damon Claessens
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JO17
Olaf Limpens

Alvorens we de nieuwe line-up benoemen,
zijn we ook dankbaar voor de hoofdtrainers
waar we na jaren afscheid van nemen.
We bedanken bij deze Willy van Rossum, Nicky
van den Broek en Jeffrey van der Wallen!
Ons hoogste jeugdteam, de JO19-selectie,
gaat aankomend seizoen onder leiding staan
van onze selectiespeler Damon Claessens.

JO15
Ralf Loomans

JO13
Kevin Engels

JO113
Bram Verspeek

Willy, Nicky & Jeffrey, bedankt voor jullie jarenlange inzet
Damon is sinds afgelopen seizoen in het bezit van zijn UEFA TC-3 diploma en gaat met
ons het geleerde als 20-jarig trainerstalent
in de praktijk brengen. Na zijn hoofdtrainerschap bij de JO12 in het seizoen 2019-2020
zijn we vol vertrouwen samen met Damon
hiermee een passende nieuwe match gevonden te hebben. We wensen Damon enorm
veel plezier en succes met deze uitdaging!
Aanvullend hebben we in de bovenbouw met
Olaf Limpens (JO17-selectie) en Ralf Loomans
(JO15-selectie) twee inmiddels ervaren krachten waarin we ook ons vertrouwen meer dan
uitspreken. Naast de bovenbouw zijn NWC
en Jeroen van Bussel van TZ-onderbouw ook
enorm trots een hoog niveau clubmensen en
hoofdtrainers voor het aankomende seizoen
te hebben.

JO12
Hans Stienen

JO11
Erik van der Loo

Bij de JO13-selectie gaat de tandem Kevin
Engels en Bram Verspeek voor verjonging en
vernieuwing zorgen. Deze twee heren wensen we heel veel succes met hun seizoen als
hoofdtrainer en de combi voor hun UEFA TC-3
opleiding!
In de JO12 gaat clubicoon Hans Stienen de kar
trekken en voor de JO11-lichting staat alweer
voor het zesde jaar Erik van der Loo aan het
roer. In de JO9 en JO10 gaan Thomas Zegers
en Marjo Nijssen de samenwerking aan voor
het uitvoeren van de rol van hoofdtrainer.
Als laatste sluit Thijs van Maris de rij en zal bij
de gehele JO8 aan de slag gaan met circuitvormen en de NWC-visie.
Alle selectietrainers: veel plezier en succes
gewenst!

JO9-JO10
Thomas Zegers

JO9-JO10
Marjo Nijssen

JO8
Thijs van Maris
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De Grote NWC-Quiz
online edition 2021
SHIRTSPONSOR

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

BORDSPONSOR PLUS

Bakkerij vd Mortel
Bestratingsbedrijf van Oosterhout
Buro 3
Crown Aircra� Support
De Baron Pub & Grill
Dinertijd
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Essential Schoonmaakdiensten BV
Haus am Gelster
Installatietechniek van Eersel B.V.
Inverno
IT-Connectie

Malex Automotive
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
Trendo Communicatie en Webdesign
Van der Putten Fysiotherapie
Jan van Kemenade
Uitdeuken Zonder Spuiten
Korrekt Stukadoorsbedrijf
Peka Kroef B.V.
RSW Accountants + Adviseurs
Schilders- en glasbedrijf Bekx
Sloopwerken en Asbestverwijdering
Van der Heijden B.V.
Spinnov BV
Tooltec
Van Mierlo schoenen
Wijnen Anthuriums

NWC TV

Bemeko Partyverhuur
Eetcafé De Grutter
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee
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TOERNOOISPONSOR

ING
Karwei Someren-Asten

COLUMN: VOETBALDIER

Comeback
De gunfactor. Dat was het grootste verschil
met vroeger. Hij kon het gewoonweg niet fout
doen nu. Hoewel een enkeling meewarig het
hoofd schudde. Doe dat nou niet. Moet je weer
zo nodig? Maar verreweg de meesten staken
hun duim omhoog als ze hem bezig zagen op
het trainingsveld. Uiteraard zag hij iedereen
kijken. Hij had zich aangewend om even kort
te lachen of te zwaaien, om dan weer snel zijn
verbeten blik op te zetten. En de bewondering
van het publiek, maar ook van zijn potentiële
teamgenoten te voelen. Want laten we eerlijk
zijn. Met de bal aan de voet waren er nog altijd
maar weinigen handiger dan hij. Die knikker,
hoewel niet meer van leer tegenwoordig, had
geen geheimen voor hem. Links, rechts, binnenkant, buitenkant, jongleren, trucs. Als hij
zo een beetje liep te pielen genoot hij echt.
Oké, een echt hard schot of een lange trap zat
er nog niet in. Evenmin een volle sprint. Maar
dat kwam wel. Hij had nog een paar weken om
fit te worden. De trainer liet hem daarin volledig vrij. Hij kende zijn eigen lichaam toch zeker het beste? Ook een verschil met vroeger.
De vrijheid. Het respect. Vanaf de eerste dag

was hij het verlengstuk van de trainer. Ze overlegden over alles. Hij had inspraak. Meer zelfs.
Soms leek het alsof hij de opstelling in de
oefenwedstrijden grotendeels bepaalde. Hij
voelde zijn positieve invloed in de kleedkamer
groeien met de week. Hij had dit veel eerder
moeten doen. Een comeback maken. Heerlijk.
Het gevoel weer jong te zijn, te leven.
Het was zover. Gisteren stond er een groot interview met hem in de lokale krant. Over hoe
hard hij hard gewerkt om weer wedstrijdfit te
worden. Op zijn eigen manier, want hij kende
zijn eigen lichaam inmiddels perfect. Foto erbij, verbeten blik. Nu droop het zweet van zijn
gezicht. De warming up zat er op. Zijn eigen,
individuele warming up uiteraard. Hij was er
klaar voor. Het publiek ook. High fives met al
zijn teamgenoten. Een hoofdknik naar de trainer. Knipoog naar zijn vrouw en kinderen op
de tribune. Een snerpende fluit, de aftrap. Hij
sprintte meteen diep. De bal kwam. Met een
gruwelijke pijnscheut scheurde zijn hamstring.
Als in een vertraagde opname viel hij, grijpend
naar zijn bovenbeen. Verbeten grimas op het

gelaat...
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DE DOORGEEFPEN

JOHN
BASTIAANS
EN BEDANKT, CHRISTJE FEIJEN. JIJ HAD AL LANGER VERWACHT
EN GEHOOPT DEZE PEN TOEGESCHOVEN TE KRIJGEN, MAAR IK
ZEKER NIET. NU IK HEM HEB ZAL IK IN DE PEN KLIMMEN.
Inderdaad ben ik geen voetballer pur sang. Tot
mijn 15e heb ik in Arnhem gewoond en in die
tijd was het nog heel gewoon om met vrienden
buiten te gaan spelen. Bijna dagelijks werd
er gevoetbald. Veldjes in de buurt zien er
tegenwoordig veel te groen uit en dat was
vroeger wel anders. Op woensdagmiddag
spraken wij af met jongens van school uit een
andere buurt. Geen scheids, vriendschappelijk
maar we gingen wel voor de winst. Een half
jaar heb ik bij een club gevoetbald maar vond
dat toch maar niks. Oefeningen doen in de
regen in plaats van voetballen in de regen, dat
was het niet voor mij. Nog steeds heb ik er de
schurft in als ik niet mee kan voetballen maar
wel in dat gedrup sta. Hadden onze jongens
maar een binnensport uitgekozen denk ik
dan.
Toen we verhuisde naar Someren ben ik
waterpolo gaan spelen bij De Punderman en
later bij DZT. Na 37 jaar, 2 schouderoperaties
en een aantal andere blessures ben ik er
drie jaar geleden mee gestopt. Wat ik al die
tijd erbij heb gedaan is lesgeven. Jaren als
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zwemtrainer voor het wedstrijdzwemmen en
als lesgever voor het diplomazwemmen.
Toen Stan, onze oudste, ging voetballen
duurde het dan ook niet lang voordat ik
me liet strikken om leider te worden. Ook
Ron ging voetballen en dus was een cursus
pupillentrainer wel op zijn plaats. Toch wel
goed om inhoudelijk meer van voetballen aan
de jonge mannen mee te kunnen geven dan
alleen “goed zo” en “hup” weten te roepen.
En zowaar lukte het Bas van Loon en mij om
zo’n 8 jaar geleden met de F8 kampioen te
worden. Meer een prestatie van de mannen
broeders zelf, maar we hadden het team er
wel heen geleiderd.
Ik ben trainer en leider geworden omdat ik
het leuk vind om tijd met mijn eigen jongens
door te brengen, om een gezellige sfeer voor
iedereen in het team te creëren en ook voor de
ouders langs het veld. Ik vind het ook leuk om
kennis over te dragen en ze beter te maken.
Daarbij lukt het mij tegenwoordig bij de JO17
en JO19 niet meer om alles zelf voor te doen. In

mijn tijd was er nog geen trucje als de Akka of
de Zidane-draai. Maar gelukkig zijn er wel een
paar die hem voor kunnen doen.
Wie de laatste jaren van mij training heeft
gehad kent het. Sommigen haten het, andere
vragen er om. Twee keer per seizoen een
rondje NWC. Een beetje hardlopen, interval,
alle hoeken van alle 6 de velden zien, via
de glijbaan bij Klimop weer verder over de
bording, er onder door, tribune op en af, een
beetje opdrukken en sprintjes van middenstip
naar goal en lichtmast. Het klinkt zwaar maar
ik ben een gevoelsmens, dus er zat ook echt
voldoende rust tussen. Even moe worden
en een beetje karakter tonen omdat je in de
wedstrijd ook niet weet wat er nog komt.
Net zo min als dat ik wist dat ik deze pen nog
zou krijgen. Net nu ik aangegeven heb volgend
jaar even geen trainer of leider meer te willen
zijn. Twee keer in de week 1,5 uur training

voorbereiden en geven, de wedstrijden, op
tijd aanwezig zijn, samen met anderen zaken
rondom het team regelen, ik heb het graag en
altijd met plezier gedaan, maar nu wil ik ook
tijd aan andere dingen besteden.
Ik hoop dat er weer anderen opstaan om
ook op een of andere manier een bijdrage
te leveren aan de vereniging. Een vereniging
waar iedereen een stem heeft om dingen
gezamenlijk mogelijk te maken. Met plezier
heb ik het gedaan en ik zou het zo weer doen.
Misschien een onverwacht einde voor De
Doorgeefpen. Een streep eronder voor mij en
tot ziens langs de lijn.
Onder de streep mag iemand anders de pen
oppakken. Iemand die al jaren op de velden te
vinden is en zich bekommert over ons mooie
sportpark. Tevens trouwe supporter van zijn

kleinkinderen. Wim Vaes
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ACHTER

OVER DEhetRELING
MONDKAPJE
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. ZOLANG HET CORONA-VIRUS ROET IN HET VOETBAL-ETEN GOOIT, INTERVIEWEN WIJ EEN NWC-ER ACHTER ZIJN OF HAAR MONDKAP. RARA WIE IS HET?
Tsja, ik dacht eerst die is zijn
mondkap vergeten. Dat zie
je niet vaak, iemand die
echt opknapt van zijn
mondkapje...
Dankjewel. Dat
hoor ik inderdaad
vaker.
Waar zou de NWCer je van kunnen
kennen?
Nou, ik ben lid van
de spelersraad van
NWC 2 geweest, heb
een functie gehad in de
verzorging van de selectie,
redactie clubblad, jeugdcoach
geweest, gevoetbald uiteraard, in het eerste,

tweede en niet te vergeten een
paar keer ingevallen bij de
veteranen. En organisatie
Grote NWC-quiz. Oh ja,
en ik ben de nieuwe
fysiotherapeut van
NWC 1...
Als ze het nu nog
niet raden... Heb je
verder nog iets op
de lever?
Nou... dat ik wel een
beetje klaar ben met
die hele corona...
Tsja... bizarre tijden inderdaad...
Tot snel op een welgevuld sportpark!
Je haalt me de woorden uit de mond!

PS: PS de man achter de vorige mondkap was uiteraard Erwin Thijs.
Uit de duizenden goede inzendingen hebben we weer een gelukkige
getrokken die verrast is met een heus Achter De Mondkap-pretpakket...
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LEDEN VAN VERDIENSTE
Marinus van Oosterhout *
Johan van Oosterhout
Harrie Bakens *
Martien van Bommel *
Chris van Bommel *
Antoon v.d. Boomen *
Piet Bosch *
Antoon Cortenbach*
Hans van Lierop
Martien Loomans*
Frans v.d. Moosdijk*
Ad Seijkens *
Jo Steijvers
Ricus Verhees *
Martinus v.d. Wallen *
Peter van Heugten
Thieu v.d. Vorst
Wim van Oosterhout
Jos Korff *
Gerard v.d. Moosdijk
Hendrik Seijkens*

10 maart 1976
12 juni 1978
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
22 januari 1980
12 oktober 1981
17 september 1984
21 september 1987
21 september 1987
25 september 1989

Henk Welten
Sjang Stevens*
Antoon Leenen*
Henk Hoeks
Harrie van der Steen*
Tonny v. Bogget*
Wim van den Eijnden*
Jac van Bussel
Toos Seijkens*
Jan Smits*
Lenie Verdonschot
Karel Driessen*
Jan Vlemmings
Jan van Bussel
Gerard van der Loo
Rini Zegers
Jacques van Oosterhout
Regina Thijs
Patrick van Dijk
Louis van den Boer
Frits Hoebergen

25 september 1989
24 september 1990
24 september 1990
30 september 1991
28 september 1992
27 september 1993
28 september 1998
27 september 1999
27 september 1999
25 september 2000
24 september 2001
13 juni 2011
22 oktober 2012
22 oktober 2012
22 oktober 2012
30 september 2013
7 oktober 2015
7 oktober 2015
7 oktober 2015
25 september 2018
22 oktober 2019

4 mei 1929
4 mei 1929
20 maart 1944
8 juni 1945
14 juni 1948
21 mei 1957
12 juni 1969

Hans van Lierop
Jac Huijsmans
Antoon Leenen*
Frans v/d Waarsenburg*
Hennie Hoeben
Peter van Heugten
Piet v.d. Heuvel*
Theo Maas
Ricus Verhees*

6 september 1982
27 september 1993
27 september 1993
27 september 1999
27 september 1999
11 mei 2002
11 mei 2002
11 mei 2002
26 februari 2008

ERELEDEN
Jan Slaats*
Piet v.d.Zanden*
Antoon van Asten*
Frans Hoebens*
Jan van Lierop *
Ben Martens*
Harry van Oosterhout*

postuum tot erelid benoemd

Driek Crooijmans *

5 juni 1972
was tevens ere-voorzitter

Cor Clevis*
Bertus van Oosterhout*

30 juni 1972
1 september 1978

postuum tot erelid benoemd

Johan Janssen
Peter van den Akker

29 oktober 2014
29 oktober 2014
*=inmiddels overleden
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