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VOORWOORD
Wat heerlijk is het om bij het mooie weer
van de afgelopen weken te mogen genieten van een spannende competitie, een
druk sportpark en allerlei activiteiten in het
vooruitzicht. Hoe anders was het vorig jaar
op dit moment. Toen was er in maart/april
geen competitie, trainde alleen de jeugd en
was er behalve dat helemaal niets te doen
op het sportpark of in de kantine. Dat betekent dat jullie in deze nieuwe editie van
de NWC-er zien dat alles weer een beetje
naar het oude gaat. Vanwege het afscheid
van kantinebeheerders Coen en Inge en de
komst van de ‘nieuwe’ Mauro zijn zij met
een heus feestje in het zonnetje gezet, het
Muziekspektakel/Slag om Asten is in aantocht en we konden warempel weer iemand
spotten en op de gevoelige plaat vastleggen
voor de rubriek ‘Over de reling’. Kijk maar
snel welke andere leuke bijdragen deze
nieuwe NWC-er weer bevat.
Dank aan iedereen die hier een bijdrage
aan heeft geleverd!
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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 nieuwe
energie
TERWIJL DE KNOPPEN IN DE BOMEN OP SPRINGEN STAAN, DE KANTINE ZIJN DEUREN WEER
LETTERLIJK EN FIGUURLIJK WAGENWIJD OPEN HEEFT STAAN EN DE ZONNEBRIL WEER STANDAARD IN DE AANSLAG LIGT GAAN WE EEN HEERLIJKE ZOMER TEGEMOET DIE ONS NA EEN
WISSELVALLIGE PERIODE WEER NIEUWE ENERGIE GEEFT.

Elke keer als het voorjaar ons naar de zomer leidt lijkt er een nieuwe energie door de
aderen te stromen. Een briesje dat over het
sportpark trekt en het zonnetje in je gezicht
in plaats van borden die allerlei beperkingen
aangeven. We maken ons meer dan ooit op
voor de zomer die bol staat van de activiteiten.
Ook ontstaat er een nieuwe energie bij de enthousiastelingen die hun evenementen weer
mogen gaan organiseren. Zo mag ons sportpark dit jaar het toneel zijn van Manegevoetbal ‘On Tour’. Echte NWC’ers Gerard en Hans
Stienen (wie kent ze niet), de drijvende krachten van dit evenement, weten maar al te goed
hoe ze die energie over moeten brengen. Het
wordt dit jaar anders dan anders maar het
belooft een groot voetbalspektakel te worden

voor jong en oud waar onze accommodatie
ten volle kan worden benut. Mooi dat onze
club het toneel is van dit succesvolle evenement, we kijken dan ook uit naar een prettige
samenwerking.
Over evenementen gesproken: dit jaar staat
er eindelijk ook weer een editie van Het
Muziekspektakel op het programma. Ik kan
iedereen, voor zover er mensen zijn die hier
nog nooit zijn geweest, aanraden om eens
te gaan kijken. Houd je van muziek of ben je
meer van het quizzen? Op deze dagen kun jij
je ei hoe dan ook kwijt. De trots mag er zijn
als ik zie hoe deze co-creatie met Muziekvereniging Jong Nederland is uitgegroeid tot een
dorpsfeest dat menigeen al jaren omcirkeld
heeft in zijn agenda. Complimenten zijn dan 
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 ook op zijn plaats aan iedereen die hier zijn
of haar steentje aan bijdraagt.
Ook in die kantine heerst een nieuwe energie. Nadat we helaas afscheid hebben genomen van Coen en Inge heeft Mauro Thijs het
stokje per 1 maart overgenomen. Hij voelt
zich op zijn plek en dat doet ons deugd. Nu
de mogelijkheden er weer zijn kan hij volop
aan de slag en wij als bestuur hebben er vertrouwen in dat hij een waardige opvolger is.
Mauro, heel veel succes!

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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Voor alle mensen die de groene mat niet meer
betreden; Kom de komende tijd gerust eens
naar ’t Root om een wedstrijd te kijken of wat
te buurten op ons terras of in de kantine. Of
bezoek een van de evenementen die eraan
zitten te komen, het geeft je vast en zeker een
goede energie!



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
Ook deze keer weer een bijdrage ‘VAN HET JEUGDFRONT’ met de volgende informatie:
• Jeugdkamp
• Paastoernooi
• Certificering van onze Jeugdopleiding

• Ministage VVV Venlo bij NWC
• Erima Dagen
• Planning Teamindelingen voor seizoen
2022-2023

Jeugdkamp
Het jeugdkamp zal dit jaar plaatsvinden van
27 t/m 29 mei op het Sportpark bij NWC.
Binnenkort wordt hiervoor de communicatie
opgestart.

Het plan is om het als volgt te organiseren:
• JO7, JO8, JO9 en JO10:
Vrijdag middag t/m zaterdagmiddag
• JO11, JO12 en JO13: zaterdagmiddag t/m
zondagmiddag

PAASTOERNOOI
Het Paastoernooi wordt gehouden op zaterdag 16 april en maandag 18 april. Inmiddels

lopen de inschrijvingen volop binnen en is
Marieke Stienen bezig met de organisatie.

Certificering van onze Jeugdopleiding!
Onze Jeugdopleiding is iets waar we erg trots
op zijn! Elke dag wordt er keihard gewerkt om
onze leden op hun eigen niveau zo goed mogelijk te laten voetballen. Maar het kan altijd
beter en daarom zijn we in samenwerking met
de KNVB een traject gestart om onze Jeugdop-

leiding door te laten lichten, verbeterpunten te
identificeren en uiteindelijk een certificering
van onze Jeugdopleiding te bemachtigen. Dit
certificaat is een duidelijk kwaliteitskenmerk
van onze Jeugdopleiding!

Ministage VVV Venlo bij NWC
Sinds enkele jaren is NWC een partnerclub van
VVV-Venlo. Niet alleen wordt achter de schermen met regelmaat kennis gedeeld en hebben
we al eens een wedstrijd mogen bezoeken, ook
zijn er korte lijntjes over voetballers met net dat
extra beetje talent. In de afgelopen jaren heeft
die ertoe geleid dat een vijftal spelers de weg
van NWC naar VVV hebben bewandeld, waar
we als club zijnde enorm trots op zijn.
Om de samenwerking tussen VVV-Venlo en
NWC Asten extra kracht bij te zetten, wil VVV-

Venlo een MiniStage aanbieden bij NWC. Drie
dagen lang (maandag 25, dinsdag 26 en donderdag 28 april) mag jij ervaren hoe onze exNWC’ers bij VVV-Venlo dagelijks trainen!
Ben jij geïnteresseerd geraakt? Kijk dan snel op
www.vvv-voetbalschool.nl en zorg dat je er op
tijd bij bent.
www.vvv-voetbalschool.nl/events/
vvv-venlo-ministage-asten
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VAN HET JEUGDFRONT

Erima Dagen
De inschrijvingen voor de Erima Dagen 2022
zijn gestart! Op dinsdag 30 augustus, woensdag 31 augustus en donderdag 1 september
2022 (dit is de laatste week van de zomervakantie) organiseert Kerngezond in samenwer-

king met Erima en NWC Asten voor de 9e keer
de leukste voetbaldagen van Nederland: de
Erima voetbaldagen.
Kijk op de site voor meer informatie.

Planning teamindelingen voor seizoen 2022-2023

Op de achtergrond wordt al weer hard gewerkt aan de indelingen van volgend jaar. Graag delen
we met jullie het spoorboekje voor de indelingen met daarin de belangrijkste stappen en data:
DATUM

ACTIVITEIT

WIE

11 april 2022

Uitnodigingen invullen Spelersvolgsysteem
versturen

Technische zaken

25 april 2022

Spelersvolgsysteem ingevuld

Trainers / leiders

4e week april

Bespreken van de 1e conceptindeling/aanvullingen
vanuit Recreatief/Scouting/Spelersvolgsysteem

Groepsleiders /
Technische zaken

1 mei 2022

Inzicht welke spelers in selecties komen

Technische zaken

Vanaf 1 mei
2022

Start indelingen recreatief / gesprekken met de
recreatieve teams en spelers doornemen tbv de
indeling

Groepsleiders

9 mei 2022

Groepsleidersvergadering

Groepsleiders

13 juni 2022

Groepsleidersvergadering

Groepsleiders

14-17 juni

Definitieve samenstelling teams bekend

Groepsleiders

24 juni 2022

Publicatie nieuwe teams

Marc Scheepers /
Edwin van Erp

11 tot 22 juli
2022

Ouderavonden/kader vormen recreatieve teams

Groepsleiders /
Technische zaken

Veilig Sportklimaat bij NWC!

NWC is een club waar elke speler, leider, trainer, bezoeker zich op haar gemak moet voelen en waar geen ruimte is voor ongepast en
ongewenst gedrag. Op onze website is een
pagina (www.nwc-asten.nl/clubinfo/normenen-waarden) waarin we verder uitleggen wat
dit concreet betekent.
6

Mocht het toch gebeuren dat er sprake is van
ongewenst gedrag dan is het mogelijk om
dit met onze vertrouwenspersoon Hanneke
Jeronimus-van de Moosdijk te bespreken.
Zie ook onze site: www.nwc-asten.nl/clubinfo/vertrouwenspersoon

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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Mauro Thijs
Nieuwe kantinebeheerder
MAURO THIJS IS 1 MAART BEGONNEN ALS NIEUWE KANTINEBEHEERDER VAN NWC. HIJ VOLGDE COEN & INGE FEIJEN OP, DIE 2,5 JAAR DE KANTINE HEBBEN GERUND

In een aantal gesprekken bleek dat Mauro de
ideale kandidaat was voor het beheren van
de kantine. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft
hij ervaring in de horecabranche en komt hij
uit een echte NWC-familie met hart voor de
club. Vader Erwin voetbalde, net als opa Jos,
jarenlang in het eerste elftal en bleef daarna in
meerdere functies aan de vereniging verbonden. Moeder Regina is groepsleider bij de juni8

oren en bovendien al werkzaam in de kantine.
Broer Jesley voetbalt momenteel in NWC 9.
Voor degenen die Mauro nog niet kennen:
hieronder stelt hij zich voor!
“Ik ben Mauro Thijs, 22 jaar. Ik heb tot de Bjeugd gevoetbald bij NWC, maar koos daarna
voor mijn bijbaan op de zaterdag bij Multi

Bier. Sinds mei 2019 werk ik daar fulltime.
Ik hou van gezelligheid met een biertje erbij.
Toen NWC de vorige keer een nieuwe kantinebeheerder zocht, had ik ook al interesse
om dit samen met mijn moeder te gaan doen.
Alleen mijn vader stond er niet achter, want
die wilde dat ik door ging studeren. Dit zag
ik zelf echter minder zitten en toen ben ik bij
Multi Bier begonnen. Nu kwam de functie van
kantinebeheerder weer vrij en wil ik er voor de
volle honderd procent voor gaan. Ik hoop er
een leuke en gezellige kantine te maken waar

iedereen zich thuis voelt!”

Coen & Inge,
bedankt!
Tijdens een van de vele clubavonden heeft
NWC afscheid genomen van Coen en Inge
Feijen.
Na een dankwoord van voorzitter Nils van
Hoek ontvingen zij een welverdiende bos bloemen en een bierpakket. Coen en Inge hebben
2,5 jaar de kantine beheerd, maar gaven aan
het stokje graag over te willen dragen.
Coen en Inge, nogmaals hartelijk bedankt voor
jullie inzet en alle goeds in de toekomst! 
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COLUMN: VOETBALDIER

MUZIEK
Goed voetbal is als een symfonie. Een goed
Ajax is als een virtuoos orkest met een geniale dirigent. Het geheel is meer dan de som
der delen. Elke uitblinker maakt de andere
uitblinker beter. Er wordt zachtjes gespeeld,
langzaam, om ineens te versnellen, naar een
climax die uitsterft in serene schoonheid, om
weer aan te zwellen op weg naar het volgende
hoogtepunt. De ene speler reageert op de andere, op een organische manier die niet op te
roepen is maar soms als vanzelf ontstaat alsof
de hele kosmos zich richt op dit moment. Een
dirigent is dan eigenlijk overbodig. De acties
volgen elkaar op met een vanzelfsprekende
souplesse, toeschouwers kijken en luisteren
met open mond, zwevend boven hun stoel.
Tot de ban gebroken wordt... De cello ontglipt
de handen van zijn bespeler en valt de trap af.
Trommelvliesverscheurend kabaal, ontzetting
alom. De spits van Benfica kopt de onterecht
gegeven vrije trap binnen, hiermee de enige
kans van de tegenpartij verzilverend. Met een
klap terug op aarde, uitschakeling.
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Tot zover de romantiek.
Jouw blik van John West galmt uit een monstrueuze speaker van een kubieke meter met
bontgekleurde ritmisch flikkerende ingebouwde disco-verlichting. Als een totempaal
staat de speaker midden in de kleedkamer.
Spelers kleden zich om. Zwijgend. Spreken is
zinloos. De keeper is de sjamaan die met zijn
telefoon de geest van de totem bezweert. Verzoekjes worden door de geluidsmuur gebruld.
Hazes en hardcore wisselen elkaar moeiteloos
af, waarbij geen nummer het einde haalt. De
warming up en de gang naar het veld worden
begeleid door muziek vanuit de kantine. Nederlandstalig heeft duidelijk de voorkeur. En
als er is gewonnen, dansen bezwete, deels
ontblote mannen hun overwinningsdans op
Wit zwart. Van John West uiteraard.
Goed voetbal is als een symfonie. Voetbal is

als een smartlap...

ZO VADER, ZO ZOONs

JEROEN,
JASPER & GIJS
VAN BUSSEL
ALIAS (BIJNAAM)
J: Buffel
J: Jappie
G: Gijsie
GEBOREN
J: 07-05-1982 in
Asten
J: 24-11-2010 in
Geldrop
G: 05-05-2012 in
Asten
BEROEP/SCHOOL
J: Directeur
Alumero Finex
Extrusions BV
in Helmond
J&G: Basisschool
de Voordeldonk
in Asten
DIEPTEPUNT
J: Rugblessure
(slijtage) en het
te vroege stoppen bij NWC 1
J&G: Deze kan ik
gelukkig nog
geen noemen

SPEELT IN/
TRAINER VAN /
VRIJWILLIGER ALS
J: Bestuurslid TZ
onderbouw,
trainer JO11 en
JO13, toernooicommissie
J: J013-2
G: J011-2
HEKEL AAN
J: ladimir Poetin
J: Natrappen
G: Vals spelen
HOOGTEPUNT
J: Hoofdklasse
met Panningen
en met NWC het
bereiken van
voor NWC de
hoogste klasse
(eerste klasse)
J: Jasper Cross
gewonnen
G: Erima dagen
winnaar latje
trappen

IK ZOU EEN DAGJE
WILLEN RUILEN
MET…
J: Koning WillemAlexander
J: Neymar da
Silva Santos
Júnior
G: Antony Matheus
dos Santos
DROOMT VAN…
J: Mijn vrouw
J: Het Nederlands
elftal
G: Samen op de
foto met Messi,
Neymar en
Mbappé
MOOISTE
VAKANTIELAND
J: Cuba
J: Italië
G: Spanje

BESTE EIGENSCHAP
J: Ambitieus
J: Snelheid
G: Overzicht
SLECHTSTE
EIGENSCHAP
J: Veeleisend
J: Concentreren
G: Heb ik geen
HOBBY’S
J: Gezin, werken,
vrienden, NWC,
televisie kijken
en vakanties
J: Sammy (onze
hond), gamen,
voetballen,
knutselen en
hardlopen
G: Gamen,
gezelschap
spelletjes
doen en
voetballen
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ZO VADER, ZO ZOONs
BESTE BOEK
J: Snelle Jelle –
Een onmogelijk
doelpunt
J: Leven van een
Loser
G: Virgil is de
Beste
FAVORIETE
SCHOOLVAK
J: Gym
J: Taal
G: Gym
SAAISTE
SCHOOLVAK
J: Frans
J: Rekenen
G: Blits
FAVORIETE
RADIOZENDER
J: Slam FM
J: Radio 538
G: Radio 538
FAVORIETE
TELEVISIEZENDER
J: Ziggo Sport
J: NPO 3
G: NPO 3

FAVORIETE
TELEVISIE
PROGRAMMA
J: Nieuwsuur
J: Checkpoint
G: Proefkeuken
BESTE FILM
J: Gladiator
J: Space Jam
G: Sing 2
FAVORIETE
MUZIEKGENRE
J: House
J: Popmuziek
G: Popmuziek
FAVORIETE LIED
J: U2 – Sunday
Bloody Sunday
J: Imagine Dragons
- Enemy
G: Lil Peep en
Marshmello Spotlight
LIEVELINGSETEN
J: Chinees
J: Poffertjes
G: Friet

LIEVELINGSKLEUR
J: Rood
J: Geel
G: Oranje
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Gijs, Wieske, Jeroen
en Jasper van Bussel

LIEVELINGSDRINKEN
J: Gin tonic
J: Water
G: Fanta
MOOISTE STADION
J: De Kuip
J: De Kuip
G: Johan Cruijff
Arena
LELIJKSTE STADION
J: NAK
J: Johan Cruijff
Arena
G: ADO Den Haag
FAVORIETE CLUB
IN NEDERLAND
J: Willem II
J: Feyenoord
G: Ajax
FAVORIETE CLUB
IN BUITENLAND
J: Barcelona
J: Manchester
United
G: PSG

MOOISTE TENUE
J: Willem II (thuis)
J: Feyenoord (uit)
G: Ajax (thuis)
FAVORIETE VOETBALLER NWC
J: Thomas Zegers
J: Leon van den
Bosch
G: Gijs Brüsewitz
FAVORIETE VOETBALLER NL
J: Dennis
Bergkamp
J: Memphis
Depay
G: Matthijs de Ligt
FAVORIETE VOETBALLER BUITENLAND
J: Giorgio
Chiellini
J: Lionel Andrés
Messi Cuccittini
G: Neymar da Silva
Santos Júnior

COLUMN: ONDER DE LOEP

SPARTAK MOSKOU
ALS IK MIJN ZOON VRAAG WAT ZIJN TEGENSTANDER IS KOMENDE ZATERDAG WEET HIJ DAT
NIET. HIJ KRIJGT VAN ZIJN TRAINER EEN APPJE EN DAN LEEST HIJ WEL HOE LAAT HIJ ER MOET
ZIJN.
Tijdje geleden vroeg ik hem dat ook en wist
ie het weer niet. Ik zei tegen hem, je moet uit
tegen Bekkerveld. Bekkerveld? Waar ligt dat?
Dat is een club uit Heerlen en dat is zeker een
uur rijden. Dat vond ie wel heel verg ver weg.
Ach jongen, over een jaar of 5 speel je uit bij
Spartak Moskou was mijn antwoord. Dat is pas
ver weg.
Een paar dagen later viel Vladimir P. Oekraïne
binnen en moest ik aan bovenstaande denken.
Hopelijk speelt ie nooit uit bij Spartak Moskou,
dan veel liever tegen SVSH of Olympia Boys.
Hopelijk speelt ie nog wel ooit tegen Dynamo
Kiev. In de jaren 80 was dat een geweldige club
met geweldige Oekraïense voetballers als Igor
Belanov, Oleg Protasov en Aleksej Michailitsjenko.
Dat team heeft het Tiki Taka voetbal uitgevonden. Er wordt altijd gezegd dat dit door Barce-

lona is geïntroduceerd onder Guardiola, maar
Dynamo Kiev deed dat al midden jaren 80.
Bedenker en grondlegger van die speelwijze
was trainer Valeri Lobanovski. Hij maakte zijn
spelers ondergeschikt aan het collectief, iedereen had zijn eigen taak binnen het systeem.
Hij bedacht zelf allerlei test en analyses om
zijn spelers beter te maken. Hij was zijn tijd
ver vooruit, hij gebruikte toen al statistieken
en had een wetenschappelijke benadering van
het voetbal. Het zat altijd stoïcijns op de bank,
vertoonde weinig tot geen emotie en stond bekend om zijn harde en kille omgang met zijn
spelers.
Kiev was ook hofleverancier van team van de
Sovjet Unie, Oekraïne behoorde toen nog tot
de Sovjet Unie en is pas later onafhankelijk
geworden. De grootste spelers die Kiev voortgebracht heeft is uiteraard Andrij Sjevtsjenko. 
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Onnavolgbare spits bij Dynamo Kiev en AC Milan, waar hij de opvolger werd van Marco van
Basten. Later bij Chelsea was de glans er een
beetje vanaf.
Met de komst van Sjevtsjenko begon ook het
tijdperk van het Oekraïense voetbal als onafhankelijk voetballand, ze werden niet meer
gezien als Russen, maar als Oekraïners. Voor
ons vanzelfsprekend, maar voor de Oekraïense
voetballers des te belangrijker, en dat is gezien
de huidige situatie voor ons nu ook duidelijk

BORDSPONSOR PLUS

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

SHIRTSPONSOR

Adruu B.V.
Albert Heijn
Malex Automotive
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
Trendo Communicatie en Webdesign
Van der Putten Fysiotherapie

geworden. Je kunt het vergelijken met de gedachte dat Nederland vanaf de 2e wereldoorlog bij Duitsland zou horen en dat van Basten,
Rijkaard en Gullit als Duitsers het EK van 1988
gewonnen zouden hebben.
De toekomst zal uitwijzen hoe het verder zal
gaan met het Oekraïense voetbal, maar ik
vrees dat de situatie dusdanig uit de hand gelopen is dat zelf “De Rijdende Rechter” dit niet
kan oplossen.
G.Plastic

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

ENTREESPONSOR

Marks Wachters Notarissen

TOERNOOISPONSOR

Karwei Someren-Asten
Jetstone (Subsponsor paastoernooi)

NWC TV

Bemeko Partyverhuur
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee
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DE DOORGEEFPEN

ROB
OPDAM
TOEN IK IN 1979 MET MIJN OUDERS ALS
6-JARIG MANNETJE IN ASTEN KWAM
WONEN, BESTOND ER GEEN JO7,-8
OF -9. DE JONGSTE CATEGORIE WAS DE
‘E-TJES’ EN DAARVOOR MOEST JE 9 JAAR
OUD ZIJN.
Omdat ik niet kon wachten mijn voetbal
kwaliteiten aan een groter publiek te tonen,
meldde mijn moeder zichzelf aan als
voetbaltrainer bij NWC voor de E-jeugd. Dat
gaf haar de kans mij elke training mee te laten
doen. Zo kon ik toch alvast in teamverband
voetballen, hoewel het leeftijdsverschil met
de rest ervoor zorgde dat ik al dolgelukkig was
wanneer ik 2x de bal had aangeraakt in een
partijspel.
Een jaar later werden alsnog de ‘F-jes’ bij NWC
in het leven geroepen en kon ik me in echte
wedstrijden meten met leeftijdsgenootjes.
Inmiddels dacht ik mezelf vooral te kunnen
onderscheiden als doelverdediger. Gewapend
met de tuinhandschoenen van -wederom- mijn
moeder, verdedigde ik wekelijks het doel,
of beter gezegd een stalen buisconstructie
zonder doelnet. Een tegendoelpunt zorgde
daardoor niet alleen voor de teleurstelling

van een achterstand, maar ook voor een
vernederende wandeling van soms wel 50
meter om de bal zelf weer op te gaan halen.
Na de ‘F-jes’ verhuisde ik naar de ‘E-tjes’ waar
ik mijn rol van keeper inruilde voor die van
‘nummer 9’. Een nummer dat -daar is ze weermijn moeder eigenhandig op mijn NWC-shirt
had gestreken. Ik was apetrots. Wel jammer
was dat meerdere teamgenootjes hetzelfde
hadden bedacht waardoor bij ongeveer de
helft van ons team nummer 9 op de rug prijkte.
Ik bleef voetballen in de D- en C-jeugd, maar
liet me in de ‘B-tje’s -niet in de laatste plaats
vanwege de relatie tussen mijn toenemende
lichaamsgewicht en mijn afnemende
loopvermogen- verleiden weer in het doel
plaats te nemen. Met Top-B, met onder andere
de latere coryfeeën Antoine Kappé en Mikel
Durrer in de gelederen, werden we kampioen
onder de bezielende leiding van Wim van
Oosterhout en na een jaar in de ‘B-tjes’ 
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mocht ik al gaan keepen de Top-A. Ik bleef
drie jaar in de ‘A-tjes’ waarbij ik het laatste
jaar elke zondag met ons vaandelteam mee
mocht als reservekeeper. In die tijd ontdekte
ik ook andere sporten waarbij het uitgaan
op zaterdagavond en later op meerdere
avonden, mijn favoriete werd. Dat had trainer
Jan Renders ook in de gaten. Die had mij
inmiddels als keeper in ‘het tweede’ gezet. Hij
merkte dat mijn interesse verschoof van het
voetbal naar wat hij ‘randzaken’ zou noemen,
en wilde me triggeren door me tijdelijk naar
‘het derde’ terug te zetten. Echter, ik pakte
dat op als een uitnodiging om me nog minder
in te zetten voor het voetbal wat uiteindelijk
resulteerde in een vroegtijdig einde van mijn
keeperscarrière. Na een periode voetballen in
een lager team, heb ik nog één keer letterlijk
de handschoenen opgepakt en ben toch nog
een seizoen keeper geweest van NWC 1 in
de tijd dat Gerard Lomans daarvan trainer
was. Daarna volgde nog een aantal jaar een
anonieme rol op het middenveld van NWC 6.
Inmiddels ben ik al heel wat jaartjes gestopt
als actief veldvoetballer/-keeper en ben ik
ook een hele periode niet op sportpark ’t Root
geweest. Dat veranderde toen mijn oudste
zoon en later mijn jongste, lid werden van
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NWC. Sindsdien ben ik weer regelmatig bij
NWC te vinden.
Als ik voor het schrijven van dit stukje mijn
voetbalverleden door mijn gedachten laat
gaan, merk ik weer hoeveel tijd ik bij NWC
heb doorgebracht en hoeveel plezier me dat
heeft bezorgd. Hoeveel anekdotes daar zijn
geboren. Hoeveel mensen ik door NWC heb
leren kennen. Dat geldt uiteraard niet alleen
voor mij, maar voor heel veel NWC’ers. De
sociale functie van een voetbalvereniging is
enorm. En zo’n vereniging functioneert alleen
door al die fantastische, vaak een tikkeltje
eigenzinnige vrijwilligers die het mogelijk
maken dat er dagelijks bij NWC kan worden
gesport. Of ze nu Ad Seijkens, Peter van
Heugten, Ricus Verhees, Wim Vaes of Jac van
Oosterhout heten; zonder deze mensen kan
een voetbalvereniging niet bestaan. Ik wil dan
ook afsluiten door eenieder te bedanken die
zich op welke manier dan ook inzet of heeft
ingezet voor onze mooie club: enorm bedankt!
En o ja, de doorgeefpen gaat naar Jos
Hurkmans; de sierlijke voorhoedespeler
van NWC 6 en topscoorder aller tijden van
nagenoeg elke zaalvoetbalcompetitie in de

regio.

AANPAK VAN structureel KEEPERSPROBLEEM

Project ’Keepen is leuk’
uit de startblokken
DE EERSTE STAPPEN IN HET NIEUWE PROJECT ‘KEEPEN IS LEUK’ ZIJN GEZET! ONDER LEIDING VAN COÖRDINATOR MAARTEN VAN OOSTERHOUT WIL NWC HET MOOIE KEEPERSVAK
STIMULEREN, OM ZO TE LATEN ZIEN DAT HET WORDEN VAN KEEPER ECHT LEUK KAN ZIJN.
was dit door een zaterdagbaan en muzikale
De coördinator
Maarten van Oosterhout is coördinator van activiteiten niet meer te combineren en ben
het project. Allereerst stelt hij zichzelf voor. ik met voetballen gestopt. Sinds vier jaar ben
“Ik ben Maarten van Oosterhout, 42 jaar en ik weer betrokken bij NWC als leider/trainer
van het team van onze zoon
getrouwd
met
Susanne
Wout.”
Vervoordeldonk.
Samen
hebben we twee kinderen,
Ontstaan
Roos van twaalf en Wout van
Hoe kwam dit nieuwe
tien jaar. Wout speelt al vier
project eigenlijk tot stand?
jaar bij NWC waarvan drie
Maarten vertelt. “Na diverse
seizoenen als keeper. Dit
evaluatiegesprekken
met
seizoen keept hij in de JO11de keeperstrainer van de
4. Samen met enkele andere
seniorenselectie, gesprekken
ouders train en coach ik dit
met diverse jeugd (keepers)
team. Ik heb zelf vroeger in de
trainers én uit ervaring
jeugd van NWC gevoetbald,
binnen diverse afdelingen
van de F tot en met de B.
Maarten van Oosterhout.
blijkt er een structureel 
Op een bepaald moment
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keepersprobleem te ontstaan. NWC moet zich
dringend bezig gaan houden met het opleiden
en begeleiden van keepers en keeperstrainers.
Mijn eigen zoon keept sinds drie jaar en wilde
graag keeperstraining. Binnen de leeftijd
waar hij tot nu toe gespeeld heeft, was er nog
geen aparte keeperstraining en zodoende
heb ik bij NWC geïnformeerd of ik iets kon
betekenen voor de keepers. Arian Verrijt heeft
het keepersplan “Keepen is leuk” geschreven,
samen met een groep mensen die keepen ook
beter op de kaart willen zetten. Voor dit plan
zochten ze nog een coördinator en deze rol heb
ik nu op me genomen.”
Het project
Voor de NWC-ers die het project nog niet
kennen, legt Maarten het uit. “We willen
kinderen – en hun ouders – laten zien dat
keepen leuk is! De keeper is een belangrijke
factor in elk team en hoort er echt bij. Vanuit
de trainers en coaches moet er meer aandacht
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aan het keepen worden geschonken, dus niet
alleen naar de veldspelers. Met behulp van een
enthousiaste werkgroep willen we de keeper
binnen NWC de aandacht geven die hij of zij
verdient. Dit willen we doen door voldoende
keeperstrainingen te organiseren, maar ook
door middel van een aantal leuke activiteiten
zoals de keepersclinic van VVV-Venlo in oktober
2021. Het doel is om kinderen en hun ouders
te laten zien hoe leuk keepen is en daarmee
binnen alle afdelingen en niveaus voldoende
keepers te vinden en te behouden. De
doorstroming van zelfopgeleide keepers naar
de seniorenselectie hoort daar ook bij. De
grootste uitdaging is om voor alle afdelingen
en niveaus binnen NWC voldoende keepers
en trainers op te leiden en begeleiden. Het
doel en de grootste uitdaging liggen eigenlijk

heel dicht bij elkaar!”

Maarten, veel succes met dit mooie initiatief!

COLUMN

OVER
DE RELING
WE HANGEN WEER! VOLOP! EN NIETS KAN ONS VERJAGEN. HOE HEERLIJK IS HET OM ALS
NWC-SUPPORTER, HANGEND OVER HET HEK ALS OVER DE RELING VAN EEN SCHIP, UITKIJKEND OVER HET IMMER GROENE EN EGALE HOOFDVELD, TOT AL DAN NIET DIEPE VOETBALOVERPEINZINGEN TE KOMEN... DEZE KEER IN ‘OVER DE RELING’...

Als dat niet een aanstormend NWC-talent is dat
hier over de reling hangt. Goedemiddag jongeman. Stel je eens voor aan de lezers.
Goedemiddag, ik ben Tim van Dijk. En dank dat
je me een aanstormend talent noemt.
Nou, het is toch zeker zo. Als spits van JO19-1
heb je al veel minuten gemaakt in het eerste.
Maar wat hang je hier?
Het eerste speelt zometeen, maar ik mag niet
meedoen. Afgelopen donderdag viel ik in, en
ik kreeg rood. Zwaar onterecht natuurlijk, maar

nu ben ik voor 1 wedstrijd geschorst. Dus vandaag ben ik supporter.
Als spits moet je ook nooit meeverdedigen...
komt alleen maar ellende van... Hoe zijn je
cijfers in de JO19-1?
Wat weinig goals vind ik zelf, slechts vijf, maar
wel elf assists.
Een sociale spits, hoe mooi is dat. Wat doe je
naast voetballen verder zoal?
Ik studeer commerciële economie aan de Fontys 
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in Eindhoven, een lekkere brede opleiding. Ik
woon nog fijn bij papa en mama thuis en mag
graag op stap gaan met mijn vrienden.
Liefdeleven?
Op de waakvlam. Wat oefenen, maar niets
vasts. Prima voor nu dus!
Kan ik jou nog tot een inspirerende uitsmijter
verleiden voor de lezer?
Poeh... Moeilijk... Oké, komt ie: Op de eerstvolgende gelegenheid na het uitkomen van dit
clubblad moet mijn favoriete trainer/teamgenoot Robinho Rijnders het nummer Jouw blik
van John West karaoken in de kantine. En iedereen mag meezingen!
Dat is een andersoortige uitsmijter dan anders, maar wel een prima! Ik ben benieuwd...
Robin kan er niet onderuit! Dankjewel Tim.
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Van 10 t/m 12 juni op sportpark ‘t root

eerste editie
Manegevoetbal on Tour
OP VRIJDAG 10, ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 JUNI
2022 WORDT DE EERSTE EDITIE VAN MANEGEVOETBAL ON TOUR GEHOUDEN OP SPORTPARK ‘T ROOT!
Het belooft een fantastisch weekend te worden
waar de organisatie flink de schouders onder gaat
zetten. Alle deelnemers en bezoekers zullen het
manegevoetbalgevoel gaan ervaren wat ze gewend
zijn. Hoogstaand voetbal, plezier en entertainment
zullen centraal blijven staan in een geweldige
manegevoetbal-ambiance.
Bekijk de website www.manegevoetbalasten.nl voor
alle info en houd de socials in de gaten voor het laatste
nieuws!

Hans Stienen, Nils van Hoek en Gerard Stienen (vlnr) laten zien dat ze er klaar voor zijn.
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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 Johnny
Smits. Het meiden/vrouwen
voetbal binnengerold als vader van een voetballende
dochter. De vlag van de assistent scheidsrechter in
de hand genomen en vandaaruit “verslaafd” geraakt
aan het spelletje voetbal.
Gedurende dit seizoen als assistent scheidsrechter gestopt bij

vrouwen 2, vanwege fysieke
ongemakken. Maar sinds
de oprichting van de commissie meiden/vrouwen
voetbal actief binnen
deze commissie.
Inmiddels mag Johnny
gezien worden als een
onmisbare schakel binnen het meiden/vrouwen
voetbal.

Wie is JOHNNY nu eigenlijk?
Naam: Johnny Smits • Geboren:12 juli 1966 • Partner/vriend/
vriendin: Getrouwd • Zoon van: Hans en Antoinette • Tatoeages:
Nee • Huisdieren: Bailey, de hond van mijn dochter • Werk: Ik ben
als rechercheur werkzaam bij de FIOD • Hobby’s naast voetbal:
Ik mag graag kijken naar de F1 • Mooiste muziek: Instrumentaal
• Beste Film: Ik kijk nauwelijks films, maar de serie Undercover
op Netflix vind ik top • Mooiste Boek: Beekman en Beekman en de
boeken van John Grisham • Lekkerste eten: Spaghetti • Lekkerste
drinken: Een speciaal biertje of een lekker wijntje, allebei goed! •
Leukste TV programma: Vandaag Inside • Wat zap je weg op TV:
Reclame • Mooiste man of vrouw: Uiteraard mijn eigen vrouw •
Favoriete vakantieland: Dominicaanse Republiek • Bang voor:
Ik ben niet zo snel bang • Respect voor: Alle vrijwilligers die
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zich belangeloos inzetten in de maatschappij • Spijt van: Dat
ik pas op latere leeftijd serieus ben gaan studeren • Beste eigenschap: Te allen tijde een rustige uitstraling • Slechtste eigenschap: Koppig en ongeduldig • Hekel aan: Mensen die zich
anders voordoen als ze werkelijk zijn en mensen die zich niet aan
hun afspraken houden • Voor het laatst gehuild: Kan het me niet
meer herinneren • Kan erg lachen om: Flauwe humor • Als ik Koning
was zou ik: Afstand nemen van de troon • Drie meest bezochte
websites: Google, Eindhovens Dagblad en YouTube • Drie meest
gebruikte apps: WhatsApp, HCL Notes en Outlook • Meest opmerkelijke nieuwsfeit: De moord op Peter R de Vries • Favoriete
club Nederland: PSV • Favoriete club Buitenland: Barcelona •
Beste speelster Nederland: Lieke Martens • Beste speelster Buitenland: Megan Rapinoe • Beste speler Nederland: Frenkie de
Jong • Beste speler Buitenland: Ronaldo • Mooiste voetbalshirt:
Bayern München Uit shirt 2021-2022 • Mooiste doelpunt: Marco van Basten EK 1988 • Hoe zie je de toekomst van SV Someren/
NWC: Ik zie een mooie groei bij de jonge meiden binnen Someren
en Asten. Daarbij is er sprake van een gemotiveerde staf, dus
er ligt een hele mooie toekomst in het verschiet. SV Someren
/ NWC zal een kernclub worden binnen onze peelregio op het
gebied van vrouwenvoetbal • Hoe ziet je eigen voetbalcarrière
eruit: Ik heb zelf nooit actief gevoetbald, maar altijd langs de lijn
gestaan. Ik heb tot mijn 16e aan atletiek gedaan enben daarna
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gaan toerfietsen. • Wat is je rol binnen SV Someren / NWC: In
de teams waarin mijn dochter voetbalde heb ik me jarenlang ingezet als assistent trainer en als assistent scheidsrechter. Momenteel heb ik zitting in de commissie vrouwenvoetbal ST Someren / NWC. • Beste speelster aller tijden van SV Someren of
NWC: Lotte van Mourik. • Beste speler van SV Someren of NWC:
Youri van Brussel • Mooiste sportpark: Het sportpark van NWC
natuurlijk, al mag de Potacker er ook zijn • Deze clubman/vrouw
verdient een pluim: Ik wil niet één iemand specifiek benoemen.
Iedereen die belangeloos zijn/haar steentje bijdraagt binnen
de
vereniging verdient een dikke pluim! • Levensmotto:
De manier om te starten is door te stoppen met praten en starten
met doen • Bedankt, zijn er nog op- of aanmerkingen?: vrouwenvoetbal bezig met een hele mooie samenwerking waarbij
primair de doelstelling is dat eenieder op haar eigen niveau kan
voetballen. Ik verwacht daarom ook binnen een aantal jaren een
stabiele vrouwenafdeling te hebben binnen Someren / NWC met
een grote uitstraling en aantrekkingskracht naar speelsters uit

de regio!

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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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.

COLUMN

VAR onder Vuur
HET IS INMIDDELS ALWEER BIJNA 4 JAAR GELEDEN DAT DE VAR (VIDEO ASSISTANT REFEREE)
WERD GEÏNTRODUCEERD. DE VERWACHTINGEN WAREN HOOG GESPANNEN EN IEDEREEN
WAS HOOPVOL DAT DIT NIEUWE HULPMIDDEL ZOU BIJDRAGEN AAN EEN EERLIJKER VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN. HET IS INMIDDELS ALWEER BIJNA 4 JAAR GELEDEN DAT DE
VAR (VIDEO ASSISTANT REFEREE) WERD GEÏNTRODUCEERD. DE VERWACHTINGEN WAREN
HOOG GESPANNEN EN IEDEREEN WAS HOOPVOL DAT DIT NIEUWE HULPMIDDEL ZOU BIJDRAGEN AAN EEN EERLIJKER VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN.

De tolerantie naar scheidsrechters werd steeds
minder en met behulp van de VAR zouden de
scheidsrechters met behulp van de extra ogen
en de videotechnologie de wedstrijden makkelijker in goede banen kunnen leiden.
De praktijk is helaas dat er bijna wekelijks
enorm veel discussie is over de VAR. Erger
nog, op en rondom de velden ontstaat steeds
meer irritatie over het te pas en te onpas gebruiken van de VAR, en vaak over het niet ingrijpen door de VAR. Bij de introductie werd
de VAR nog als een mooi nieuw revolutionair
middel ter promotie van zuiver voetbal gezien.
De verwachting was dat de VAR snel volledig
ingevoerd en onmisbaar zou zijn. Hoe anders
is het nu als we een tussenbalans opmaken.
Zo maar een greep uit de talloze discutabele
momenten gedurende de afgelopen periode.
Onlangs de klassieker Ajax – Feyenoord, die
door Ajax op de valreep met 3-2 werd gewonnen. De analist van ESPN, Kenneth Pérez,
verwees na afloop naar een onbestrafte overtreding van Ajacied Martinez die in het strafschopgebied een beuk uitdeelt aan Dessers.
Veel mensen vonden dat de arbitrage een pe-

nalty had moeten toekennen, waarom greep
de VAR hier niet in ?
NEC wordt in 2 weken tijd drie maal benadeeld
door de VAR. Eerst de wedstrijd tegen AZ waarin de AZ speler Karlsson scoort, en duidelijk
te zien is dat hier strafbaar hands aan vooraf
gaat.
Daarna de met 4-3 verloren wedstrijd tegen
Groningen met na slechts 17 minuten een rode
kaart voor El Karouani die later door de aanklager betaald voetbal wordt geseponeerd. De
KNVB zegt hiermee indirect dat het niet ingrijpen van de VAR een fout was.
Opvallend bij de rode kaart was ook de actie
van de Groningen speler Strand Larsen die El
Karouani de rode kaart aansmeerde door te
doen voorkomen dat hij een enorme kopstoot
kreeg. Waarom wordt het zogenaamde slachtoffer niet berispt voor zijn onsportieve actie
?? De VAR zou juist zijn/haar meerwaarde
kunnen aantonen door het registreren en het
attenderen van de scheidsrechters op onsportief gedrag.
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Dan nog de 0-0 wedstrijd tegen Sparta waarbij een vermeende handsbal van Aoussar tijdens een scrimmage door de VAR beoordeeld
wordt. Vervolgens besluit de dienstdoende
VAR niet in te grijpen en krijgt NEC geen penalty toegekend. Scheidsrechter Kamphuis krijgt
na afloop de beelden te zien en biedt zijn excuses aan voor het niet ingrijpen van de VAR.
NEC houdt slechts 1 punt over aan de 3 wedstrijden en verliest kostbare punten die in
strijd om lijfsbehoud zo maar beslissend
kunnen zijn. De Nijmeegse ploeg is heel begrijpelijk ontstemd over deze fouten en de
algemeen directeur van NEC heeft een protestbrief gestuurd naar de KNVB. Hij verwoordt de
onvrede als volgt. “We willen graag in gesprek
komen met de KNVB over de genoemde situaties. Ik denk dat we in het belang van het totale Nederlandse voetbal onze zorgen moeten
uiten en dat de KNVB open moet staan voor
verbeteringen in de kwaliteit van de VAR. Dat
is iets waar we samen voor moeten staan.”
Hij snijdt een belangrijk punt aan. Wordt de
functie van VAR wel serieus genoeg genomen
door de KNVB ? In de praktijk blijkt nu vaak
dat scheidsrechters met minimale eredivisieervaring, soms zelfs zonder ervaring in de eredivisie, worden ingezet als VAR.
Oud-scheidsrechter Mario Van der Ende heeft
eerder ook al het roulatie systeem van scheids-

rechters in twijfel getrokken. Dat houdt in dat
ze zowel op het veld staan als ook VAR zijn.
Dat zou strikt gescheiden moeten zijn.
Als er aparte groepen zouden zijn, durven ze
elkaar meer te corrigeren. Nu lijkt het erop dat
de scheidsrechters elkaar vaak de hand boven
het hoofd houden, aldus Van der Ende.
Feitelijk zou er dus meer aandacht moeten zijn
voor het opleiden en aanstellen van mensen
die exclusief als VAR gaan optreden. Ook pleit
hij voor een kwaliteitsimpuls door het inzetten
van scheidsrechters die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en die met hun
ervaring en gezag een waardevolle aanvulling
kunnen zijn op de wedstrijdscheidsrechter.
Door alle voortdurende discussies en controverse over de VAR en de vaak te grote invloed
op het wedstrijdverloop zijn we nu aanbeland
op een kantelpunt. De geloofwaardigheid en
het bestaansrecht van de VAR staat en valt
met 100 % professionaliteit. Hier valt nog heel
veel winst te behalen en onmiddellijke actie
en daadkracht zijn essentieel.
Soms denk ik wel eens, waarbij ik vast niet de
enige zal zijn, waarom gaan we niet terug naar
het tijdperk vóór de VAR. Misschien moeten
we gewoon weer accepteren dat scheidsrechters mensen van vlees en bloed zijn die wel
eens fouten maken, net zoals de spelers en

begeleiders.


kantine klaar voor warme maanden

NWC-kantine voorzien van
modern koelsysteem
MET HEEL VEEL TROTS EN GROTE DANK RICHTING DE FIRMA THIJS ENGINEERING & CONSULTANCY B.V. EN HAAR CONNECTIES, ONZE SPONSOREN EN ONZE VRIJWILLIGERS KUNNEN
WIJ MELDEN DAT ONZE KANTINE VANAF FEBRUARI IS VOORZIEN VAN EEN MODERN KOELSYSTEEM. DAARMEE IS EEN PRACHTIG EN ZEER SOEPEL VERLOPEN PROJECT AFGEROND
WAARDOOR HET NOG FIJNER VERTOEVEN ZAL ZIJN IN DE KANTINE VAN NWC.
Het idee om de kantine uit te rusten met een koelsysteem, is ontstaan bij NWC-lid en vrijwilliger Jarno
Thijs. Maar hoe is dit project tot stand gekomen? Lees
in dit artikel meer over zijn bedrijf Thijs Engineering &
Consultancy B.V. dat het koelsysteem aan NWC heeft
geschonken, over het idee, de uitvoering daarvan en
de vele betrokken partijen en vrijwilligers die dit project mogelijk hebben gemaakt.
De achtergrond
“Thijs Engineering & Consultancy B.V. is een bedrijf
waar, met een groep van zes engineers en consultants, gewerkt wordt aan gebouwgebonden technische installaties, van verwarming, koeling, luchtbehandeling tot liften, sprinklerinstallaties etc.
Wij verzorgen op het gebied van deze technische installaties diverse aspecten. Van het ontwikkelen van,
tot het uitwerken in bestekken, het in de markt zetten
en de controle bij de montage alsmede de oplevering
van de projecten. We monteren zelf dus niks, maar
maken het technisch ontwerp, zijn het aanspreekpunt tijdens de uitvoering en de ondersteunende
factor voor de opdrachtgever. Daarbij moet je denken
aan nieuwbouw, renovaties en ombouw van hotels,
restaurants, scholen, sportaccommodaties, seriema- 
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tige woningbouw en luxe villa’s. Onze opdrachtgevers
bestaan uit pandeigenaren, vastgoedontwikkelaars,
aannemers en hotelketens, die wij ondersteunen binnen het gehele traject of soms ook enkel voor trouble
shooting. Met ruim 25 jaar ervaring op dit gebied werken we binnen de Benelux, met uitschieters naar de
rest van Europa.”
Het idee
“Als vrijwilliger loop ik al een jaar of tien over de velden als leider, trainer en natuurlijk als toeschouwer.
Ik heb de nieuwe kantine gebouwd zien worden en
weet wat bouwen, budgetbewaking en keuzes maken
inhoudt. Daarbij is destijds om moverende redenen
niet gekozen om koeling toe te passen. De combinatie
van de oriëntatie van het pand met de grote glasoppervlakte, maakt dat het al snel warm is in de kantine.
En als je iets niet wil, is het dat je koffie niet afkoelt en
je pilsje warm wordt. Maar ook het feit dat de BSO nu
gebruik maakt van de ruimte, maakt een goed klimaat
nog meer een must.
Jaarlijks doneren we aan een goed doel. Soms lokaal,
soms internationaal. Vaak doen we dat waar de combinatie gemaakt kan worden tussen jeugd, techniek
en duurzaamheid. Eén keer in de zeven jaar mag je
wel eens wat extra doen dachten we, en daarmee
kwam het idee tijdens een bijeenkomst in het afgelopen jaar. Daar zaten vele vrijwilligers met natte oksels
en pareltjes op het voorhoofd. Dat kan anders, dat
kan beter, met het comfort van koeling in de kantine
en de bestuurskamers. Een forse investering, maar
waar vele dagen per jaar iedereen plezier van heeft!”
De uitvoering
“Na het delen van ons idee om een compleet koelsysteem te schenken aan NWC, werd er snel geschakeld.
Met Louis van den Boer en Ronald Linders werden de
werkzaamheden doorgenomen en bekeken wat met
de bestaande relaties en vrijwilligers van NWC gerealiseerd kon worden, en welk deel wij met onze partners zouden uitvoeren.
Als installatieconcept is gekozen om een warmtepompsysteem toe te passen, waarbij de bestuurs-
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kamers onafhankelijk te bedienen zijn en de
kantineruimte ook in meerdere stappen te klimatiseren is. De gekozen installaties hebben
een enorm hoog rendement en lage aanloopstromen waarmee dit relatief eenvoudig is in
te passen in de elektrische installatie van het
complex. Door compact te bouwen op het dak,
blijft er maximaal dakoppervlak vrij voor eventuele zonnepanelen in de toekomst.”
De betrokken partijen
“Een dergelijk koelsysteem dient conform
strikte voorwaarden te worden aangelegd om
te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Hiervoor hebben we Bercx Klimaattechniek samen met TechTro uit Asten bereid
gevonden. Zij kunnen ook het onderhoud oppakken na de installatiefase. Als product is gekozen voor Mitsubishi Electric, een absoluut
A-merk op het gebied van warmtepompen.

30

Om in de grote ruimte de koele lucht tochtvrij
in te blazen, hebben we een ‘air-sock’ van de
firma BLT toegepast. Dit is een lang textiel
luchtkanaal, waar uit kleine gaatjes de lucht
fijnmazig de kantine in wordt geblazen.”
Aanvullende werkzaamheden worden door
bestaande partners van NWC verzorgd, onder
toezicht van Louis van den Boer en met Ronald
Linders als bestuursverantwoordelijke. Zo zet
Van der Heijden Sloopwerken een van haar
verrijkers in om de units op het dak te zetten.
Elektro Speciaal Sprengers verzorgt de elektrische voedingen voor de nieuwe warmtepompen en Van Eersel Installatietechniek verzorgt
het afvoeren van condens. Verberne bouw +
meubel zorgt voor de sparingen in het dak.
Maas Dakwerken zorgt dat de nieuwe doorvoeringen voor de koelleidingen weer waterdicht worden ingebrand en Stukadoorsbedrijf

Spang zorgt voor een nette afwerking.”

Slag Om Asten en het
Muziekspektakel 2022
OP DINSDAG 26 APRIL EN WOENSDAG 27
ORGANISEERT NWC, SAMEN MET JONG NEDERLAND ASTEN, DE SLAG OM ASTEN EN
HET MUZIEKSPEKTAKEL IN DE GROTE TENT
OP HET KONINGSPLEIN.

Tijdens Koningsnacht nemen 400 man,
verdeeld over 50 teams, bezit van de quiztent om te strijden voor eeuwige roem (en wat
consumpties). Zij beantwoorden de meest
uiteenlopende vragen van sport tot muziek,
van showbizz tot techniek. Dit alles onder
leiding van de voormalige organisatie achter
De Grote NWC Quiz. Succes gegarandeerd dus!
Op Koningsdag barst het feest weer los met het
Muziekspektakel Asten. Net als voorgaande
jaren spelen ook dit jaar een aantal lokale en
regionale bands zoals Fearlezz, Loose Cannon,
Daddys Playground en Emptyfield onze tent
weer helemaal plat!

Als organisatie van dit evenement zijn we
alweer enkele maanden bezig met alle
voorbereidingen. En dat doen we graag. We
nodigen dan ook iedereen uit om eind april
een bezoek te brengen aan de tent. Of je nu
komt als deelnemer aan De Slag Om Asten,
als bezoeker van het Muziekspektakel, of als
vrijwilliger, je bent van harte welkom!
Tot slot: neem voor de meest actuele informatie
over het evenement ook een kijkje op onze
website: www.muziekspektakelasten.nl
Organisatie Muziekspektakel Asten
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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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