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VOORWOORD
Sinds 2 jaar is het schrijven van een voorwoord voor de nieuwe NWC-er vaak een
herhaling van zetten: aangeven dat we
nog steeds een heleboel niet mogen, soms
geldt dat dan voor iedereen, soms alleen
voor de competitie of volwassenen, maar in
ieder geval mogen leuke verenigingsactiviteiten niet doorgaan en spreken we elkaar
nauwelijks meer op en langs de velden. Dat
betekent dat het verzorgen van inhoud voor
een nieuwe editie van de nieuwe NWC-er al
twee jaar lang een uitdaging is. En hoewel
er naar alle verwachtingen de komende tijd
weer meer mogelijk is, zijn we nog lang niet
bij de oude situatie.
Toch hebben we ook nu weer besloten om
veel energie te steken in 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, we
gelukkig nog steeds genoeg input krijgen
van trouwe “correspondenten” en omdat
we het belangrijk vinden dat we met een
nieuwe editie van de NWC-er het clubgevoel
toch weer een beetje kunnen laten opleven.
Veel leesplezier!
Monique ten Thije, hoofdredacteur
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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 Drukkerij
Controldigit Besturingstechniek
Deska Kantoormeubelen B.V.

Erima
Grand Café Markt 8 v.o.f.
Karwei Someren-Asten
Multi Bier
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.

Fysiotherapie / Sportrevalidatie 		
Ronald de Haan
Fysiotherapie Patrick van Erp
Johnny Vlemmix Belettering
Ricky Berkers Media & Entertainment
Verbugt IT
Verto

STERSPONSOR
Acknowledge Benelux B.V.
AnyTyme ‘t Stationneke
Beer & Beefs
Cafetaria snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid 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 Lierop Adviseurs en Accountants B.V.
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Verberne bouw + meubel

Voorwoord van de voorzitter

een stap
in de goede
richting
HET NIEUWE JAAR IS GOED BEGONNEN, WANT DE BAL IS WEER AAN HET ROLLEN! OP
MOMENT VAN SCHRIJVEN STARTEN DE COMPETITIES WEER, ZIJN ER BEZOEKERS WELKOM
EN KUNNEN WE WEER OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN ONZE SCHITTERENDE ACCOMMODATIE. NATUURLIJK MET DE NODIGE UITDAGINGEN I.V.M. DE MAATREGELEN, MAAR WE ZETTEN WEER EEN FLINKE STAP IN DE GOEDE RICHTING.
Ondanks dat we weer beetje bij beetje ‘open’
gaan hebben we niet samen kunnen proosten
op onze jubilarissen en op een mooi sportief
nieuw jaar. Hopelijk kunnen we elkaar in dit
jaar weer wat vaker zien en vinden onze vele
evenementen doorgang zonder al te veel
aanpassingen. Onze jubilarissen vergeten we
zeker niet, en we zullen dit jaar zeker een persoonlijk bezoek brengen aan diegenen die
hun speldje meer dan verdiend hebben. Niet
zoals we het graag zouden zien, maar wel een
erg leuke en vermakelijke klus!
In het begin van dit jaar nemen we een moment om met een helikopterview te kijken
naar de organisatie van onze club. We kijken
waar er kansen liggen en waar we mogelijkheden hebben om onze positie te versterken.

Zo maken we stappen in het damesvoetbal
en kijken we hoe we het G-voetbal beter kunnen organiseren zodat het voor de toekomst
is gewaarborgd. Ook in onze jeugdopleiding
kijken we naar kansen die er liggen en spiegelen we onze werkwijze om voorop te blijven
lopen in de regio.
Om deze focus te houden hebben we een
breed inzetbare schare aan vrijwilligers nodig. Ook daar ligt een aandachtspunt voor
het komende jaar, want zonder vrijwilligers
die hun kennis en kunde willen inzetten voor
onze vereniging zijn we nergens. Ik wil dan
ook van de gelegenheid gebruik maken om
een oproep te doen. Heb je interesse in één
van de interessante functies die op dit moment vacant zijn, schroom dan niet om eens 
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 te informeren. Natuurlijk zijn we ook altijd benieuwd naar waar jouw specifieke kwaliteiten
liggen die je beschikbaar wilt stellen om NWC
verder te helpen. Houd in ieder geval onze
kanalen in de gaten en de vaste vacaturepagina in de NWC-er.
Nu we het toch over vrijwilligers hebben wil ik
een compliment maken aan de samenstellers
van ons clubblad. Ook in tijden dat er niet
zoveel te melden is weten zij er iedere keer
in te slagen een inhoudelijk interessante
uitgave te maken. Ik denk dat het vaak mis-

BORDSPONSORS

A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
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
De Kleverij
Delta Beton B.V.
Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders
Frans van der Zanden B.V.
Minigraververhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
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schien als vanzelfsprekend wordt gezien dat
er om de zoveel tijd weer een editie op de mat
ligt, maar ook hier wordt iedere keer weer het
nodige werk verzet. Dankjewel daarvoor! Gun
jezelf een moment en blader gerust verder.
Ik sluit af in de hoop velen van jullie binnenkort te zien en te spreken op ons prachtige
sportpark. Langs de lijn, in de wandelgangen, over de reling, in de kantine: bij NWC.



Nils van Hoek, Voorzitter NWC

Garage Vink Asten
Gebr. Van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Ghielen Orthopaedics
Grein Mode
Grondverzet Herman Kessels
Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten
Hoeben installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
Jan Verhoeven Schilders- en
afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw B.V.
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Matim Interieur
Midas Winkels
NHB Hekwerken
Oogwereld Philip Asten

VAN HET JEUGDFRONT
Opleiding Pupillentrainer
Op 29 september 2021 zijn we met een groep
van 8 enthousiaste cursisten gestart met de
cursus Pupillentrainer van de KNVB. De groep
bestond uit deelnemers vanuit SV Lierop,
SV Someren, Belfeldia, SV de Braak en NWC.
De cursus werd geleid door Henk Stiphout en
de bijeenkomsten werden gehouden bij NWC.
In totaal betroffen het 6 bijeenkomsten, waarvan er uiteindelijk 1 digitaal heeft plaatsgevonden vanwege Corona.

ningen. De cursisten werden bijgestaan door
diverse praktijkbegeleiders.
Op 19 januari 2022 hebben we de laatste bijeenkomst gehad, waardoor we de cursus positief hebben afgerond en een diploma ‘Pupillentrainer’ hebben mogen ontvangen.
Vanuit NWC waren Peter Joosten, Harold van
Bree en Erik van den Hurk de deelnemers.

Het doel van de cursus is om de eigenschappen van de pupillen beter te leren kennen en
daar naar te kunnen handelen. De manier van
coaching tijdens trainingen en wedstrijden
kwam aan bod. Daarnaast werden we onderwezen in het opzetten van trainingen en het
organiseren/begeleiden van wedstrijden.
Behalve theorie waren er diverse praktijk oefe-

JEUGDRAAD
Na in het vorige seizoen de Jeugdraad te hebben samengesteld, hebben we dit seizoen de
eerste inhoudelijke stappen kunnen zetten.
Samen met Tom van de Moosdijk, Joris van
Horne, Bart van den Broek en Maud Vervoordeldonk hebben we onze club onder de loep
genomen.
Want ja, wat vindt de jeugd nu écht van NWC?
We spenderen met z’n allen veel tijd aan onze
jeugdafdeling, maar hoe vaak vragen we om
hun (kritische) mening?
In de komende periode zullen we met onze
Jeugdraad enkele speerpunten samen gaan

stellen, welke we in samenwerking met de
Jeugdraad aan willen gaan pakken. Want zeg
nou zelf, wie kunnen nu beter oplossingen
aandragen dan de doelgroep die de problemen zelf ervaart!
Ondanks dat we met enige regelmaat samenzitten met 4 toppers, willen we de Jeugdraad
graag uitbreiden. Dus, ken jij een speler/speelster, vriend/vriendin, zoon/dochter of ben jij
zelf de perfecte kandidaat? Meld je dan aan via
Jeugd@nwc-asten.nl en grijp de kans om je eigen bijdrage te leveren aan het verbeteren van
onze club!
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Tiny Werts

Wim Geboers

terugblik op de jaarvergadering

Wim Geboers en Tiny Werts in
het zonnetje gezet
WE BLIKKEN NOG EVEN TERUG OP DE JAARVERGADERING IN NOVEMBER 2021, IN DE PERIODE
DAT DIT CORONATECHNISCH NOG MOGELIJK WAS.
Tijdens de jaarvergadering werd oud-voorzitter Wim Geboers benoemd tot erelid en Tiny
Werts, die vele verschillende functies had en
heeft binnen de vereniging, tot lid van verdienste. Zij ontvingen allebei het prachtige
NWC-standaard en een bos bloemen. Beiden
van harte gefeliciteerd met deze welverdiende
onderscheiding!

Pauline Manders-Vlemmix
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Afscheid werd genomen van hoofd communicatie Pauline Manders-Vlemmix. Vanaf eind
2021 worden haar taken overgenomen door
Jelle van der Loo. Tevens nam ook Joost van
Stiphout, die helaas niet aanwezig kon zijn
tijdens de jaarvergadering, afscheid als hoofd
vrijwilligerszaken. Zijn opvolging wordt nog
ingevuld. Pauline en Joost, hartelijk bedankt
voor jullie jarenlange tomeloze inzet!
Gelukkig hebben we de foto’s nog!

Joost van Stiphout

Jubilarissen 2022

OOK DIT JAAR WEER
HULDIGINGEN AAN DE DEUR
BIJ NWC HEBBEN WE DE GEWOONTE OM ONZE JUBILARISSEN VAN HET AFGELOPEN JAAR TE
HULDIGEN TIJDENS DE NIEUWJAARSRECEPTIE. ER IS NIETS MOOIERS OM ONZE TROUWE LEDEN IN EEN VOLLE KANTINE MET MOOIE ANEKDOTES EN FOTO’S VAN VROEGER IN HET ZONNETJE TE ZETTEN.
Vorig jaar hebben we, door corona, helaas
geen Nieuwjaarsreceptie kunnen houden en
hebben we onze jubilarissen “aan de deur”
gehuldigd. Iets wat overigens erg waardevol
en leuk was om te doen en wat door de jubilarissen zeer werd gewaardeerd.
Ook dit jaar is onze Nieuwjaarsreceptie jammer genoeg in het water gevallen. Daarom
hebben we er wederom voor gekozen om de
jubilarissen van 2021 aan de deur te gaan
huldigen. Wij zullen deze mensen hier bin70 JAAR
Jo Steijvers
60 JAAR
Bertus van Oosterhout
Jack van Oosterhout
Frans Welten
50 JAAR
Hans Berkers
Pieter van Bommel
Joan van Bussel
Han van Geffen
Frans van Seccelen
Jos Thijs

nenkort voor gaan benaderen.
Hieronder vinden jullie een overzicht van
onze leden die in 2021 een jubileum te vieren hadden. Via deze weg willen we ze alvast
feliciteren met deze mijlpaal en bedanken
voor hun jarenlange, trouwe lidmaatschap
van NWC.
We hopen ze binnenkort te kunnen verblijden
met een bezoek aan de deur. Uiteraard brengen we daar in een volgende editie van ons
clubblad verslag van uit!

40 JAAR
Henry van Beek
Rob Claassen
Armand van Diessen
Wim van Dongen
Coen Feijen
Bart van Heugten
Lucien van de Moosdijk
Lambert van den Reek
Lenie Verdonschot

25 JAAR
Leon van den Bosch
Joost van Bussel
Ruud Douven
Imre van Grotel
Piet Huijsmans
Roel Jansen
Eric Leenen
Floran van Loon
Rowan Manders
Martien Mulder
Rick Sleegers
Roy Welten
Willem van der Zanden
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ST SV Someren / NWC VROUWEN

EEn terugblik op
DE eerste seizoenshelft
DE VROUWENAFDELING BINNEN DE SAMENWERKING VAN SV SOMEREN EN NWC BLIJFT
GROEIEN. BINNEN DE JEUGD BLIJVEN DE AANTALLEN MEIDEN OOK GROEIEN. DE MEIDEN UIT
OMLIGGENDE DORPEN GAAN OP ZOEK NAAR TEAMS WAAR ZE OP HUN EIGEN NIVEAU KUNNEN VOETBALLEN, BLIJKBAAR EEN MOOIE REDEN OM VOOR ST SV SOMEREN / NWC ASTEN
TE KIEZEN.
Tevens zijn er talenten welke de weg naar onze
vrouwenafdeling weten te vinden om zodoende ook op hun eigen niveau te kunnen spelen.
Laten we met z’n allen trots zijn op deze vrouwenafdeling binnen onze beide verenigingen.
Hoe is de eerste seizoenshelft verlopen bij de
betreffende teams?
SV Someren MO13-1
Dit meisjesteam bij SV Someren speelt in een
8 tegen 8 competitie. Voor de winterstop zaten zij in een poule met 4 andere teams. Iedere
tegenstander mocht 2 keer aantreden tegen
onze meiden. Met 3 keer winst, 3 keer verlies
en 2 keer een gelijkspel behoorde het team
helemaal in de middenmoot. Hierbij mag zeker de aantekening geplaatst worden dat het
team als enige gewonnen heeft van de kampioen.
NWC Asten MO13-1
Dit meisjesteam bij NWC Asten speelt in een
11 tegen 11 competitie. Voor de winterstop behaalden zij een hele mooie 2e plaats. 7 keer
gewonnen en slechts 3 keer verloren. De uitdaging in de voorjaarscompetitie zal een stuk
8

groter worden. Mooie wedstrijden in het vooruitzicht.
SV Someren MO15-1
Dit meidenteam is actief bij SV Someren. Er zit
zeker potentie in dit team, helaas was de indeling voor de winterstop te hoog gegrepen. Vol
goede moed beginnen ze aan de voorjaarscompetitie, nieuwe indeling, nieuwe kansen.
ST SV Someren / NWC (pilot)
MO17-2
Actief binnen de samenwerking heeft dit
MO17-2 team een zware competitie achter de
rug. Mede ook doordat er regelmatig speelsters een kans kregen bij de MO17-1, was de
samenstelling wisselend. Met één winstpartij en 2 gelijke spelen, werden toch 5 punten
binnengehaald. Hopelijk kunnen we in de
voorjaarscompetitie meer werken aan en met
hetzelfde team, zodat er mooie stappen gezet
kunnen worden.
ST SV Someren / NWC (pilot)
MO17-1
Dit team heeft lang meegedaan om het kampioenschap. Helaas werd de wedstrijd tegen

de (uiteindelijke) kampioen nipt met 2-3 verloren. Als deze meiden iedere wedstrijd de focus
en concentratie weten vast te pakken vanaf
minuut 1, dan gaan zij nog hoge ogen gooien.
Dit hebben ze laten zien in de bekerwedstrijd
tegen Sparta ’25 (5-1 overwinning).
Na de winterstop mogen zij het een klasse hoger (1e klasse) gaan proberen, de uitdaging in
deze nieuwe klasse zal vele malen hoger zijn.
Het mag duidelijk zijn, het team is aan die uitdaging toe.
ST SV Someren / NWC - Vrouwen 4
Vrouwen 4 uitkomende in de 6e klasse-05
doen lekker mee in de middenmoot. Met 4
nederlagen en 3 overwinningen behoren zij tot
het bovenste gedeelte van de middenmoot.
Een hecht vriendinnenteam dat leuk en saamhorig met elkaar omgaat.
ST SV Someren / NWC - Vrouwen 3
Dit selectieteam (2 x trainen per week) draait
bovenin mee in de 6e klasse-04. Met slechts 1
nederlaag staan zij met de minste verliespunten op de 2e plaats. Een team met een goede
mix van ervaren speelsters en jonge talenten. Regelmatig worden zij ondersteund door
speelsters van de MO17. Na de winterstop kunnen ze laten zien waar het plafond van deze
groep ligt.

klasse (3e niveau in Nederland). Met tegenstanders uit Oldenzaal, Laren en Amsterdam
reizen deze dames het gehele land door. Met
3 overwinningen staan zij op een verdienstelijke 8e plaats. Met slechts 8 punten achter
de koploper en 6 punten voor op de nummer
laatst is het een competitie waar iedereen aan
elkaar gewaagd is. Benieuwd wat de wedstrijden op het sportpark van NWC de dames gaat
brengen.
Voor alle teams kunnen we praten over prestaties, doelen en uitdagingen, maar laten we
hopen dat de competitie dit seizoen afgemaakt kan worden. Natuurlijk geldt dat voor
alle teams bij SV Someren en NWC Asten en
zelfs voor iedere inwoner hopen we dat de
corona maatregelen snel afgeschaald kunnen
worden.
Stay Strong Stay Safe



ST SV Someren / NWC - Vrouwen 2
Uitkomende in de 3e klasse (A-categorie) was
vooraf bekend dat dit team een zwaar seizoen
tegemoet zou gaan. Vrijwel alle teams in deze
competitie betreffen vrouwen 1 teams, terwijl
de talenten bij ons team doorstromen naar
ons vrouwen 1 team.
Desondanks hebben ze laten zien dat degradatie niet tot de opties behoort. Met 7 punten
behoren zij momenteel tot de top van “het
rechterrijtje”.
ST SV Someren / NWC - Vrouwen 1
Ons vrouwen 1 team komt uit in de Hoofd9

COLUMN: VOETBALDIER

Zin, onzin
De voetballer liep door de verlaten, miezerige stad. De bal onder zijn arm. Op zoek naar
zielsverwanten. Voetballiefhebbers net als hij,
waarmee hij een balletje zou kunnen gaan
trappen. Op een pleintje, een veldje, desnoods tegen een dode muur. Zin in voetbal!
Niet normaal. Voetbal was zijn leven. School
en werk deed hij er bij. Terwijl zijn adem wolken blies in de koude nevellucht, mijmerde de
voetballer. Zijn seizoenkaart lag op zijn vaste
plek in de la van zijn bureau. Afgelopen twee
jaar maar zes keer gebruikt. Zijn voetbalschoenen stonden glimmend gepoetst op het schap
in de schuur. Zeven wedstrijden, twaalf trainingen in twee jaar. Drie doelpunten. Één keer
geel. En nu ze tenminste weer mochten gaan
trainen, zat zijn hele team thuis. Kerngezond
in quarantaine. Hij was nooit van de cijfers geweest, tenminste op school niet. Maar sinds
twee jaar hield hij ze elke dag bij, uit de krant.
De opnames. Want deze cijfers waren het belangrijkst, dat wist hij inmiddels. Deze cijfers
zouden het verschil maken: wel of geen voet10

bal. Hij had zelfs zijn eigen grafiek gemaakt.
De laatste maanden snapte hij er niets meer
van. Beschouwde zichzelf als dom. Had hij
iets gemist? Iets belangrijks over het hoofd gezien? De cijfers waren gestaag aan het dalen.
Zijn grafiek ging omlaag. Maar dan mochten
we toch weer voetballen? Dan mochten we
toch weer naar het stadion? Dat was die paar
maanden ergens in het midden van die twee
jaar toch ook zo geweest? Waarom nu dan
niet? Zijn grafiek was gunstiger dan ooit. En
waarom zaten zo veel mensen thuis? Zonder
dat ze iets mankeerden? Onzin...
In gedachten verzonken sloeg de voetballer de
hoek om van de straat waaraan een voetbalkooi lag. Zijn laatste kans vandaag. Het was
opgehouden met miezeren. Achter het gaas
van het veldje zag hij een gestalte. Het was
een meisje, donkere huid, fleurige gebreide
muts op met een bolletje. Ze had, net als hij,
een voetbal onder haar arm. Ze keken elkaar
aan en lachten. Bal aan de voet. Een waterig

zonnetje brak door. Zin!

ZO VADER, ZO ZOON

Marc & samuel SCHEEPERS
ALIAS (BIJNAAM)

HOOGTEPUNT

M: geen
S: Umtiti

M: Aankomst
Samuel
S: Met Phoxy het
veld oplopen
bij PSV

GEBOREN
M: 31 mei 1969 in
Someren
S: 1 maart 2004
in Kinshasa
(DR Congo)
BEROEP/SCHOOL
M: Vestigings
manager
Ispa Plastics in
Helmond
S: ROC ter AA,
Ondernemer
Retail
SPEELT IN/
TRAINER VAN /
VRIJWILLIGER ALS
M: Lid jeugd
bestuur en
vlagger JO19-1
S: JO19-1
MOOISTE
VAKANTIELAND
M: Vietnam
S: Curaçao

IK ZOU EEN DAGJE
WILLEN RUILEN
MET…
M: Paul Pogba
S: Jude
Bellingham

HOBBY’S
M:Voetbal,
kaarten, lezen
S: Voetballen en
feesten
BESTE BOEK

DIEPTEPUNT
M: Afgescheurde
kruisband
S: Gebroken enkel
BESTE EIGENSCHAP

DROOMT VAN…
M: Een lekker
lange vakantie
S: Veul geld
hebben

M: Vladimir
Nabokov: Het
Oog
S: Memphis:
Heart of a Lion

M: Behulpzaam en
creatief
S: Sociaal
SLECHTSTE
EIGENSCHAP
M: Moeite met
op tijd thuis
komen
S: Te laat komen
HEKEL AAN
M: Oneerlijkheid
S: Wissel staan
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ZO VADER, ZO ZOON
FAVORIETE
SCHOOLVAK
M: Nederlands
S: Tussenuur

SAAISTE
SCHOOLVAK
M: Handenarbeid/
tekenen
S: Bedrijfs
economie

FAVORIETE
TELEVISIE
PROGRAMMA
M: Expeditie
Robinson
S: Premier League

FAVORIETE
RADIOZENDER
M: Radio 2
S: Radio 538

FAVORIETE
TELEVISIEZENDER
M&S: ESPN Sport

M: Indiaas
S: Pasta’s
LIEVELINGSDRINKEN
M: Koud biertje
S: Fanta
MOOISTE TENUE

BESTE FILM
M: Alle Indiana
Jones-films
S: All Day and a
Night

M: Thuistenue
AC Milan
S: Paarse uittenue
van Barcelona
MOOISTE
STADION

LIEVELINGSKLEUR
M&S: Blauw

LIEVELINGSETEN

FAVORIETE
MUZIEKGENRE
M: Reggae
S: Hip Hop

M: Oude Highbury
van Arsenal
S: Philips Stadion

FAVORIETE CLUB
IN BUITENLAND
M: Borussia
Dortmund
S: Chelsea

FAVORIETE VOETBALLER NWC
M: Onze ome
Harrie van
Heugten
S: Robin Rijnders

FAVORIETE VOETBALLER NL
M: Georginio
Wijnaldum
S: Memphis
Depay

LELIJKSTE STADION
FAVORIETE LIED

M&S: Amsterdam
Arena

M: Once in a
Lifetime van
Talking Heads
S: Do not Disturb
van Drake

FAVORIETE CLUB
IN NEDERLAND
M&S: PSV

FAVORIETE VOETBALLER BUITENLAND
M: Kevin De
Bruyne
S: Neymar

Ingezonden familiebericht

Van harte gefeliciteerd namens NWC!
Op 4 januari 2022 waren Jan en Nellie Vlemmings 60 jaar getrouwd. We hopen dat zij en hun
familie ondanks de corona-maatregelen een mooi feest hebben mogen vieren.
12

COLUMN: ONDER DE LOEP

De Afrikaanse Tackle
HET MOOISTE LANDENTOERNOOI DAT ER IS, IS AAN DE GANG, DE AFRIKA CUP. ALS U DIT
VERSLAG LEEST ZAL DE WINNAAR WELLICHT AL BEKEND ZIJN, IK VERWACHT ZELF DAT DAT
MAROKKO ZAL ZIJN.
De Afrika Cup heb ik altijd gevolgd, de mooiste
editie was in 2012 toen Zambia het toernooi
won. Dat was een speciaal toernooi, vanwege
de voorgeschiedenis, juist met dat toernooi
dat in Gabon plaats vond. De finale werd gespeeld in Libreville, de plaats waar uitgerekend
op 27 april 1993 een vliegtuig neerstortte met
daarin de volledige ploeg en begeleiders van
het Zambiaanse elftal. Geen enkele van de inzittenden van de crash heeft het overleefd. Het
vliegtuig was op weg naar Senegal voor een wk
kwalificatiewedstrijd. De enige die niet in dat
vliegtuig zat was Kalusha Bwalya, toenmalig
speler van PSV. Kalusha was voorzitter van de
Zambiaanse voetbalbond toen Zambia in 2012
de Afrika Cup won.
De Afrika cup is geweldig, het voetbal is heel
anders dan we gewend zijn in Europa. Tactiek
doen ze niet aan, het is een ongeregeld zooitje. Het gras is niet kort gemaaid, maar veel te

hoog. Favorieten worden al vroeg uitgeschakeld en teams waarvan je geen enkele speler
kent komen vaak heel ver. Met name het bikkelharde verdedigen springt er ook echt uit, je
ziet regelmatig vliegende tackles die hier meteen met rood bestraft zouden worden maar
in de Afrika Cup wordt daar niet of nauwelijks
naar gekeken. De zogenaamde Afrikaanse tackle is dan ook berucht. Halve meter van de
grond, op knie hoogte met twee voeten vooruit
met de noppen richting tegenstander.
De eerste Afrikaanse tackle op het huidige
toernooi was na 37 seconden al te bewonderen. Bij het openingsduel Kameroen - Burkina
Faso haalde Steeve Yago uit met een snoeiharde tackle op Fai Collins. Zijn rechterbeen vol op
heuphoogte en vervolgens heel raar opkijken
dat ie een gele kaart kreeg.
Dit jaar is het overigens weer een geweldige
editie; tijdens Mali - Tunesië floot de scheids- 
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rechter 2x te vroeg af, 1 keer 5 minuten voor tijd
en de 2e keer een minuut voor tijd. Mauritanië
- Gambia begon een kwartier te laat omdat tot
2 keer toe het verkeerde volkslied gespeeld
werd, uiteindelijk moesten de spelers van
Mauritanië hun volkslied zelf maar zingen. Opmerkelijke blunders van keepers en een gele
kaart voor een verdediger van Tunesië voor de
meest opzichtige “schwalbe” van een aanvaller van Gambia die ik ooit gezien heb.
Het kan allemaal en het is geweldig. Er is een
VAR, maar die grijpt nooit in. Er wordt altijd lacherig gedaan over de Afrika Cup, dat komt dan

BORDSPONSORS (VERVOLG)

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
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met name door bovenstaande voorbeelden,
maar ik vind het het mooiste voetbal dat er is.
Het is ook nog echt een teamspel, geen vedettes die altijd voorop moeten lopen, het zijn allemaal geweldige atleten en bovenal spelen
ze met passie voor hun vaderland. Het is geen
sambavoetbal, geen tactisch steekspel, geen
geraffineerde steekpasses, het is geen “gegenpressung” het is als jongetjes voetballen op
straat of op een grasveldje. Met af en toe als
klap op de vuurpijl, de Afrikaanse tackle!
G.Plastic

Van Bussel Metaaltechniek
Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
VDH PREVENT4U Plaagdierpreventie B.V.
Verdonschot Mode
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
VRF
Welkoop Someren
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.

DE DOORGEEFPEN

OLAF
LIMPENS
ALLEREERST WIL IK DE REDACTIE
EN BEZORGERS VAN DE NWC-ER EEN
COMPLIMENT GEVEN VOOR HET GEWELDIG MOOIE CLUBBLAD DAT WIJ IEDERE
KEER WEER IN DE BRIEVENBUS KRIJGEN
BEZORGD.
In de laatste editie “doorgeefpen” stond
een mooi stukje geschreven door Mitchell,
een echte clubman in hart en nieren die zeer
bescheiden over zichzelf schreef.
Jullie moesten eens weten wat Mitchell nog
meer achter de schermen doet voor de club
en onze leden. Tot mijn grote verbazing gaf
hij daadwerkelijk de “pen” door aan mij..!
Mitchell bedankt, hopelijk mogen we nog lang
genieten van jouw inzet binnen NWC.
Ik zal me eerst even voorstellen voor degene
die mij niet kennen: Mijn naam is Olaf
Limpens, 47 jaar oud en gelukkig getrouwd
met Lenny Limpens-Scheepers. Samen
hebben wij 2 geweldige kinderen, Sam (20
jaar) en Rens (17 jaar).
Al vele jaren ben ik horecaondernemer van
beroep. 27 jaar geleden begonnen in Someren
met een cafetaria in de Ter Hofstadlaan;
Cafetaria Noord en momenteel al 20 jaar

eigenaar van Horeca bedrijven Heidehof te
Someren-Heide. Een veelvuldig horecabedrijf
met o.a. 2 feestzalen, restaurant, terras,
cafetaria en party catering. En sinds 01-01-22
ook eigenaar van Pop Up Cafe HeiSa ook in
Someren-Heide.
Zelf heb ik in mijn jeugd ook een 10-tal
jaren mogen voetballen binnen NWC, maar
altijd net onder de TOP (vroeger was het TOP
A/B/C). Met heel veel plezier van de F-jes tot
aan de A
Sam heeft een aantal jaren bij de meiden
gevoetbald, was een goede rechtsback, maar
heeft helaas gekozen voor een andere hobby.
Rens voetbalt al vanaf hij kan lopen, begonnen
in de mini’s en uiteindelijk nu spelend in de
O19. Mooie tijden met kampioenschappen in
de F-E afdeling ( O9/10 en O11/12) en altijd
spelend op het hoogste niveau in de selectie
teams.
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Destijds was ik betrokken bij het team van Rens
als assistent leider/trainer onder (selectie)
trainers Roland van Bussel, Ton van Empel,
Maarten Leenders en Leon Gijsbers coaches
waar ik veel van heb mogen leren. Maar zeker
ook niet te vergeten Marc Scheepers waar ik
ruim 9 jaar samen mee over de regionale velden
(van Tilburg tot Maastricht) heb gezworven om
het team van onze zonen aan te moedigen en
te begeleiden, marc vaak als vlagger en ik als
assistent van …… Marc nogmaals bedankt
voor de gezellige tijden..!!
Tot het moment kwam dat onze Rens besloot
om geen selectievoetbal meer te willen gaan
spelen, dat moment was voor mij persoonlijk
een heel lastig besluit, maar voor hem
een heel moedig besluit. Een besluit wat
gerespecteerd moet worden, omdat kinderen
plezier moeten hebben in het beoefenen van
hun sport…!
Deze beslissing maakte Rens toen hij mocht
gaan spelen in de O17-selectie.
Omdat ik al vele jaren betrokken was binnen
NWC, kwam ik in gesprek met Maarten
Leenders en HJO Piet v.d. Kerkhof. Zij
benaderde mij of ik interesse had in een
cursus Uefa-C (het vroegere TC 3). Ik was nog
veel te fanatiek na al die jaren en voelde me
nog lang niet te oud om langs de kant te gaan
staan, dus na kort te hebben nagedacht heb
ik deze mooie kans aangegrepen.
Nog steeds ben ik NWC dankbaar dat ze met
toe lieten op de cursus Uefa-C (overigens na
een wel zeer zware selectieprocedure).
Samen met Ralf Loomans en Nicky v.d. Broek
heb ik vele avonden op de trainingsvelden
en instructie lokalen doorgebracht. Deze
cursus nam ontzettend veel tijd in beslag,

maar omdat het corona spook begon rond te
dwalen, was tijd voor mij geen probleem.
Ik adviseer daarom ook alle jonge trainers
die binnen NWC taken vervullen; als je de
kans krijgt en de wil is er, volg een cursus
van de KNVB. Of het nou pupillen trainer is
of Uefa-C je leert er ontzettend veel van en
kunt dit overdragen aan onze voetballers (ga
in gesprek bij interesse met Cees of Piet, zij
kunnen je hierover informeren).
Het is ook niet voor niets dat NWC wederom in
de top 100 staat van de amateurverenigingen
met de beste jeugdopleiding..!
Na het behalen van het diploma ben ik
selectie trainer O17 geworden, een hobby die
ik tot op de dag van vandaag met veel plezier
uitoefen.
Helaas hebben we door corona veel
strubbelingen gehad, maar het plezier en
inzet van spelers en begeleiding geeft veel
vertrouwen voor de toekomst.
Volgens mij kan ik een heel clubblad vol
schrijven met verhalen en avonturen binnen
NWC, maar dat is denk ik niet de bedoeling.
Ik zal mijn verhaal afsluiten en de PEN
symbolisch doorgeven aan een NWC-er in
hart en nieren, trainer, supporter, ex-keeper
en ook inmiddels, zag ik, scheidrechter
waar ik vroeger tijdens onze jeugdjaren uren
en uren mee op de velden heb gestaan en
vele voetbalschoenen heb mogen verslijten
tijdens training/wedstrijden maar ook in
vakanties en in onze Lambertus schooltijd:
Rob Opdam.
Rob succes met het schrijven van je verhaal

Astens gametalent aan het woord

E-sporter Luuk Wijdeveld
bij VVV-Venlo
WAAR VVV-VENLO REGELMATIG JONGE
TALENTEN IN DE JEUGDOPLEIDING VAN NWC
SCOUT, ZIJN DE VENLONAREN OOK OP HET
GEBIED VAN ONLINE GAMING ACTIEF OP
ZOEK NAAR JONGE AANWAS. ZO IS ONZE EIGEN LUUK WIJDEVELD BIJ VVV ZODANIG OPGEVALLEN DAT HIJ IS BENADERD ALS NIEUWE FIFA E-SPORTER, WAAR HIJ NATUURLIJK
ZIJN JAWOORD AAN HEEFT GEGEVEN. MAAR
WAT HOUDT E-SPORTEN PRECIES IN? LUUK
LEGT HET UIT EN VERTELT OVER ZIJN (AANKOMENDE) AVONTUREN EN AMBITIES!
Hey Luuk! Wat was je eerste gevoel toen je benaderd bent door VVV-Venlo?
“Ik was heel verrast, want ik had het echt niet
aan zien komen. Het was op mijn verjaardag en
ik zat op school, toen ik ineens bericht kreeg via
de Instagram-pagina van VVV-Venlo of ik vandaag op gesprek kon komen. Ik was natuurlijk
heel verbaasd om dat ineens te lezen, maar
vond het al meteen leuk! Ik wist wel al dat ze
me al een tijdje in de gaten hielden, maar om
uiteindelijk e-sporter te worden van VVV kan
niet iedereen zeggen. Dus ik ben er blij mee!”
Wat voor reacties heb je gehad uit je omgeving toen het nieuws bekend werd?
“De reacties om me heen waren allemaal heel
positief. Vrienden van mij wisten eigenlijk al

wat het inhield om e-sporter te zijn, maar dat
gold echt niet voor iedereen, haha! Ik moest
vooral aan mijn familie uitleggen hoe alles
werkte, maar ook zij vonden het allemaal heel
erg leuk voor me.”
Wanneer start officieel jouw e-sport carrière
bij VVV? Of ben je nu al “in dienst” bij VVV?
“Ik speel op dit moment voor VVV, maar ik ben
niet per se in dienst. De e-sportwereld begint
eigenlijk pas als je 16 jaar of ouder bent, want
vanaf dat moment mag je aan alle online toernooien meedoen. Ik ben nu een half jaartje 15,
dus moet nog even wachten. Wel mag ik aan
clubtoernooien meedoen, dat zijn toernooien
waarbij je met een aantal voetbalclubs (uit
Nederland en België) samen bijeenkomt en
toernooien gaat spelen onderling tussen de
e-sporters. Ook mag ik natuurlijk gewoon zelf
FIFA spelen op mijn kamer, maar de echt grote 
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toernooien zoals de World Cup, kan ik volgend
jaar pas spelen.”
Hoe heb je ervoor gezorgd dat je bent opgevallen?
“Ik heb me vorig jaar bij een online competitie aangemeld bij VVV. Die competitie hield
in dat je zoveel mogelijk Weekend Leaguepotjes moest winnen. Weekend League is een
speltype in FIFA, waarbij je in een weekend
zoveel mogelijk potjes moet winnen. Je speelt
in totaal 30 potjes per weekend en hoe meer
je wint, hoe beter je beloningen. Dus je krijgt
bijvoorbeeld munten om betere spelers te kopen. Als je 29 of 30 van de 30 potjes wint dan
is de kans heel groot dat je in de top 200-lijst
van de wereld komt. Dan sta je als het ware
met de beste spelers van de wereld in die lijst,
dus dat is wel heel vet. Mij is het twee keer
gelukt om daarin te komen en ben daar heel
erg trots op. Door onder meer zulke prestaties
kom je al een heel eind, want zij konden door
middel van die competitie zien hoe vaak je
won. Zoiets behalen valt dus heel erg op. Een
paar dagen na mijn eerste gesprek met VVV
had ik een toernooi bij de club, waar iedereen
zich gewoon voor kon aanmelden. Ik ben daar
met twee vrienden naartoe gegaan en heb uiteindelijk dat toernooi gewonnen. Ook dat valt
natuurlijk op. Zo is het allemaal gegaan.”
Neem ons eens mee door de e-sport wereld.
Hoe gaat dit in zijn werk?
“De e-sportwereld wordt eigenlijk met de dag
groter en groter. E-sporten betekent eigenlijk
online gamen. Je hebt verschillende games
waar e-sporters aan meedoen. FIFA dus, maar
bijvoorbeeld ook Formule 1. In Nederland heb
je de E-divisie, een competitie van alle eredivisieclubs maar dan online. Elke club heeft minimaal twee e-sporters, één op de PlayStation
en één op de Xbox. De clubs die dit jaar in de
Eredivisie spelen, spelen ook in de E-divisie.
VVV speelt hier dus niet in, want zij zijn vorig
jaar gedegradeerd naar de Keuken Kampioen
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Luuk (m) in ‘De Koel’, het stadion van VVV.
Divisie. De E-divisie is eigenlijk de grootste
online competitie in Nederland en daar spelen
dus ook de beste spelers van Nederland in.
Ik speel op dit moment eigenlijk alleen voor
mezelf, want ik ben pas 15. Wel probeer ik me
zo goed mogelijk te ontwikkelen om beter en
beter te worden. De teams die je samenstelt in
FIFA zijn volledig naar jou keuze. In de E-divisie kun je letterlijk met elke speler uit het spel
spelen, dus ook bijvoorbeeld met een Ruud
Gullit, die je normaal eigenlijk nooit kan kopen
omdat hij zo duur is.
In de e-sportwereld is ook heel erg veel geld
te verdienen. Win je de Qualifiers, één van de
grootste toernooien van FIFA waar de beste
spelers in meedoen, ben je al € 50.000,- rijker.
Win je de E-World Cup, het grootste toernooi
van FIFA, ben je al heel snel € 250.000,- rijker.
Die prijzen zijn echt absurd.”
Wat vind je zo leuk aan e-sports?
“Het leuke aan de e-sportswereld vind ik toch
het idee dat heel veel mensen het zouden wil-

len, maar dat toch jíj gekozen bent. Je behoort
dus eigenlijk tot te betere spelers van Nederland en dat is wel heel mooi om mee te maken.
Ook is het leuk om zo goed mogelijke prestaties te halen in FIFA, want zo groei natuurlijk
als speler.”

beeld net iets te snel in met mijn verdediger,
waardoor de tegenstander met zijn aanvaller
er gemakkelijk langs kan. Sowieso is verdedigen iets waar ik aan moet werken, want tegen
een tegenstander die aanvallend speelt is verdedigen toch wel heel lastig. Dat moet beter.”

Wat zijn jouw skills in FIFA 22?
“Ik ben vooral aanvallend heel goed in deze
FIFA 22. Zo probeer ik aanvallend zo verrassend mogelijk te spelen, om de tegenstander
te laten twijfelen wat hij moet doen. Ik probeer
beter dan mijn tegenstander te zijn door eigenlijk iets heel simpels te doen: mijn eigen
spel spelen. Verder probeer ik elke pot mijn
tegenstander zo te domineren dat ik de hele
wedstrijd de betere ben, want dan vind ik zelf
pas dat ik goed heb gespeeld. Als ik de bal verlies zet ik meteen heel veel druk op mijn tegenstander zodat mijn spelers na het balverlies
met zijn tweeën of drieën om die speler heen
staan, en dat hij dan gedwongen wordt om bijvoorbeeld de bal naar voren te schieten. Dan
heb ik de bal vervolgens snel weer terug. Een
verbeterpunt in mijn spel is dat ik soms toch
net iets te agressief speel. Ik stap dan bijvoor-

Hoe zorg je ervoor dat je in vorm blijft?
“Veel spelen, oefenen en potjes terugkijken die
je verloren hebt. In elke wedstrijd die je verliest
merk je toch wel dat je iets niet goed deed, zoals het instappen met verdedigers, de kansen
niet goed uitspelen, slordig met de bal zijn
(veel te snel de bal weer inleveren), etc. Ook tegen vrienden spelen die op jouw niveau zitten
of die misschien wel beter zijn is heel belangrijk, want ook dan groei je heel erg snel.”
Wat zijn je ambities als e-sporter?
“Mijn grootste ambitie als e-sporter is toch het
winnen van de E-World Cup, of in ieder geval
een prijs in die richting. Qua club zou ik het
liefste bij PSV terechtkomen, want dat is de
club waarvan ik mijn hele leven al fan ben. Dat
zou dus geweldig zijn, maar op dit moment

vind ik het helemaal best bij VVV!”

Rabo ClubSupport Actie en PLUS Sponsoractie
leveren NWC mooie bedragen op!
De jaarlijkse Rabo ClubSupport Actie heeft
NWC maar liefst €1.843,30 opgeleverd.
Wij willen alle stemmers en de Rabobank hartelijk danken voor het bijeen krijgen en het
mogelijk maken van dit mooie bedrag in de
afgelopen periode.
Wat gaat NWC doen met het bedrag?
Jeugd is de toekomst, jeugdvoetbal is een
belangrijke pijler binnen de organisatie van
NWC. Om jaarlijks het jeugdvoetbal op de juiste manier te kunnen blijven faciliteren en door

te blijven ontwikkelen heeft NWC de middelen
nodig. Voor deze actie zal het bestedingsdoel
o.a. zijn: trainerscursussen, scheidsrechtercursussen, G-voetbal, nieuwe doeltjes, hesjes etc.
Ook de PLUS Sponsoractie heeft een mooi bedrag opgeleverd voor NWC.
Het bedrag is uitgekomen op € 786,- en dat zal
besteed worden aan onze G-afdeling.
Aan iedereen die de sponsorpunten aan NWC
heeft gegeven: hartelijk bedankt!
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De POWERMAN
van ST SV Someren / NWC
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 onze hoofdtrainer van vrouwen 1, Rik Hoeben.
Rik is sinds dit seizoen hoofdtrainer vhij actief geweest
bij Nooit Gedacht, de binnen het vrouwenvoetbal
wel bekende club uit
Geffen. Ook de club alwaar
Ruud van Nistelrooij zijn
indrukwekkende carrière is
begonnen.
Rik heeft zijn contract inmiddels verlengd, dus hij zal ook

volgend jaar voor de groep staan. Rik kijkt
er naar uit om aankomende 2e seizoenshelft met zijn team voor
het eerst sinds de samenwerking aan te treden op het
sportpark van NWC. Naast
donderdagavond (trainingsavond vrouwen 1 bij NWC)
zullen we Rik ook vaker op
de zondag kunnen ontmoeten.
Hier alvast wat informatie om
Rik beter te leren kennen.

Wie is RIK nu eigenlijk?
Naam: Rik Hoeben • Geboren: 4 augustus 1987 • Partner/vriend/ vriendin: Ik heb een vriendin, Maartje • Zoon van: Hans en Antoinette • Tatoeages: Heb ik geen. Het kan heel mooi
zijn maar het is wel smaak. Ik ken iemand die heeft “dude : )” op haar arm en is daar heel blij
mee • Huisdieren: Die heb ik niet • School, studie of werk: Na diverse studies uiteindelijk projectleider bij Mullerafbouwgroep in Eindhoven geworden • Hobby’s naast voetbal:
Tennis, Drummen en feestgelegenheden opzoeken • Mooiste muziek: Over het algemeen Rockmuziek. Ben erg liefhebber van Bruce Springsteen en Elvis • Beste Film: The
Green Mile • Mooiste Boek: JFK • Lekkerste eten: Sushi • Lekkerste drinken: Milkshake
banaan • Leukste TV programma: Family Guy • Wat zap je weg op TV: Alle reality programma’s: o.a. Temptation Island, Love Island, Ex on the Beach, Big Brother • Mooiste
man of vrouw: Gigi Ravelli • Favoriete vakantieland: Griekenland • Bang voor: Ongecontroleerd op hoogte • Respect voor: Iedereen die zich vrijwillig inzet om te zorgen
dat anderen zijn of haar sport of hobby kunnen beoefenen • Spijt van: Ik heb niet echt
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spijt van iets, zou wel mijn schoolcarrière
volgende keer anders doen • Beste eigenschap: Behulpzaam • Slechtste eigenschap: Soms een beetje quasi-laks • Hekel
aan: Wantrouwen • Voor het laatst gehuild: Bij een overlijden van een dierbare • Kan
erg lachen om: De serie Friends, Family Guy
en alle Naked Gun-films • Als ik Koning was
zou ik: Mezelf niet schaakmat laten zetten
• Drie meest bezochte websites: Google.nl,
Trainerssite.nl, vi.nl • Drie meest gebruikte apps: Whatsapp, voetbal.nl, Spotify •
Meest opmerkelijke nieuwsfeit: Op dit moment ontkom je niet aan om overladen
te worden met alles rondom the Voice of
Holland • Favoriete club Nederland: RKC
Waalwijk • Favoriete club Buitenland: FC
Barcelona • Beste speelster Nederland:
Jackie Groenen • Beste speelster Buitenland: Alex Morgan •
Beste speler Nederland: Frenkie de Jong • Beste speler Buitenland: Robert Lewandowski • Mooiste voetbalshirt: Thuistenue
River Plate • Mooiste doelpunt: Omhaal Marco van Basten
tegen Den Bosch • Hoe zie je de toekomst van SV Someren/
NWC: Met glans tegemoet. De samenwerking is mijn inziens de
beste keuze die de vereniging hebben kunnen maken om absolute top in het vrouwen amateurvoetbal te realiseren. Deze lijn
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doortrekken naar alle leeftijden waar plaats is voor recreatief en
prestatief zou een goede volgende stap zijn. • Hoe ziet je eigen
voetbalcarrière eruit: Ik heb de volledige jeugd van v.v. Nooit
Gedacht uit Geﬀen doorlopen en ben door een blessure gestopt
als speler. • Hoogtepunt als speler: Winnaar van het penaltybokaal van de vereniging, kampioen in de D en promotie naar
de hoofdklasse met de C1. • Dieptepunt als speler: Blessure en
degradatie met de B1 uit de hoofdklasse • Meest geleerd van:
Jos Verstegen (oud trainer) • Favoriete positie: Spits (vroeger
toen ik nog snel was rechtsvoor) • Beste speelster aller tijden
van SV Someren of NWC: Die moet wel in de huidige lichting zitten want die zijn zo goed. Ik zou zeggen kom kijken en kies zelf.
• Beste speler van SV Someren of NWC: Het wordt tijd dat ik eens
ga kijken • Mooiste sportpark: Berghem Sport • Deze clubman/
vrouw verdient een pluim: Laat ik 1 dikke pluim uitdelen aan de
volledige staf van de vrouwenafdeling • Levensmotto: Wie de
top wil bereiken moet tot de bodem gaan! • Bedankt, zijn er nog
op- of aanmerkingen?: Vooral allemaal zo doorgaan. De samen
werking is iets unieks, ben daar trots op!
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NWC zoekt
vrijwilligers!
NWC IS ALTIJD OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS DIE DE CLUB DE HELPENDE HAND WILLEN
TOESTEKEN. OP DIE MANIER HOUDEN WE ONZE CLUB DRAAIENDE. IN DEZE TERUGKERENDE RUBRIEK VIND JE DE ACTUELE VACATURES. STAAT HIER NIKS INTERESSANTS TUSSEN VOOR JE? DAN KUN JE JE ALTIJD AANMELDEN DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR
VRIJWILLIGERSZAKEN@NWC-ASTEN.NL WAARIN JE AANGEEFT WELKE TAKEN JOUW LEUK
LIJKEN OM TE DOEN.
Schoonmakers accommodatie
Het gaat om het schoonmaken van de kantine en overige ruimtes (exclusief keuken) op
de bovenverdieping op maandagochtend (4
uur). Daarnaast gaat het om het poetsen van
de kleedlokalen en overige ruimtes op de benedenverdieping. De werkzaamheden worden
uitgevoerd op vrijdagochtend (4 uur). Voor het
uitvoeren van de werkzaamheden ontvang je
een vergoeding.
Scheidsrechters
Wil jij bij de junioren (op zaterdag) of bij de
senioren (op zondag) fluiten, dat willen wij
je van harte uitnodigen. Op dit moment heeft
NWC een tekort aan scheidsrechters bij zowel
de junioren als de senioren. Naast het geven
van uitleg, begeleiden we je (door ervaren
scheidsrechters) bij je eerste wedstrijden. Een
eventuele angst of onzekerheid zal dan snel
plaats kunnen maken voor een leuke hobby.
NWC, maar ook de teams zijn je zeer dankbaar!

Materiaaluitgifte op trainingsavonden (maandag of donderdag)
Trainers komen ballen, pionnen, doeltjes etc.
halen. Deze heb jij klaargezet en neem je op
het einde van de training/avond weer in. Je
zorgt dat deze weer netjes op zijn plaats staan
aan het eind van de avond.
Ontvangen van teams en begeleiding op wedstrijddagen van junioren (op zaterdag)
Je zit op de begane grond in de beheerdersruimte en heet de teams welkom. Kleedlokalen- en veldtoewijzing zijn al gedaan, maar
toch zijn hier vaak nog vragen over. Jij wijst
de teams de weg, pompt een keer een bal op,
ontvangt een scheidsrechter en wijst hem zijn
kleedlokaal. In de winter houd je de gangpaden van onze kleedruimten en entree netjes.
Ontvangen van teams en begeleiding op wedstrijddagen van senioren (op zondag)
Je zit op de begane grond in de beheerdersruimte en heet de teams welkom. Kleedlokalen en veldtoewijzing is gedaan, maar toch zijn
hier vaak nog vragen over. Je wijst de teams de
weg, pompt een keer een bal op, ontvangt een
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scheidsrechter en wijst hem zijn kleedlokaal.
In de winter houd je de gangpaden van onze
kleedruimten en entree netjes. In de rust zorg
je dat ranja klaarstaat voor de teams.

nen aan voor het schrijven van stukjes, zorg
je ervoor dat alle artikelen op tijd binnen zijn,
leid je het redactieteam en bedenk je samen
met de redactieleden leuke nieuwe rubrieken.
Het clubblad komt vijf keer per seizoen uit.

Hoofdredacteur/hoofdredactrice clubblad De
Nieuwe NWC-er (vanaf seizoen 2022-2023)
Als hoofdredacteur of hoofdredactrice van
clubblad De Nieuwe NWC-er spreek je perso-
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Installatietechniek van Eersel B.V.
Inverno
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Peka Kroef B.V.
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Adruu B.V.
Albert Heijn
Malex Automotive
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
Trendo Communicatie en Webdesign
Van der Putten Fysiotherapie
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Karwei Someren-Asten
Jetstone (Subsponsor paastoernooi)

NWC TV

Bemeko Partyverhuur
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee

OUD-HOOFDtrainer terug op het nest

Ronald
Tielemans
nieuwe Buurt
sportcoach
IN HET NAJAAR VAN 2021 IS RONALD TIELEMANS GESTART ALS NIEUWE BUURTSPORTCOACH
VAN NWC. DE VOORMALIG HOOFDTRAINER VAN DE CLUB, 59 JAAR, IS DE OPVOLGER VAN
JAN MENNEN DIE NU VAN ZIJN WELVERDIENDE PENSIOEN GENIET.

Ronald is dus een bekende binnen NWC. In
november vertelde hij: “Ik ben blij dat ik weer
het e.e.a. mocht gaan doen binnen deze club.
Dat gevoel is vooral ontstaan in de periode
dat ik trainer was bij de club (van 2006 t/m
2010, red.), maar zeker ook daarna als ik nog
eens op het sportpark of in de kantine was. Ik
heb altijd een positieve benadering ervaren,
gesprekken met spelers, supporters en bestuursleden kwamen direct op gang over het
verleden en het heden als ik op het sportpark
kwam. Deze fijne en respectvolle band vanuit
de club heeft mij direct aangezet tot het solliciteren op de functie van buurtsportcoach.”
Wie is Ronald Tielemans?
“Ik ben 59 jaar, getrouwd met Jacquelien (54).
Wij hebben samen vier kinderen. We zijn
woonachtig in Helmond, maar oorspronkelijk
kom ik uit Eindhoven en Jacquelien uit Leiden.
In mijn jongere jaren heb ik het CIOS afge-

rond en ben altijd in de sport blijven werken.
Sinds kort met pensioen bij het Ministerie van
Defensie waar ik 38 jaar heb gewerkt als
sportinstructeur in allerlei functies. In de beginjaren als instructeur en daarna veel in de
begeleiding van collegae. Daarnaast ben ik altijd actief geweest in de regio als trainer, momenteel actief bij eersteklasser Heeze. Dit is
de tiende vereniging die ik train/coach en ook
hier ben ik 38 jaar in werkzaam.”
Hoe bevallen de eerste maanden als buurtsportcoach?
“Het zijn voor mij andere taken in andere tijden. Ik ga stoppen met mijn actieve trainerschap waar voor mij altijd de hoofdzaak lag na
een andere rol binnen de voetballerij. Ook de
vereniging NWC is na mijn periode als trainer
enorm doorontwikkeld en heeft een goede
basis op sportief en sociaal gebied binnen de
Astense gemeenschap. Vele vrijwilligers heb- 
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ben keihard hieraan gewerkt, en ik moet mijn
rol daarin nog vinden. Ik heb met veel mensen
binnen en buiten de vereniging inmiddels
gesproken en hun motivatie en ideeën aangehoord. Wat mij opvalt is de betrokkenheid
en initiatieven die de mensen in en rondom de
vereniging hebben. Ik heb de achterliggende
periode veel met Jan Mennen opgetrokken
en gezien hoeveel hij al heeft opgebouwd in
die functie. Veel lijntjes lopen naar of via Jan,
de mensen moeten nog even wennen dat ze
voortaan bij mij moeten zijn. Ook corona heeft
geen positieve impuls gegeven aan de start en
introductie van een nieuwe functionaris. Na
mijn opstart werd alles weer op slot gegooid.”
Wat houdt de functie van buurtsportcoach eigenlijk in?
“Het is een breed scala aan taken, waaronder:
- Ondersteunen van verenigingskader;
- Begeleiden maatschappelijke stages en
KNVB-cursussen;
- Stimuleren sportbeoefening in algemene
zin binnen Astense gemeenschap (op het
sportpark);
- Contacten met andere partijen, gemeente,
Onis, Viefit, BSO en de scholen van de stagelopers;

- Sociaal maatschappelijke ondersteuning
zoals de Voedselbank en het Repaircafé;
- Mogelijk verdere uitwerking van het jeugdplan in samenwerking met technische
zaken;
- Ondersteuning vrouwen- en gehandicaptenvoetbal.”
Wat wil je realiseren?
“Uitbouw van het jeugdplan en verdere ondersteuning van het kader, met name in de opleiding en ontwikkeling van jonge trainers. Verder ook de mogelijkheid onderzoeken tot het
realiseren van een rookvrij sportpark, andere
partijen interesseren om gebruik te maken van
het sportpark en een schakel proberen te worden tussen verschillende partijen binnen en
buiten de vereniging.”
Welke uitdagingen zie je?
“De grootste uitdaging zal zijn om alle partijen
op één lijn te krijgen. Voor veranderingen moet
iedereen daar een gevoel bij hebben en dat
willen ondersteunen, ik hoop dat ik daar een

rol in kan spelen!”

Het contract wordt getekend: Buurtsportcoach
Ronald Tielemans (l) en voorzitter Nils van Hoek (r).
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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
Tiny Werts

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
7 oktober 2021

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
Wim Geboers

29 oktober 2014
29 oktober 2014
7 oktober 2021

*=inmiddels overleden
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F Y S I OT H E R A P I E | S P O R T R E VA L I DAT I E
RONALD DE HAAN

