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INHOUD
VOORWOORD
Laten we beginnen met het benoemen van 
de voor iedereen inmiddels bekende huidige 
stand van zaken: Nog steeds geen competi-
tie, alleen trainingen voor de jeugd, geen 
leuke publiekstrekkende activiteiten op het 
sportpark of in de kantine. En hoewel er vanaf 
2 maart weer een heel klein beetje meer 
mogelijk is, zijn we nog lang niet bij de oude 
situatie. Toch hebben we besloten om ons 
hard te maken voor een nieuwe editie van de 
NWC-er. Gewoon, omdat er toch al zoveel niet 
mag en kan, omdat het voor ons als redactie 
steeds blijft kriebelen en omdat we vinden 
dat we met een nieuwe editie van de NWC-er 
misschien het oude vertrouwde NWC-gevoel 
even terug kunnen laten komen. 

Kortom, we hebben met input van verschillen-
de enthousiaste NWC’ers en ons vaste team 
van de redactie weer een goed gevulde editie 
voor je kunnen maken. 
Veel leesplezier!   
   

 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 AFTrAP

Natuurlijk is NWC niet nieuw voor mij, maar 
toch heb ik de club de afgelopen maanden 
op een totaal andere manier leren kennen. 
Voor mijzelf was het van belang om zo snel 
mogelijk het overzicht te krijgen van de orga-
nisatiestructuur van de club. Waar ik onder 
andere naar uitkeek waren de gesprekken 
met alle mensen die de verschillende disci-
plines binnen NWC onder hun hoede hebben. 
Mijn doel was om op deze manier inzicht te 
krijgen in de looplijnen binnen de club en de 
mensen die deze lijnen bewandelen. Wat mij 

opviel in die gesprekken was het enthousi-
asme en de drive waarmee deze clubmensen 
zich allemaal inzetten voor hetzelfde doel. In 
deze periode staan zij allerminst stil. Naast 
de aanpassingen die we moeten doen als 
gevolg van de steeds veranderende corona-
maatregelen worden er volop alternatieven 
bedacht. Zo werden er oliebollen gebakken 
door onze kantinebeheerders en werd er door 
onze jeugd onlangs de Ricus Verhees-beker 
online gespeeld en glansrijk gewonnen! Or-
ganisatorisch wordt er al gekeken naar vol-
gend seizoen zodat we tijdig alles op de rit 
hebben om er dan, hopelijk onder andere 
omstandigheden, tegenaan te gaan.

Waar ik ook naar uit keek en wat helaas door 
de omstandigheden niet is gelukt zijn de ont-
moetingen op het sportpark. Ik moet zeggen 
dat ik dat enorm mis, de gesprekjes langs de 
lijn of in de kantine, het sociaal contact wat 
mij altijd dat clubgevoel geeft. En niet te ver-
geten de evenementen en feestjes die we op 
dit moment moeten missen. 

Maar waar we denk ik allemaal het meest naar 
uitkijken is om het veld op te stappen in onze 
clubkleuren om het gevoel van een echte 
wedstrijd weer te ervaren en een goed resul-

NU IK AAN HET SCHRIJVEN GA VOOR MIJN ALLEREERSTE BIJDRAGE ALS VOORZIT-
TER VOOR DEZE NIEUWE NWC-ER BESEF IK DAT ER IN DE EERSTE MAANDEN IN DEZE 
FUNCTIE VEEL OP ME AFGEKOMEN IS. ONDANKS DAT HET VIRUS ZIJN BEST DOET OM 
JE OP VEEL PLEKKEN WEG TE HOUDEN HEB IK VEEL GESPREKKEN GEHAD EN VOND 
IK HET BIJZONDER LEUK OM NWC NOG BETER TE LEREN KENNEN EN TE ZIEN MET 
HOEVEEL INZET MEN WERKT OM ONZE CLUB DRAAIENDE TE HOUDEN ONDANKS DE 
UITDAGINGEN VAN DEZE TIJD.

Voorwoord van de voorzitter
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taat neer te zetten. Door de verlengde maat-
regelen worden, zoals we weten, de senioren-
competities in de categorie A (eerste elftallen 
Tweede Divisie tot en met Vijfde Klasse) dit 
seizoen niet meer hervat. Voor de jeugdcom-
petities blijven de opties op het moment dat 
ik dit schrijf vooralsnog openstaan. Ik snap 
dat de motivatie om goed te kunnen trainen 
anders is zonder een wedstrijd om naartoe 
te werken. Ik bewonder dan ook het doorzet-
tingsvermogen van onze trainers en spelers 
die ook in de tijd waarin we soms die moti-

vatie missen zich voor de volle 100% inzetten 
om er straks weer te kunnen staan. 

Ondanks dat we elkaar nu minder zien bete-
kent ‘uit het oog’ allerminst ‘uit het hart’. We 
proberen waar het kan van ons te laten horen 
en te ondersteunen in deze ongewone tijd. 
Zodra het weer mag staan we dan ook met 
open armen klaar om iedereen weer op het 
sportpark te verwelkomen.

 Nils van Hoek, Voorzitter NWC

BORDSPONSORS
A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad van de Ven
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
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
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VAN HET JEUGDFRONT
Ook deze keer weer een bijdrage ‘VAN HET JEUGDFRONT’ met de volgende informatie:
• Erimadagen 2021
• Toernooi Manegevoetbal gaat On Tour!
• Nieuwe netten voor de kleine doeltjes

• Hoop op hervatting voor de jeugd
• Planning Indelingen 2021-2022

Erimadagen 2021 

Traditiegetrouw zullen in de laatste week van de zomer-
vakantie de Erima voetbaldagen weer plaatsvinden. 
Reserveer alvast 31 augustus, 1 en 2 september in de 
agenda, zodat jij dit voetbalfestijn niet hoeft te missen!
Inschrijven is binnenkort mogelijk op onze website!

Toernooi ManEgevoetbal gaat On Tour!
Voor veel NWC’ers is het Manegevoet-
bal een hoogtepunt in het voetbal-
jaar. Dit jaar gaat het Managevoetbal 
On Tour en zal het op ons Sportpark 
plaatsvinden! Op 27-28-29 Augustus, 
als Corona het natuurlijk toestaat, zal 
het gehouden worden! 

De mensen van de materialencommissie heb-
ben weer gezorgd voor mooie nieuwe netten 
in de trainingsgoaltjes. Het ziet er weer perfect 
uit!
We willen nogmaals benadrukken dat de gele 
goaltjes enkel en alleen gebruikt mogen wor-
den door de JO-7 teams. Dit geldt voor zowel 
trainingen als wedstrijden!

Nieuwe netten voor de kleine doeltjes
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VAN HET JEUGDFRONT

Planning Indelingen 2021-2022
In deze periode zonder echte wedstrijden een 
groot compliment voor alle trainers en leiders 
die zich vol overgave blijven inzetten voor onze 
jeugd. Het is een genot om te zien hoeveel le-
den elke trainingsavond en op de zaterdagen 
door jullie sportief bezig zijn. Zonder jullie kan 
dit niet. Onze dank en waardering hiervoor!
 
We kijken ook nu al weer vooruit naar het nieu-
we seizoen. We zijn op dit moment al bezig 
om grofweg het aantal spelers en teams voor 

het nieuwe seizoen in kaart te brengen. Hierna 
wordt bekeken met hoeveel (selectie)teams 
we het seizoen 2021/2022 in zullen gaan.
Vanaf april zullen de groepsleiders met de hui-
dige trainers/leiders van de recreatieve teams 
overleggen met betrekking tot de indelingen.
Op 1 mei 2021 willen we inzicht hebben welke 
spelers voor de selectieteams in aanmerking 
komen, waarna de andere teams ingedeeld 
zullen worden. Op 18 juni 2021 willen we de 
nieuwe teams publiceren.

Hoop op hervatting voor de jeugd
De KNVB wil voor de jeugdteams kleinschalige regionale com-
petities organiseren voor het vervolg van het huidige seizoen: 
de KNVB Regio Cup. We vinden het belangrijk dat alle spelers 
dit seizoen – zodra de coronamaatregelen dit toelaten – weer 
kunnen doen wat ze het liefste doen: voetballen. Daarom star-
ten we met de organisatie van de KNVB Regiocup. 

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 ZOONS

W: Fred  
T: geen
L: Wud  
K: geen

ALIAS (BIJNAAM):

W: Werkt als 
 projectleider/ 
 adviseur 
T: Studeert 
 technische   
 bedrijfskunde
L: Studeert onder- 
 nemerschap &  
 retail manage- 
 ment 
K: Varendonck 
 College Someren

BEROEP/SCHOOL:

W: 30 juli 1968  
 in Heeze  
T: 24 sept. 2000  
 in Asten 
L: 16 mei 2002  
 in Geldrop  
K: 23 febr. 2005  
 in Geldrop

GEBOREN:

W: Kampioen- 
 schap kids  
T: HAVO-diploma  
 gehaald
L: Omhaal tegen 
 D’End  
K: Goal in de  
 kruising

HOOGTEPUNT:

W: Stilleggen   
 competitie   
 i.v.m. corona  
T: WK-finale 2010
L: Corona  
K: Corona

DIEPTEPUNT:

W: Betrokkenheid 
T: Samenwerkend  
 vermogen
L: Altijd willen   
 winnen  
K: Vrolijk

BESTE EIGENSCHAP

W: Eigenwijs 
T: Ongeduldig zijn
L: Eigenwijs  
K: Uitstellen

SLECHTSTE  
EIGENSCHAPW: Trainer JO17-4  

T: NWC 11/trainer  
 JO17-4 
L: JO19-1  
K: JO17-4

SPEELT IN /  
TRAINER VAN: 

Wilfred, Tim, Luuk en Koen van de vorst    
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W: Onrecht 
T&L: Verliezen  
K: Lezen

HEKEL AAN

W: Kampioen  
 worden met het  
 team van Koen 
T: Wereldreis te   
 maken
L: Veel geld   
K: Kampioen  
 worden

DROOMT VAN…

W: Koning Willem  
 Alexander 
T: Adrian Newey
L: John de Jong   
K: Kevin De Bruyne

IK ZOU EEN  
DAGJE WILLEN 
RUILEN MET
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ZO VADER, ZO ZONEN

W: Highlander 
T: Lord of the   
 Rings: The  
 Return of the   
 King
L: Band of Brothers  
K: Fury

BESTE FILM

W,T&L:  
 PSV-uittenue  
K: PSV

MOOISTE TENUE

W: Philips Stadion 
T: Tottenham  
 Hotspur Stadium
L: Philips Stadion 
K: Allianz Arena

MOOISTE STADION

W: De Braak 
T: Galgenwaard
L: Johan Cruijff   
 Arena   
K: De Koel

LELIJKSTE STADION

W: Da Vinci Code 
T: De Grijze Jager
L: Gijp  
K: geen

BESTE BOEK

W: Alles van Queen 
 en Toto 
T: Livin’ on a Prayer
L: Friday  
K: Ik Spring voor
 NAC

FAVORIETE LIED

W: Blauw 
T: Rood
L&K: Oranje

LIEVELINGSKLEUR

W: Oosters 
T: Pizza
L: Friet  
K: Pannenkoeken

LIEVELINGSETEN

W,T,L&K: Frankrijk

MOOISTE  
VAKANTIELAND

W: Fietsen 
T: Voetballen en  
 gamen
L: Voetballen,   
 chillen met   
 vrienden en   
 playstationen 
K: Voetbal en  
 gamen

HOBBY’S

W: Even tot Hier 
T: The Big Bang   
 Theory
L: Massa is Kassa  
K: South Park

FAVORIETE TELE-
VISIEPROGRAMMA

W: Wiskunde 
T: Statistiek
L&K: Gym

FAVORIETE 
SCHOOLVAK

W: Bier 
T: Hertog Jan
L: Desperados  
K: Ice Tea

LIEVELINGS- 
DRINKEN

W: Frans 
T: Duits
L: Biologie  
K: Duits

SAAISTE  
SCHOOLVAK

W,T,L&K: PSV

FAVORIETE CLUB  
IN NEDERLAND

W,T&L: Barcelona 
K: Manchester City

FAVORIETE CLUB  
IN BUITENLAND

W: Bart Kuijpers 
T: Koen vd Vorst
L: Martijn Henst  
K: Maarten Leenders

FAVORIETE  
SPELER BIJ NWC

W: Frenkie de Jong 
T: Donyell Malen
L: Luuk de Jong  
K: Nathan Aké

FAVORIETE  
NEDERLANDSE 
VOETBALLER

W&T: Lionel Messi
L: Sergio Ramos  
K: Kevin De Bruyne

FAVORIETE  
BUITENLANDSE 
VOETBALLER

W: Jankende  
 gitaren en vette 
 drums 
T: Rock
L: Nederlandse   
 plaatjes  
K: Pop

FAVORIETE  
MUZIEKGENRE

W: Radio 2 
T: Q-music:  
 Foute uur
L: Spotify   
K: Slam

FAVORIETE  
RADIOZENDER

W&T: National 
Geographic
L: ESPN  
K: Veronica

FAVORIETE  
TELEVISIEZENDER
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Wie is Pauline nu eigenlijk?
Naam: Pauline Driessen  •  Geboren: 7 juli 1991  •  Tatoeages: 4 stuks  (redactie: mogen 
we vragen waar? Pauline: natuurlijk, ik heb weinig geheimen, ze zitten op mijn zij, schouder, 
onderarm en zijkant onderbeen)  •  Huisdieren: Nee  •  School, studie of  werk: Kaasmeisje 
(redactie: kaasmeisje? Wat kunnen we ons daar bij voorstellen? Pauline: Ik ben werkzaam als 
winkelaccountmanager bij Zijerveld Cheese Unlimited  •  Hobby’s naast voetbal: De wereld 
zien!!! Mensen kijken op het terras in de zon met wijn en bitterballen en kaas. Bier drinken 
en dansjes doen op festivals. Concerten bezoeken en heel hard en vals mee zingen. En sinds 
corona is wandelen ook echt een hobby geworden.  •  Mooiste muziek: Rowwen Hèze  •  

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.

Ditmaal is de beurt aan Pauline Driessen. 
Pauline speelt momenteel bij vrouwen 2, 
maar heeft al een behoorlijke carrière achter 
haar rug. Deze carriere heeft er als volgt uit-
gezien:

Toen ze 5 jaar was is ze begonnen met voet-
ballen bij Merefeldia. Zo lang mogelijk bij 
de jongens, want dat was vanuit de KNVB 
destijds wenselijk. Tot aan de B-jeugd (JO17 
heden ten daags) heeft ze dat volgehou-
den, spelende in de hoofdklasse. Het eerste 
seizoen in de B-jeugd was dat nog redelijk 
te doen, maar het tweede seizoen was het 
moeilijk bij te benen, waardoor ze weinig mi-
nuten maakte.
Na dat seizoen heeft ze besloten om de 
overstap naar de vrouwen van Merefeldia te 
maken. Dit team kwam uit in de 5e klasse. 
Super leuk, maar achteraf was het beter ge-
weest om meteen de stap naar de dames van 
SV Someren te maken om zodoende op een 
hoog niveau te kunnen blijven voetballen.

Na 5 seizoenen 
bij SV Someren 
gespeeld te heb-
ben verhuisde ze 
naar Weert en be-
sloot, vanwege de 
afstand, bij DESM 
te gaan spelen. In-
middels speelde Pauline 
bij vrouwen 2 van SV Someren en de vrouwen 
van DESM speelde in dezelfde klasse.

De samenwerking tussen SV Someren en 
NWC op het gebied van vrouwenvoetbal 
heeft haar toch weer doen besluiten om te-
rug te gaan richting Someren en Asten. De 
mogelijkheden om toch weer op een redelijk 
niveau te gaan spelen (momenteel 3e klasse) 
alsmede de faciliteiten binnen de verenigin-
gen bieden haar de kans om op haar eigen 
niveau te kunnen presteren.
Zoals ze het zelf zegt “lekker nog een paar 
jaar voetballen met de meiden en aanko-
mende talenten”!
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De POW
ERVROUW
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Beste Film: Ik hou gewoon echt van de Mam-
ma Mia films  •  Mooiste Boek: Ik lees echt te 
weinig...  •  Lekkerste eten: Pasta en tiramisu 
en ijs en en en ..... eigenlijk alles  •   Lekkerste 
drinken: Licor 43  •  Leukste TV programma: 
Uhmmm ben niet zo een tv kijker, maar als ik 
moet kiezen dan ga ik voor Expeditie Robin-
son en Heel Holland Bakt  •  Wat zap je weg op 
TV: Goede Tijden, Slechte Tijden. Vreselijk!  •  
Mooiste man: Martin Henderson  •  Mooiste 
vrouw: Geraldine Kemper  •  Favoriete vakan-

tieland: Heéééle moeilijke dit, maar ik ga voor Italië!  •  Bang voor: Onweer  •  Respect voor: 
Het zorgpersoneel!!!  •  Spijt van...: Hmm nergens, ik zou het eerder levenslessen noemen  •  
Beste eigenschap: Altijd vrolijk  •  Slechtste eigenschap: Soms geen keuzes kunnen maken  
•  Hekel aan: Liegen  •  Voor het laatst gehuild: Niet lang geleden, huilen is soms echt fijn  •  Kan 
erg lachen om: Jochem Myjer, maar ook om mezelf hoor  •  Als ik Koningin was zou ik...: Mannen 
en vrouwen meer gelijkstellen  •  Meest bezochte website: Zalando Lounge  •  Twee meest 
gebruikte apps: Whatsapp, Instagram  •  Meest opmerkelijke nieuwsfeit: Iets met corona... 
•  Favoriete club Nederland: Ajax, maar toch fijn als PSV kampioen wordt hoor, want dat is 
dichterbij bier drinken  •  Favoriete club Buitenland: Barcelona  •   Beste speelster Nederland: 
Lieke Martens  •  Beste speelster Buitenland: Megan Rapinoe  •  Beste speler Nederland: Johan 
Cruijff  •  Beste speler Buitenland: Lionel Messi  •  Mooiste voetbalshirt: Uittenue Barcelona, 
zwart met goud  •  Mooiste doelpunt: De mooiste was het zeker niet, maar de goal na ander-
half jaar blessureleed,  nadat ik 1 minuut in het veld stond, vergeet ik niet snel meer  •  Hoe 
zie je de toekomst van SV Someren/NWC: Dat het vrouwenvoetbal nog meer gaat groeien zou 
een heel mooi iets zijn!  •  Hoe ziet je eigen voetbalcarrière eruit: Lekker nog een paar jaartjes 
met plezier mee voetballen (als alles het toelaat ), om als een van “de oma’s” in het team de 
meiden wat bijbrengen  •  Hoogtepunt als speelster: Kampioen met Vrouwen 2  •  Dieptepunt 
als speelster: Afgescheurde kruisband  • Meest geleerd van: Ivo Veltrop  •  Favoriete positie: 
Middenveld, liefst midmid  •  Beste speelster 
aller tijden van SV Someren of NWC: Lonneke 
Robben  •  Beste speler van SV Someren of 
NWC: Echt geen idee haha  •  Mooiste sport-
park: NWC  •  Deze clubman/vrouw verdient 
een pluim: Patrick Slegers, staat altijd voor 
alles en iedereen paraat!  •  Levensmotto: 
Niet genoten is altijd mis !!!

Bedankt, zijn er nog op- of aanmerkingen? : 
Blijf gezond allemaal!
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Dat moet de lezer op een 
spoor zetten denk ik. Wil 

je verder nog wat kwijt? 
Een klassieke uitsmij-

ter bijvoorbeeld?
Ja hoor. Niet een 
echte gevatte 
uitsmijter, maar wat 
zou ik het mond-
kapje graag willen 

inruilen voor een 
heerlijke pot Hoegaar-

den in onze kantine!

Ik vind hem goed! Dankje-
wel voor je tijd. Hopelijk hangen 

we snel weer over de reling...
Dat hoop ik ook. Graag gedaan! 

Dag meneer. U valt zo echt 
niet op tussen een roedel 
dalmatiërs. Ik ben be-
nieuwd of de NWC’ers 
u herkennen... Kunt 
u, in willekeurige 
volgorde, vertel-
len waar men u 
bij NWC van kan 
kennen?
Uiteraard. Ik ben 
onder andere as-
sistent trainer van 
het derde geweest, 
jeugdleider, niet te ver-
geten sierlijke spits van 
het eerste natuurlijk... Verder 
mede-organisator van De Grote 
NWC-quiz, assistent trainer van het eerste, en 
uiteraard sta ik al jaren mijn lieftallige echtge-
note wekelijks af aan de club...

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

DACTIE NAAR EEN ALTERNATIEF. WE DENKEN DIT GEVONDEN TE HEBBEN MET DEZE RU-

BRIEK. ZOLANG HET CORONA-VIRUS ROET IN HET VOETBAL-ETEN GOOIT, INTERVIEWEN 

WIJ EEN NWC-ER ACHTER ZIJN OF HAAR MONDKAP. RARA WIE IS HET? 

OVER DE RELINGACHTEROVER DE RELINGOVER DE RELINGOVER DE RELINGOVER DE RELINGOVER DE RELINGOVER DE RELINGOVER DE RELINGhet MONDKAPJE

PS: de man achter de vorige mondkap was uiteraard ons aller Edwin van Erp. Uit de duizenden 
goede inzendingen hebben we een gelukkige getrokken die verrast is met een heus Achter de 
mondkap-pretpakket...
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In 2019 zijn we vol enthousiasme gestart aan 
onze nieuwe uitdaging als kantinebeheerders. 
Onze vliegende start werd al in de tweede 
competitieronde van het seizoen flink op de 
proef gesteld door de derby NWC – Someren 
met als afsluiting een feestavond! Gelukkig 
hebben we deze dag en avond veel hulp ge-
had van familie en vrienden waardoor wij er 
met trots op terug kijken. Gelukkig kregen we 
ook vanuit het NWC veld complimenten! Onze 
vuurdoop was geslaagd!
Snel genoeg daarna hadden we een leuke 
enthousiaste activiteitencommissie bereid 
gevonden om samen met ons leuke feesten in 
de kantine te organiseren. Zoals een karaoke-
avond, de welbekende Deutschen Fest, de 
pakjesavond en de Let it Glow party. Dit heeft 
voor ons geleid tot een hele mooie, gezellige 
1e seizoenshelft waarbij er nog genoeg plan-
nen lagen voor de 2e helft. 

Het is stil bij NWC… 
en ook in de kantine...

MAAR TOEN, WERD HET STIL BIJ NWC… 
EN OOK IN DE KANTINE...
Wat in 1e instantie van tijdelijke aard bleek, 
werd helaas toch anders. Wij hadden het ge-
voel net lekker op weg te zijn in het nog beter 
leren kennen van de club, de leden en de vele 
enthousiaste vrijwilligers en dat valt dan in 
één keer weg…..

Wat waren wij blij toen we aan het begin van 
het nieuwe seizoen weer (achteraf even) open 
mochten.  Uiteraard moest er rekening ge-
houden worden met alle Corona- maatregelen. 
Omdat we weten dat iedereen toe was aan 
een gezellige derde helft was het niet altijd 
fijn voor iedereen en lastig om zich aan deze  
maatregelen te houden en voor ons om deze 
te handhaven. Al met al was het toch een hele 
leuke en goede periode.
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EN TOEN WERD HET WEER STIL BIJ NWC...
EN OOK IN DE KANTINE...
En ook nu hadden wij weer tijd voor over…met 
name in de weekenden. De rest van de week 
bleef bij ons gelukkig gevuld met ons ander 
werk. Maar missen natuurlijk de gezelligheid 
van de kantine van NWC (nog steeds) enorm.
Tijdens deze horeca lockdown zochten we 
naar een idee om NWC in deze voetbal loze 
periode te ondersteunen. Daarbij kwamen we 
op het idee om op oudjaarsdag oliebollen te 
gaan bakken en de gehele opbrengst hiervan 
geheel ten goede te laten komen voor NWC! Dit 
bleek een groot succes, zo groot dat we zelfs 
niet konden voldoen aan de grote vraag naar 
oliebollen. Wat goed om te zien dat veel leden 
NWC een warm hart toedragen.

Wij hopen jullie snel weer op een normale 
manier te zien in de NWC kantine. Dat we weer 
door kunnen gaan waar we gebleven waren en 
we weer mooie feestjes mogen organiseren 
voor jullie.

Groet, Inge & Coen
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DUURZAAM ADverteREN

GREEN BOARDING
BIJ NWC KUNNEN SPONSOREN TEGENWOORDIG ADVERTEREN EN GELIJKTIJDIG EEN 
BIJDRAGE LEVEREN AAN DE VERDUURZAMING VAN DE CLUB EN DE LEEFOMGEVING.

Dat komt omdat NWC sinds kort een Green Boarding heeft. Dat betekent dat de advertentie-
opbrengsten van de Green Boarding worden gebruikt om zonnepanelen te “sparen voor de 
club”. Met deze zonnepanelen wordt er gewerkt aan een energieneutrale club en is er meer 
budget beschikbaar voor de sport.

De Green Boarding heeft drie zijden, waarvan ieder zijn eigen toepassing heeft: communicatie, 
luchtzuivering en zonne-energie. Met name de zonnepanelen zijn kwetsbaar en daarom is het 
belangrijk om geen ballen of andere dingen er tegenaan te trappen

NWC is één van de in totaal 100 grotere voetbalclubs waarbij de Green Boarding geplaatst 
wordt. Door het netwerk dat hierdoor ontstaat kan niet alleen lokaal maar ook landelijk gead-
verteerd worden.

Een mooie nieuwe mogelijkheid dus voor NWC!

Binnenkort volgt meer informatie via de website en Sponsorcommissie.
Heb je nu al een vraag, neem dan contact op via sponsorzaken@nwc-asten.nl
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BORDSPONSOR PLUS
Bakkerij vd Mortel
Bestrati ngsbedrijf van Oosterhout
Buro 3
Crown Aircra�  Support
De Baron Pub & Grill
Dinerti jd
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Essenti al Schoonmaakdiensten BV
Haus am Gelster
Installati etechniek van Eersel B.V.
Inverno
IT-Connecti e

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 Grutt er
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee

TOERNOOISPONSOR
ING
Karwei Someren-Asten

SHIRTSPONSOR
Adruu B.V.
Albert Heijn
Eetcafé De Grutt er
Groenen Installati es

Malex Automoti ve
Roba Laboratorium
Trendo Communicati e en Webdesign
Van der Putt en Fysiotherapie
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In memoriam  
Henk Schuurman
Op 16 februari overleed op 80-jarige leef-
tijd Henk Schuurman. Henk maakte in de 
jaren ‘60 sportieve successen mee als 
speler van ons eerste elftal. Ook was hij 
in die tijd actief als vrijwilliger en organi-
seerde hij onder andere de voetbaltoto, 
waarbij een flinke bijdrage werd opge-
haald voor onze (toenmalige) kleedaccom-
modatie. Na een tijdje ertussenuit te zijn 
geweest, is Henk ook nog jaren leider 

geweest van NWC 2, samen met Tonny van 
Bogget. Zijn actieve voetbalcarrière bij 
NWC bouwde Henk af bij onze veteranen.

We herinneren ons Henk als een zeer ge-
dreven persoon met een groot hart voor 
de club en het verenigingsleven. Wij wen-
sen iedereen die hem lief had, in het bij-
zonder zijn vrouw Lenie, heel veel sterkte 
toe. 

Op 1 maart overleed op 86-jarige leeftijd 
Jos Cortooms. Jos kwam uit een echte 
voetbalfamilie, met vijf broers die alle-
maal voor NWC voetbalden. Zelf heeft Jos 
in zijn jongere jaren vijf jaar in de selectie 
van NWC gespeeld. Daarna heeft hij ook 
nog jaren bij de veteranen zijn kunsten 
vertoond. 

Naast zijn liefde voor het voetbal, kreeg 
Jos via zijn vrouw Mia veel hart voor het 
korfbal. Bij onze buren van Klimop is hij  
vele jaren actief geweest, onder andere 
als voorzitter. Ook is Jos politiek actief ge-
weest, waarbij hij als gemeenteraadslid 

de sport vele jaren een warm hart heeft 
toegedragen. Jos was in 1999 ook zeer 
nauw betrokken bij de plannen voor re-
novatie en bij de diverse bouwfases van 
Sportpark ‘t Root. Het is niet voor niets 
dat Jos (samen met zijn vrouw Mia) een 
Koninklijke Onderscheiding heeft ont-
vangen voor al het goeds dat hij heeft 
gedaan.

Jos was zeer betrokken bij alles wat hij 
deed. We zullen hem op die manier blij-
vend herinneren. Wij wensen zijn vrouw 
Mia en iedereen die hem lief had heel 
veel sterkte toe. 

In memoriam  
Jos Cortooms
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NWC wint FIFA Toernooi! 
TRADITIEGETROUW MAG NAAST DE KANAALDERBY TUSSEN NWC 1 EN SV SOMEREN 1 
OOK DE JEUGD HUN CLUB VERTEGENWOORDIGEN OP HET VELD! HELAAS HEEFT, TOT OP 
DIT PUNT IN HET SEIZOEN, DE RICUS VERHEES BEKER NOG GEEN DOORGANG KUNNEN 
VINDEN. 

Natuurlijk mag Corona de vete niet in de weg 
staan, dus hebben beide clubs de koppen bij 
elkaar gestoken om een oplossing te vinden: 
Een online Ricus Verhees beker, in het leven 
geroepen als de ‘Ricus Ver-E-Sports beker’. 
Na een oproep voor deelnemers op de socials 
van beide clubs hebben een vijftiental spe-
lers (junioren én senioren) op FIFA gestreden 
tegen leden van SV Someren.
 
De laatste jaren heeft de Ricus Verhees beker 
dankzij knappe prestaties van onze jeugd-
teams in onze kantine mogen staan. En sinds 
kort… Wordt deze trofee vergezeld door de Ri-
cus Ver-E-Sports beker! Met een overtuigende 
overwinning van 36 punten, tegen 12 punten 
voor Someren, hebben onze toppers de be-
ker binnengehaald! Met 90 doelpunten voor 

en slechts 32 tegen, mag worden gesteld dat 
de beker in stijl is binnengehaald. Dank en 
complimenten aan onze deelnemers!
 
Uit handen van Tim Raijmakers (activiteiten-
commissie SV Someren) heeft Julian Tulkens 
namens NWC de Ricus Ver-E-Sports beker in 
ontvangst mogen nemen. Laten we hopen dat 
deze beker minstens net zo lang in ons bezit 
mag blijven als de officiële Ricus Verhees be-
ker. Een nieuwe traditie is geboren! 
 
Zie hieronder hoe enkele van onze deelne-
mers het hebben ervaren. 

Julian Tulkens (JO13-1): 
“Normaal starten we het nieuwe voetbalsei-
zoen altijd met de wedstrijden tussen NWC 

ALTERNATIEF VOOR DE RICUS VERHEES BEKER
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en SV Someren, maar door Corona kon dit 
jammer genoeg niet door gaan. Gelukkig 
hebben de clubs geregeld dat we online om 
de Ricus Verhees beker konden strijden. Dit 
vond ik heel leuk. Zaterdag en zondag heb ik 
potjes FIFA tegen spelers van SV Someren ge-
speeld, en gewonnen! Nadat alle potjes FIFA 
bij elkaar opgeteld waren had NWC de beker 
gewonnen, top!!!”
 
Benjamin Hendriks (JO13-2): 
“Het was heel leuk om te doen want het is 
altijd leuk om op FIFA tegen spelers te spe-
len waar je normaal tegen speelt op het veld. 
Mijn doel was om natuurlijk gewoon te win-
nen, maar ook veel te scoren. Uiteindelijk is 
dat goed gelukt, want ik had het eerste potje 
met 10-0 gewonnen en het tweede potje met 
12-2 gewonnen, dus dat ging goed. Ik vind het 
leuk om te doen en hoop dat we zoiets nog 
vaker kunnen doen!”
 
Jelle van der Loo (NWC 11): 
“Gezien het gebrek aan leuke activiteiten heb 
ik eens meegedaan aan het FIFA 21-toernooi 

tussen NWC en SV Someren. Als doorgewin-
terde FIFA-speler had ik er wel vertrouwen in 
om een succesvolle bijdrage te leveren na-
mens onze club. Echter bleek dat het spelen 
in de carrièremodus (voor de leken: daarin 
speel je tegen de PlayStation-robot), toch wat 
anders is dan spelen tegen een ‘’echte’’ te-
genstander. Daar heb ik namelijk veel minder 
ervaring mee. 
Ik koos met het sterrenensemble van Bayern 
München, tegen Paris Saint-Germain, voor 
een behoudende en ietwat laffe countertac-
tiek en kwam al binnen enkele minuten met 
0-1 achter. Dit trok ik voor rust nog wel recht, 
maar vlak voor het eindsignaal kreeg ik de 1-2 
om mijn oren na zelf een dot van een spaarza-
me kans te hebben gemist op 2-1. Als een van 
de weinige NWC-gamers moest ik de punten 
dus aan Someren laten. Achteraf gezien had 
een wat offensievere tactiek misschien meer 
opgeleverd, maar mijn tegenstander was 
simpelweg beter. In ieder geval een leuke er-
varing rijker, en bovenal blij dat wij als club 
gewonnen hebben!”     

NWC heeft vanaf heden een nieuwe AED, 
namelijk een LIFEPAK CR2 half automatisch. 
Het verschil met de vorige is dat er op deze 
AED een aparte knop zit voor het gebruik bij 
een baby/kind tot 25 kg of +/- 8 jaar.

Door middel van een link op de website kun 
je een instructievideo bekijken. Deze nieuwe 
AED is eigendom van NWC. De vorige was ge-
sponsord door de ONA waarvoor nogmaals 
dank.

De meeste mensen die in de whats-app 
groep “Eerste Hulp bij NWC” zitten, weten 
hoe ze met een AED moeten omgaan en heb-
ben toegang tot deze kluis die in de buiten-
muur zit bij de trapopgang naar de eerste 
verdieping/kantine.

Voor meer informatie over de AED  kun je 
naar de speciale pagina EHBO & AED op de 
website gaan.   

NIEUWE AED
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Werkelijk iedereen wandelt dezer dagen. 
Vaak. En ver. Steeds maar verder. En snel. 
Steeds maar sneller. Met driftige pasjes de 
sleur van je af wandelen. Je frustratie verdrij-
ven. Weg met die futloze lamheid. Je zou het 
verwandelen kunnen noemen. Verwandel je 
ellende, je eenzaamheid, 
je beeldschermmoeheid, je 
binnenshuizige irritaties.

Maar pas op! Bloedlink dat 
wandelen! Doe het sowie-
so alleen, of hooguit met 
z’n tweeën. Vanwege het 
besmettingsgevaar natuur-
lijk. En ga nooit, maar dan 
ook nooit van huis zonder 
hesje. In fl uoriserende 
kleuren, dat spreekt vanzelf. Want hoewel je 
uiteraard over voetpaden en trottoirs wandelt, 
zit een ongeluk in een klein hoekje. Er zijn al 
zoveel wandelslachtoff ers te betreuren. Pas 
toch goed op mensen. En probeer in gods-
naam op tijd thuis te zijn. Want ook de BOA’s 
vormen een reëel gevaar voor de argeloze 
wandelaar. Of je moet de beschikking hebben 
over een excuushond. Deze gelukkige wande-
laar kan veilig de tijd vergeten. Zorg dan wel 
voor een goede verlichting van de hond. Liefst 
knipperend en felgekleurd. De hondenver-
lichting dient aan elke kant van de hond goed 
zichtbaar te zijn. Veiligheid voor alles! 

WANDELEN
De dienst van de BOA zit er op. Twaalf mensen 
beboet vanavond. Geen slechte score, maar 
ook niet echt goed. Hij heeft tussendoor een 
frietje oorlog gegeten, zodat hij meteen door 
kan naar zijn nieuwe hobby. Moe maar voldaan 
stroopt hij het BOA-uniform van zijn al wat 

plakkerige lijf. Hij trekt zijn 
voetbalkloffi  e aan en voelt 
even in zijn zak. De Werkge-
versverklaring Avondklok, 
netjes opgevouwen en in-
gevuld. Prima. Klaar om te 
gaan. Hij had altijd gedacht 
dat zijn actieve voetbal-
loopbaan defi nitief afge-
sloten was. Toen zelfs de 
veteranen een versnelling 
te hoog voor hem begonnen 

te spelen en ook scheids- of grensrechter er 
niet meer in zat. Hij kon gewoon niet meer ren-
nen, met zijn twee kunstheupen. Een glimlach 
trekt over zijn gezicht bij de gedachte aan het 
komende uurtje, terwijl hij de pedalen van zijn 
elektrisch ondersteunde fi ets geselt. Hij ziet 
van verre dat de lichtmasten al branden. Zijn 
maten, vrijwel allemaal net als hijzelf bijklus-
send als BOA, zijn er al. Hij parkeert zijn fi ets 
en wandelt naar het veld. De fl uoriserende 
hesjes zijn al uitgedeeld. Hij maakt het hes-
jesloze team compleet. Of hij nog een warming 
up moet maken? Nee joh, beginnen maar. Er 
hangt een gezonde wedstrijdspanning. De af-
trap. En daar wandelt men er op los... 

COLUMN: VOETBALDIER
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CHRIST 
FEijEN

Maar goed, genoeg geraaskald nu. Even terug 
met twee voeten op het Astense (kunst)gras. 
Je kunt wel alles regelen en (bijna) altijd 
scoren, er zijn mooiere dingen in het leven 
van de lokale voetbalheld. En dat is kampioen 
worden! Zeg nu zelf, wat is er nou leuker dan 
het hele seizoen de schrik te zijn van elke 
tegenstander? Het hele jaar bovenaan te 
staan, de meeste goals te scoren en de minste 
tegen te krijgen? Heerser te zijn óp en naast 
het veld, om vervolgens aan het einde van het 
seizoen gekroond te worden tot KAMPIOEN! En 
dan met zo’n klassieke kampioenswedstrijd 
met je hele familie en tientallen andere 
toeschouwers langs de lijn. Supporters die jou 
en je team toeschreeuwen na een doelpunt en 
die juichen na het laatste fluitsignaal van de 
scheids. Maar ook het samen zingen in het 
kleedlokaal met je teamgenoten, je leider in 
zijn kleren onder de douche zetten en tenslotte 
afsluiten met een geweldige feestavond in de 
NWC-kantine. Zo’n feestje waar je de volgende 
ochtend spijt van hebt, maar dat je de rest 
van je leven nooit meer vergeet. Zo kampioen 
worden, dat is toch écht het allermooiste wat 
je als voetballer kunt meemaken?

Dat kampioensgevoel kennen heel veel 
voetballers van NWC. Zeg maar gerust 
elke NWC’er. Immers, iedereen is wel eens 
kampioen geworden in zijn voetbalcarrière. 
Zeker als je, net als ik, al ruim 40 jaar lid 
bent van NWC. Dan ben je vast al een paar 
keer kampioen geworden. Misschien zelfs 
wel 5 keer! Of 3 keer. Maar 1 keer, dat héél 
zeker! En was dat niet bij de senioren, dan 
waarschijnlijk bij de junioren. En anders zeker 
bij de F-jes of bij de Mini’s. Daar kan elke 
NWC’er met gepaste trots op terugkijken en 
daar heeft elke NWC’er ook foto’s van. Digitaal 
of misschien nog in een oud plakboek, dat 
maakt niet uit. Foto’s heeft iedereen. 
Nou ja, bijna iedereen dan…… Want, om 
kampioensfoto’s te hebben, moet je wel 
kampioen zijn geweest. Minimaal toch wel 
1 keer. Maar als dat zelfs niet het geval is, 
dan heb je ook geen foto’s. En dus ook geen 
kampioenschap. 

Ik ben zo’n NWC’er. Vierenveertig (44!) jaar 
lid van NWC en nog nooit kampioen geweest. 
NOOIT! Wel een paar keer 3e of 4e geworden, 
maar nooit kampioen. Niet in E1 in 1976 en 

DE DOORGEEFPENDE DOORGEEFPEN

TJA…..EN DAN INEENS HEB JE HEM; DE DOORGEEFPEN! 
ALS IK HEEL EERLIJK BEN, HEEFT HET WEL GRUWELIJK LANG 
GEDUURD EN HAD IK DIE PEN AL VEEL EERDER VERWACHT. 
HELEMAAL GEZIEN DE LOVENDE WOORDEN VAN DE MAN VAN 
WIE IK DE PEN HEB GEKREGEN; HARRY VAN HEUGTEN. 
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ook niet in de jaren erna in de E2, D4, C2, C1, 
B2, A2 of A1. Of bij de senioren in het 4e, 6e, 
7e, 8e, 9e, 10e, 11e of 13e. En al helemaal 
niet bij de veteranen. Dat kan daar niet, 
want die voetballen immers om de “eer & de 
eeuwige roem”. Natuurlijk heb ik wel eens een 
toernooitje gewonnen of ben eerste geworden 
met de penalty shoot-out, maar kampioen…..
dat nooit. 

Toch kijk ik terug op hele mooie jaren 
bij een hele mooie club. Spelen in de 
mooiste voetbalkleuren die er zijn: oranje 
en zwart. Begonnen als laatste man en 
inmiddels uitgegroeid tot een gevaarlijke, 
vlijmscherpe en (bijna) altijd scorende spits. 
Op zaterdagmorgen bij de jeugd ‘geleiderd’, 
gevlagd en gefloten. Gespeeld op alle 
voetbalvelden en tegen alle verenigingen 
in heel Brabant. Geleefd voor de 3e helft; 
de kantine, het bier en de snacks. En nu, 
anno 2021, nog steeds speler, aanvoerder 
en manusje-van-alles bij de Vets van NWC. 
Een geweldig mooi clubje mannen die gaan 
voor gezelligheid, de 3e helft, voetballen en 
winnen, precies ook in deze volgorde! Daar 
hoop ik nog lang deel uit van te mogen maken. 

En ondanks het feit dat ik nooit kampioen ben 
geworden en ook nooit meer ga worden, blijft 
voetbal het mooiste spelletje dat er is en blijft 
‘ons NWC’ mijn club! 
Houdoe! 

Ik wil de pen graag doorgeven aan iemand die, 
volgens mij, nooit zelf heeft gevoetbald, maar 
wel heel veel op de NWC-velden te vinden is 
en daardoor onmisbaar is geworden: John 
Bastiaans. 

DE DOORGEEFPENDE DOORGEEFPEN

Toen op vrijdag 13 maart 2020 de eerste lockdown van start ging was De Grote NWC-quiz het 
eerste evenement van betekenis dat sneuvelde. De quiz, die helemaal klaar was, bleef op de 
plank liggen… 
Nu zijn er concrete plannen om een on-line-editie te organiseren! Dit belooft, als alles lukt, 
een geweldige avond te worden waarbij iedereen thuis mee kan doen en toch de gezelligheid 
en sfeer van de normale Grote NWC-quiz kan ervaren! 
Een exacte datum is er nog niet, maar we verwachten dat de quiz ergens in april kan plaats-
vinden. Hou de sociale media in de gaten en zet de datum onmiddellijk in je agenda! Ook 
NWC-ers die Asten en NWC al lang verlaten hebben kunnen nu meedoen, dus zegt het voort!

Hartelijke quizgroet,
Organisatie Grote NWC-quiz

DE GROTE NWC-quiz
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Wist jij dat NWC elk seizoen stageplaatsen 
biedt aan scholieren en studenten?

Jaarlijks steekt een groot aantal stagiaires 
de handen uit de mouwen om een steentje 
bij te dragen bij bijvoorbeeld trainingen van 
de jeugd, het fl uiten van wedstrijden, het 
begeleiden en ondersteunen van activiteiten 
en helpen ze onze kantinebeheerders! Je 
bent niet alleen gezellig onder de mensen en 
bezig met je favoriete hobby, maar helpt ook 
onze club enorm!

Ga jij binnenkort stagelopen of lijkt het je 
gewoon een keer leuk om te snuff elen aan 
vrijwilligerswerk? Onze buurtsportcoach Jan 
Mennen helpt je graag verder! Spreek hem 

Stagelopen bij NWC? 

aan op het sportpark of stuur een mailtje 
naar buurtsportcoach@nwc-asten.nl

#meerdanvoetbal #vrijwilligerbijNWC



*=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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