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VOORWOORD
Voor je ligt weer een nieuwe editie van de NWC-er. De laatste
editie van het seizoen 2021-2022 en daarbij tevens de laatste
editie voor mij als hoofdredactrice van de nieuwe NWC-er. Na
10 jaar is het tijd om te gaan stoppen. Mijn werk, gezin en andere vrijwilligerstaken hebben ervoor gezorgd dat ik het stokje
over ga geven. De eerste jaren was ik, vanwege mijn voetballende zonen, nog veelvuldig op het sportpark te vinden, maar
nadat de een na de ander (ik heb er 4!) zijn voetbalcarrière om
verschillende redenen beëindigde, bleef ik nog enkele jaren
actief voor NWC. De gezelligheid van onze vergaderingen waren daarvoor eigenlijk de voornaamste reden. Daarvoor wil ik
Bas, Gert, Ronald, Jelle en Paul (en Pauline die ons vanuit het
hoofdbestuur ondersteunde) dan ook enorm bedanken. Dank
ook voor jullie altijd interessante bijdragen in de ongeveer 50
edities die we samen hebben gemaakt!
Gelukkig kan ik het stokje ook daadwerkelijk overgeven, want
Paul Debeij, die ook al jaren in de redactie zit, gaat mijn taak
overnemen. Fijn Paul dat we je hebben kunnen overtuigen en
enthousiast hebben kunnen maken voor deze mooie functie.
Ik wens je veel succes!
Tenslotte wil ik graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdragen aan alle edities, want wat is een redactie zonder de
inbreng vanuit de gehele voetbalclub? Jullie hebben ervoor
gezorgd dat vele edities goed gevuld op de deurmat kwamen
liggen.
Ik wens iedereen nog vele fijne en sportieve jaren bij deze
mooie club.
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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

terugkijken
OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN GAAN DE TEMPERATUREN RICHTING DE 30 GRADEN EN
WORDEN DE EERSTE KAMPIOENEN GEKROOND. TERWIJL DE LAATSTE WEDSTRIJDEN WORDEN GESPEELD KUNNEN WE TERUGKIJKEN OP EEN SEIZOEN WAARIN WE LANGZAAM WEER
TERUG ZIJN GEGAAN NAAR HET ‘NORMAAL’ EN WE WEER VEEL SAMEN HEBBEN KUNNEN
DOEN.
Onlangs stond de SpoMiBo op het programma. Ja, je leest het goed, de sponsor middagborrel. Na een geslaagde middag langs de lijn
of over de reling konden we eindelijk weer
eens onze waardering tonen aan alle sponsoren die ons ook in moeilijke tijden zijn blijven steunen. Dat is niet vanzelfsprekend en
wordt enorm gewaardeerd. Hier en daar ving
ik op dat sommige sponsoren zich bezwaard
voelden om naar deze gelegenheid te komen
omdat ‘ze niet zoveel doen’. Erg jammer,
want elke sponsor, groot of klein, draagt bij
aan het welzijn van onze club. Daarnaast is
het ook een mooie gelegenheid om de verbinding te zoeken met andere sponsoren, en (ik
spreek uit ervaring) het is ook heel gezellig!
Onze kantine mocht weer decor staan voor

de vrijwilligersavond. Net als onze sponsoren
vormen de vrijwilligers een hele belangrijke
groep mensen die dag en nacht klaarstaan
voor onze vereniging. Met hun inzet kan onze
club dagelijks draaien en kunnen al die fanatieke voetballers en voetbalsters hun favoriete sport uitoefenen. Ook zij hebben lastige
jaren gekend. Het voelde erg goed om elkaar
weer op deze manier te mogen ontmoeten en
iets terug te doen voor deze trouwe schare.
En je raadt het al: ook hier was het heel goed
toeven.
Als we kijken naar ons vaandelteam (dat op
het moment van schrijven nog twee wedstrijden voor de boeg heeft) kunnen we zeggen dat we een prima seizoen achter de rug 
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 hebben. Zeker na de winterstop hebben we
een mooie reeks kunnen neerzetten, en dat
ondanks de trainerswissel aan het begin van
het seizoen. Ik denk dat we ook heel tevreden
terug kunnen kijken op de aanstelling van
Mario Verlijsdonk als trainer van ‘het eerste’.
Mario is naast een voetbaldier ook een erg
prettig persoon en een mooi visitekaartje van
NWC in de regio.

Helaas moeten we soms afscheid nemen
van goede mensen, in dit geval Monique ten
Thije. Zij zwaait na 10 jaar af als hoofdredactrice van de NWC’er. Heel veel dank Monique,
voor al die mooie edities die jij samen met je
team hebt samengesteld. Heel veel succes
met alles wat je gaat doen.
Rest mij nog iedereen een hele fijne, zorgeloze zomer te wensen. Geniet ervan en graag
tot volgend seizoen!


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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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

Mijn ervaringen...
als coach van NWC 11
AAN HET BEGIN VAN DIT SEIZOEN MAAKTE MIJN OUDSTE ZOON ZIJN OPWACHTING BIJ DE
SENIOREN. SAMEN MET EEN AANTAL JONGENS WAARMEE HIJ IN DE JEUGD DIVERSE JAREN
SAMEN HAD GEVOETBALD WERD HIJ INGEDEELD BIJ HET ELFDE, EEN ELFTAL MET EEN AANTAL INMIDDELS ERVAREN SPELERS.
Vanaf het begin (oefenwedstrijden en bekerwedstrijden) had hij het prima naar zijn zin
bij dit elftal. Eén van zijn voetbalvrienden
die ook voor het eerste jaar bij de senioren
voetbalde, sprak mij op enig moment aan (de
competitie was net begonnen) of ik wellicht
op zondag het coachen van het team voor
mijn rekening zou willen nemen. Hij miste
tijdens de wedstrijden de aanwijzingen vanaf
de zijkant en misschien nog wel meer een
vaste hand in het wisselen. Na overleg met
mijn zoon én met de anderen in het team heb
ik deze handschoen opgepakt. Het coachen
van een team was niet nieuw voor mij, bij de
jeugd heb ik gedurende mijn lidmaatschap
bij NWC (dit jaar al 50 jaar) diverse jeugdteams onder mijn hoede gehad en tijdens
mijn actieve carrière als voetballer/keeper
liet ik me in het veld ook niet onbetuigd!
Nu het seizoen bijna ten einde is (en waarschijnlijk bij het uitkomen van dit clubblad al
helemaal voorbij is), blik ik even terug op een
jaartje NWC 11.
Allereerst de complimenten aan de spelers
van het elfde. Vanaf de eerste wedstrijd dat
ik aan de zijlijn het coachen en wisselen voor
mijn rekening heb genomen, heb ik geen

enkele wanklank gehoord van hun zijde.
Mijn peptalk voor de wedstrijd, in de rust en
na de wedstrijd, de aanwijzingen tijdens de
wedstrijd en het wisselen werden serieus en
zonder enige vorm van mopperen geaccepteerd. Tijdens de wedstrijden werd er hard en
serieus gewerkt, voor en na de wedstrijd was
er ook tijd voor een praatje en voor de nodige
humor. De resultaten in de competitie waren nou niet bepaald om hoog van de toren
te blazen maar we werden zelden echt weg
gespeeld. Het enige ‘negatieve’ dat ik zou
kunnen benoemen was het feit dat we, zeker
in de eerste helft van de competitie teveel
doelpunten in de eerste twintig/dertig minuten weggaven, waardoor we de hele wedstrijd
achter de feiten aan bleven lopen. Over het
algemeen waren het hele doelpuntrijke wedstrijden (3-3, enkele keren 3-5 en zelfs 4-6 en
één van de hoogtepunten de 5-5 tegen sv de
Braak, waarbij we in bijna de laatste minuut
de vijfde goal (en dus gelijkmaker) scoorde).
Opvallend is het dan wel dat één van onze
allerbeste wedstrijden een 0-0 eindstand
kende. Met slechts elf man, en gedurende
tien minuten zelfs tien man, slaagden we er
in op Stiphout (met een ingespeeld team met
allemaal jonge twintigers) van het scoren te
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weerhouden en met net een beetje meer geluk hadden we enkele minuten voor tijd zelfs
de overwinning binnen kunnen halen.
We zijn het seizoen gestart met 23 voetballers
op onze lijst. Helaas was dit geen goed voorteken, want naarmate het seizoen vorderde
werd het steeds moeilijker om voldoende
spelers bij elkaar te krijgen. Enkele van de 23
heb ik het hele seizoen niet gezien (ze bleken
niet meer te voetballen), enkele haakten halverwege het seizoen af en helaas raakte ook
een aantal spelers gedurende het seizoen geblesseerd (vaak langdurige blessures!). In de
wedstrijden waar we met 16 spelers konden
beginnen was het vaak zo dat ik blij was als
we met elf op het veld de wedstrijd konden
besluiten. Kleine en grotere pijntjes waren
daar de oorzaak van, evenals waarschijnlijk
de beperkte trainingsarbeid van een aantal!
Al met al heb ik met het elfde een heel fijn
en leuk seizoen meegemaakt, helaas weinig
punten binnengehaald, wel om veel (ook
mooie) doelpunten kunnen juichen en een
prettig gezelschap om mee samen te werken.
Dieptepunt (wil ik nog wel even kwijt) waren de laatste minuten in beide wedstrijden
tegen Rood-Wit uit Helmond, waarbij onze
hele snelle rechtsbuiten (zowel in de thuiswedstrijd als in de uitwedstrijd) op een wat
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ze noemen professionele manier de grond in
werd getrapt. in beide gevallen ging hij alleen
op de doelman af en werd hij net buiten het
strafschopgebied door, volgens mij twee keer
dezelfde speler van Rood-Wit, gewoon van
achter neergemaaid.
Tot slot wil ik nog wel het volgende kwijt:
Met enige regelmaat hebben we gebruik kunnen maken van de diensten van enkele spelers uit andere teams (of zelfs spelers die eigenlijk al gestopt waren) bereid gevonden om
een wedstrijd met ons mee te spelen, omdat
we anders te weinig spelers zouden hebben.
Helaas is het steeds vaker een crime om spelers van andere teams bereid te krijgen om
zich beschikbaar te stellen om mee te doen,
zelfs als hun eigen team niet eens hoeft te
spelen. Ik kan me voorstellen dat er altijd redenen te bedenken zijn om niet mee te kunnen doen maar ik vind het doodzonde dat ik
helaas moet constateren dat de nodige voetballers het prima vinden om met hun eigen
team mee te doen maar weinig trek hebben
om een ander team uit de brand te helpen.
Hulde voor degene die dit wel doen overigens!


Hans Berkers

COLUMN: VOETBALDIER

Ervoor leven

(adje voor de sfeer)
Adje voor de sfeer, voor de sfeer, adje voor de
sfeer!
Ad zit na de wedstrijd in de kantine. Hij houdt
zich groot maar voelt zich slecht.
Donderdagavond na de training was het erg gezellig geweest. Donderdag clubavond immers.
Het was later geworden dan verstandig was.
Meer bier op dan goed was voor een mens. De
volgende ochtend was Ad wel gewoon weer op
tijd naar naar het werk. ‘s Avonds een kerel...
Vrijdagavond wat gechilled met een paar maten. In de thuiskroeg van Stijn, met wat jongens van de selectie. Lekker gezopen. Wat was
die Guus zat zeg. Gelachen man. Maar Ad had
er ook bepaald niet in gespuugd. Hij miste een
klein stukje van de vrijdagavond-film.
Zaterdagavond vierde Joost van het eerste zijn
verjaardag. De hele selectie was uitgenodigd.
De pa van Joost, zelf oud eerste coryfee, had
nog wel geopperd dat dat eigenlijk echt niet
kon, een dag voor de wedstrijd. En of Joost zijn
verjaardag niet beter op vrijdag kon vieren. In
verband met het voetballen op zondag. Maar
daar wilde Joost niks van weten. Zaterdag

moest en zou zijn verjaardagsfeest zijn. Het
was kneitergezellig geweest. Karaoke gedaan,
en was er nou een paaldanseres geweest? Ad
wist het niet zeker, maar de foto’s en filmpjes
die hij kreeg zeiden genoeg. Legendarische
avond.
En dan vandaag... Veel, heel veel water gedronken. En gevoetbald. Thuis tegen RKVVO.
Ad had het 60 minuten volgehouden. Joost
een helft. Toen waren ze op, leeg, kramp, wissel alsjeblieft. Nog gewonnen ook, 2-0, en
Ad had zijn eerste doelpunt in het eerste gemaakt. Dat moest gevierd worden! Hé Ad, riep
iemand. De eerste keer scoren in één betekent
altijd een Hoegaarden adten. Stoer lachend
kiepte Ad een glas Belgisch witbier in één teug
achterover.
Ad zit in de kantine, zijn hoofd in zijn handen.
Opeens houdt hij het niet meer en braakt onder de tafel. Uit de speakers klinkt feestmuziek. Adje voor de sfeer, voor de sfeer, adje
voor de sfeer...
Ad fundum, het is latijn, en betekent tot op de

bodem...
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Dankwoord van voetbalman pur sang

Cees Jansen neemt
afscheid
NA ZESTIEN PRACHTIGE JAREN, WAARIN HIJ VERSCHILLENDE FUNCTIES UITOEFENDE BINNEN
NWC, NEEMT CEES JANSEN AFSCHEID. MAAR NIET VOORGOED, WANT DAAR IS CEES VEEL TE
BETROKKEN EN TE GEPASSIONEERD VOOR. “IK STOP MET MIJN OFFICIËLE WERK BINNEN DE
CLUB, MAAR BLIJF TERUGKOMEN ALS TOESCHOUWER EN ALS BEZOEKER VAN DE KANTINE”.
In gesprek met Cees is vanaf de eerste minuut
duidelijk wat de vereniging NWC voor hem
betekend heeft. En andersom. Een gepassioneerde voetbalman die zich zijn hele leven
lang inzette voor zijn favoriete spelletje: voetbal. Urenlang praten over voetbal, het opleiden van trainers en het beter maken van jonge
voetballers, dat doet hij het liefst. Een dankwoord van Cees.
Beste NWC-ers,
Na 35 jaar te hebben gewerkt als hoofdtrainer in het amateurvoetbal, belandde ik bij
Gemert waar ik hoofd jeugdopleiding was.
In 2006 liep mijn contract daar af en kreeg
ik ineens een telefoontje van Gerard van der
Loo. Hij had vernomen dat ik ging stoppen
bij Gemert en vertelde dat NWC op zoek was
naar een hoofd jeugdopleidingen. Hij vroeg
me of ik op gesprek wilde komen en daar
voelde ik wel wat voor. Waarom? Omdat ik al
eens eerder bij NWC had gewerkt en het voor
mij geen vreemde vereniging was. In de jaren
tachtig heb ik vier seizoenen als hoofdtrainer
bij NWC gefunctioneerd en heb er bovendien
een kampioenschap mogen vieren, met spelers die daarna een trainersloopbaan hebben
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opgebouwd zoals Mario Seijkens en Ronald
Steijlen. Het gesprek verliep positief en ik heb
vrijwel direct mijn contract getekend, opgesteld door het toenmalige bestuur bestaande
uit Gerard, Rini Zegers, Peter van den Akker,
Frans van Helmond en Lambert van den Reek.
Ik was vooral geïnteresseerd omdat ik tijdens
mijn periode als hoofdtrainer in Asten merkte
dat spelers die vanuit de jeugd overkwamen,
een heel groot tekort aan basistechniek hadden. Ik vind dat het belangrijkste aspect bij
het opleiden en trainen van spelers. Het begint al bij de allerkleinsten, eigenlijk zou iedere trainer minimaal de eerste tien minuten
moeten inzetten op het trainen van de basistechniek. Als dat ontwikkeld is, komt de rest
vanzelf. Heb je een goede basistechniek, dan
ben je al een stap verder als je naar de senioren overstapt. En daarnaast verleer je dat nooit
meer. Ik vergelijk het altijd met zwemles. Als
je je diploma krijgt en daarna jarenlang niet
zwemt, lukt het daarna tóch nog weer.
Bij NWC heb ik veel ondersteuning gehad. In
de beginfase had de club nog geen ervaring
met een hoofd jeugdopleiding, dus moest alles vanaf een nulpunt opgebouwd worden. En
dat ook nog eens op een gebrekkige accommodatie, want ik heb veel tijd doorgebracht
in de tijdelijke unit vooraan op het sportpark.
Mijn eerste periode hield ik me bezig met
het rondkijken en het analyseren van de trainingen die gegeven werden. Ik moest bij de
trainers beginnen en heb ze allemaal samengeroepen. Daar heb ik mijn visie uiteengezet
en uitgelegd hoe we als club verder moesten.
Een van de zaken die ik heb opgestart was de
jaarplanning voor alle groepen in de jeugd en
het opstellen van behapbare trainersmethodes. Hier heb ik op toegezien. Gaandeweg gingen deze zaken steeds beter en om kwaliteit
te borgen, heb ik cursussen georganiseerd.
Na de cursussen, waar meteen heel veel trainers aan deelnamen, was er een mooie basis
gelegd waar we jaren mee vooruit konden. De

kwaliteit bij de trainers ging omhoog en dat resulteerde ook in een betere ontwikkeling van
de spelers, wat ik wilde aantonen door middel
van filmpjes van ‘’toen’’ en ‘’nu’’. Uiteindelijk
hebben een aantal trainers ook hun TC3-diploma gehaald en is dat verder uitgebouwd.
Op een gegeven moment kwam Rini Zegers
naar mij toe en constateerde dat het erg goed
ging binnen de jeugdopleiding. Maar vanwege
mijn leeftijd was het verstandig om al te gaan
zoeken naar een opvolger. Dat vond ik een
prima idee, om zo de toekomst tegemoet te
gaan. Ik werd technisch coördinator voor de
onderbouw en bovenbouw. Maar mijn opvolgers bleven helaas maar kort bij de club
in deze functie, waardoor de lange termijn in
het gedrang kwam. Voor deze functie is dat
wel belangrijk, want zo kwam er te weinig van
terecht. Toen Piet van de Kerkhof kwam, ontstond er vastigheid en kon ik me focussen op
de opleiding van de trainers. In combinatie
met mijn contacten bij de KNVB was dat een
ideale combinatie. Ook trots ben ik op het or9

ganiseren van de KNVB Voetbaldagen, die jarenlang in Someren plaatsvonden maar daarna naar
NWC kwamen. Een belangrijk toernooi voor de club,
ook financieel gezien.

langrijk. We moeten als club oppassen dat we

Wat ik heel mooi vind, is dat
trainers nog steeds ooit naar
mij toe komen om advies te
vragen of om te benadrukken dat de basistechniek
echt het belangrijkste aspect is. Maar weet je, het is
mijn taak niet meer. Ik moet
afstand proberen te nemen,
NWC 1 onder leiding van hoofdtrainer Cees Jansen in de
al blijft het kriebelen. Een
jaren tachtig
leuk voorbeeld maakte ik
pas geleden mee. Een vader van een speler in een jeugdteam was zo dit in stand blijven houden, vind ik. Het voetextreem aan het coachen naar zijn eigen zoon, baltechnische is namelijk het belangrijkste.
dat ik tegen de trainer van dat team zei: “zet Tenslotte ben ik vooral heel blij dat ik vanaf
hem linksbuiten, aan de andere kant van het 2006 een basis heb mogen leggen bij NWC. Ik
veld.” Dat deed hij, en vervolgens was het pro- hoop een basis naar ieders tevredenheid. Er
bleem opgelost. Simpele details die wel een liggen nog vele mogelijkheden om dit verder
verschil kunnen maken. Dat geldt ook voor de uit te bouwen, maar ik wil benadrukken dat
trainersmethodes. Geef de spelers een bal en hier vele vrijwilligers voor nodig zijn. Ik heb
laat ze geen tikkertje spelen, dat is niet be- met zoveel mensen binnen NWC prettig samengewerkt, dat ik wel
een boek kan schrijven
met alle namen die ik
zou willen bedanken.
Aan alle clubleden: bedankt voor de mooie
jaren die ik bij deze geweldige vereniging heb
mogen ervaren!
Groetjes, veel gezondheid en sportplezier
namens Cees Jansen.

Cees Jansen, diens vrouw Jeanny
en VVON-coördinator Jos Klingen
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ZO VADER, ZO ZOON

EDWARD &
BENJAMIN
HENDRIKS
ALIAS (BIJNAAM)
E: Sokkie
B: Benji
GEBOREN
E: 12 januari 1972
in Someren
B: 19 februari
2008 in Asten

SPEELT IN/
TRAINER VAN /
VRIJWILLIGER ALS

IK ZOU EEN DAGJE
WILLEN RUILEN
MET…

E: Trainer/coach
van JO15-2
B: JO15-2

E: Max Verstappen
B: Lionel Messi
DROOMT VAN…

HEKEL AAN
E: Iets zoeken
B: Iets kwijt zijn

BEROEP/SCHOOL
E: Sales Office
Staff
B: Alfrink College
DIEPTEPUNT
E: De GraafschapAjax 2016
(1-1)
B: Nederland op
het EK 2021

HOOGTEPUNT
E: Ajax Champions
Leaguewinnaar
B: PSV kampioen
2016

E: Staatsloterij
winnen
B: Staatsloterij
winnen
MOOISTE
VAKANTIELAND
E: Italië
B: Italië
HOBBY’S

LIEVELINGSKLEUR
E: Blauw
B: Rood

E: Lezen, uiteten
en hardlopen
B: Voetballen

BESTE EIGENSCHAP
E: Sociaal en
humor
B: Gezellig
SLECHTSTE
EIGENSCHAP
E: Niet bekend
B: Raakt snel
spullen kwijt
FAVORIETE
SCHOOLVAK
E: Economie
en gym
B: Taal
SAAISTE
SCHOOLVAK
E: Frans
B: Duits
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ZO VADER, ZO ZOON
BESTE BOEK
E: De Millenniumtrilogie
B: Onze Willy

FAVORIETE
RADIOZENDER

E: Westmalle
Tripel
B: Cola

E: Q-Music
B: Radio 538

MOOISTE STADION

FAVORIETE
TELEVISIEZENDER

FAVORIETE
MUZIEKGENRE

E: Geen, kijk
liever Netflix
B: 14

E: Popmuziek
B: Rap

FAVORIETE
TELEVISIE
PROGRAMMA
E: Vandaag Inside
B: Vandaag Inside

LIEVELINGSDRINKEN

E: De Kuip
B: Anfield

MOOISTE TENUE
E: Ajax
B: Liverpool

FAVORIETE VOETBALLER NWC
E: Benjamin
Hendriks
B: Julian Tulkens

FAVORIETE LIED
E: Bloed, zweet
en tranen
B: Clash

LIEVELINGSETEN
BESTE FILM
E: The Godfather
B: Bridge Too Far

E: Tapas
B: Friet

LELIJKSTE STADION
E: Helmond
Sport
B: FC Eindhoven

FAVORIETE CLUB
IN NEDERLAND
E: Ajax
B: PSV

FAVORIETE CLUB
IN BUITENLAND
E: Barcelona
B: Liverpool
12

FAVORIETE VOETBALLER NL
E: Johan Cruijff
B: Virgil van Dijk
FAVORIETE VOETBALLER BUITENLAND
E: Kevin
De Bruyne
B: Jordan
Henderson

COLUMN: ONDER DE LOEP

The only gay
in the village
VOL BEWONDERING LAS IK ONLANGS HET BERICHT DAT JAKE DANIELS, EEN 17 JARIGE SPELER
VAN DE ENGELSE VOETBALCLUB BLACKPOOL, “UIT DE KAST” GEKOMEN WAS EN DE HELE WERELD LIET WETEN DAT HIJ HOMOSEKSUEEL IS. BEWONDERING OMDAT IK HET HEEL MOEDIG
VIND DAT HIJ DEZE STAP GEMAAKT HEEFT. TOEN IK HEM OP GOOGLE OPZOCHT KREEG IK IN HET
BEGIN VEEL WHISKY FLESSEN TE ZIEN, MAAR DAT IS INMIDDELS WEL VERANDERD.

In oktober vorig jaar deed de Australische
voetballer van Adelaide United, Josh Cavallo,
hem dit voor en die is inmiddels al ten prooi
gevallen aan homofobe spreekkoren en krijgt
regelmatig haatberichten via social media.
Helaas zijn we dus anno 2022 nog lang niet
zover dat iemand voor zijn of haar geaardheid uit kan komen zonder dat daar ellende
van komt.
De eerste voetballer die overigens openlijk
uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid, was Justin Fashanu, begin jaren 90.
Die werd door zijn toenmalige trainer Brian

Clough uitgemaakt voor “vuile flikker” en zijn
eigen broer sprak openlijk zijn afkeer uit. In
1998 pleegde hij zelfmoord na jarenlang te
zijn uitgekotst en uitgescholden met name
door mensen in de voetballerij.
Bijna 25 jaar lijkt de tijd rijp voor openlijk
homoseksuele voetballers, maar die schijn
bedriegt vrees ik. Zo is er de Senegalese
voetballer Idrissa Gueye die weigerde om in
een regenboogshirt te spelen in een wedstrijd tegen Montpellier in een actie tegen
homofobie. Uit religieuze gronden. Als ik in
een god zou geloven, zou ik in een god gelo- 
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ven die van iedereen houdt en niet in een god
die mensen uitsluit en discrimineert. Gueye
zou wat mij betreft meteen ontslagen mogen
worden.
Bij Feyenoord is er een fanclub opgericht voor
LHBTQ’ers, de zogenaamde “roze kameraden”. Dit omdat ze het zat waren om telkens
weer homo-onvriendelijke spreekkoren in de
kuip te horen. Ze ondervinden maar weinig
steun, en krijgen allerlei verwensingen naar
hun hoofd geslingerd.
Wat gaan de spelers van Blackpool doen als
er homofobe spreekkoren komen in het stadion als Jake Daniels speelt? Gaan we dan hetzelfde doen als bij racistische spreekkoren,
net doen of we het niet horen en boetes uitschrijven? Ik ben van mening dat je als elftal
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gewoon van het veld moet gaan, tegenstander zou de wedstrijd met 3 – 0 moeten verliezen en 2 wedstrijden spelen zonder publiek.
Wat als ik zelf een homoseksuele medespeler
zou hebben? Ik ben van de generatie Fashanu, ik zou er zelf geen problemen mee hebben, maar in die tijd zou ik waarschijnlijk in
de minderheid geweest zijn.
We zitten in een cancelcultuur, we moeten
allemaal woke zijn en als je geen Facebook/
Instagram of Twitter hebt om haatberichten te
ontvangen hoor je er ook al niet meer bij. Ik
heb alleen Twitter, zodat ik kan kijken wat de
tussenstand is bij NWC1 op zondagmiddag.
Als de eerste openlijke homoseksuele voetballer gaat scoren voor NWC zal ik innerlijk
blijven juichen.

DE DOORGEEFPEN

JOS
HURKMANS
DANK ROB VOOR DE DOORGEEFPEN. EVEN VOORSTELLEN DAN MAAR; JOS HURKMANS,
49 JAAR EN (OUD)SPELER VAN ALLE SENIORENTEAMS VAN NWC. VAN NWC1 TOT EN MET
NWC13, OVERAL HEB IK MIJN WEDSTRIJDJES MEEGEPIKT ALS SELECTIE- OF ALS GAST
SPELER.
Ergens begin jaren 80 begonnen in de
jeugd bij NWC E3 onder leiding van Tonny
Werts en Wil Hoebergen. Een jaar later mijn
eerste kampioenschap in E2 samen met
mijn jeugdvriend en voetbalmaatje Erwin
Thijs. Daarna nog in D1 en daarmee zat het
jeugdvoetbal er voor mij op. Geen zin meer
om in clubverband te voetballen. Het is
jammer dat ik destijds niet heb ingezien hoe
mooi deze jeugdvoetbaljaren bij een club als
NWC kunnen zijn. Buiten clubverband ben ik
natuurlijk wel altijd blijven voetballen met
vrienden op de ‘handbalvelden’ en in de zaal.
Een vriendengroep bij wie het fanatisme er
vanaf droop en waar in onderlinge partijtjes
niemand werd gespaard. Met diezelfde
vriendengroep sloten we ons begin jaren ’90

aan bij NWC. Eerst als NWC11 en daarna een
kleine promotie naar NWC8. Het niveau was,
hoe zal ik het omschrijven, wisselvallig maar
we hebben ontzettend veel plezier gehad.
Na 2 jaar Lager Voetbal wilde ik eens kijken
of een niveautje hoger haalbaar was. Ik ben
in de selectie gaan voetballen en maakte
kennis met échte voetbaltrainers, Jan Renders
en Chris van Lint. Trainers van wie ik veel heb
geleerd en het was dan ook genieten tijdens
de trainingen en de wedstrijden. Het 1e elftal
was op dat moment te hoog gegrepen. Met
spelers als Erwin Thijs, Mario Seijkens en
Antoine Kappé op mijn positie maakte ik
me niet te veel illusies. Na het vertrek van
Van Lint, ik was een jaar of 25, verloor ik het
plezier in de trainingen en keerde ik terug 
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naar het Lager Voetbal. Ik ging voetballen bij
NWC5. Een hecht en gezellig vriendenteam
aangevuld met oud-selectiespelers. Met de
‘founders’ van NWC5 als cultuurbewakers
hebben we mooie seizoenen beleefd. Er
werd naast het voetbal veel georganiseerd
en de donderdagavonden in Café ‘t Spektakel
waren druk bezocht. Door de jaren heen is er
flink doorgeselecteerd en het 5e is inmiddels
afgezakt naar het 6e. Een leuk team veertigers
waarmee we, ondanks de leeftijd, toch nog
een acceptabel niveau behalen. Binnenkort
word ik 50 jaar en bereik ik een symbolische
mijlpaal. Ik kijk terug op ruim 30 jaar
amateurvoetbal met veel mooie herinneringen.
Anekdotes ga ik hier niet beschrijven. Voor al
deze momenten geldt natuurlijk ‘dat je erbij
geweest moet zijn’. We hebben de verhalen
al talloze malen opgehaald in de kantine

of in de kroeg. Plannen om te stoppen met
voetbal zijn er vooralsnog niet. Hopelijk laat
mijn fysieke gestel me niet in de steek en kan
ik nog enkele seizoenen meedraaien in ons
team. Ik heb er nog te veel plezier en geniet
van de sfeer op het sportpark. Het sportpark
van NWC waar ik ook op zaterdag regelmatig
te vinden ben. Enkele jaren geleden als
jeugdleider van teams waar mijn zoon Cas
in speelde. De laatste jaren als supporter en
kijk ik graag naar jeugdwedstrijden van de
talenten van NWC. Tot zover het relaas over
mijn NWC periode. Wanneer ik het zo allemaal
achterelkaar opschrijf durf ik wel te stellen dat
ik door de jaren heen ben uitgegroeid tot een
echte NWC-er.
De pen houden we in ons team en geef ik
door aan Harm Hoebergen, captain en mijn

opvolger als speler/coach bij NWC6. 

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

16

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.

Grote Albert Heijn
Sponsoractie brengt
mooi bedrag op
DE GROTE ALBERT HEIJN SPONSORACTIE HEEFT EEN HEEL MOOI BEDRAG OPGELEVERD
VOOR ONZE CLUB. NWC EINDIGDE ALS EERSTE EN NAMENS DE CLUB ONTVING ARIAN VERRIJT UIT HANDEN VAN SUPERMARKTMANAGER LUC VERBERNE EEN MOOIE WAARDECHEQUE T.W.V. € 791,40.
Albert Heijn Asten startte op
maandag 7 maart met een
sponsoractie
waarmee
de
verenigingen uit Asten een
financiële ondersteuning konden
ontvangen.
In totaal schonk AH Asten een
bedrag van € 8.000,- aan de
deelnemende verenigingen. Op
1 mei eindigde de actie.
Wij danken iedereen die voor
NWC gespaard heeft van harte
voor de inzet!

Foto’s zijn gemaakt door Rob Fritsen
(SIRIS).
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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’...

Goeiemiddag dames! Wat een gezelligheid al
zo vroeg op de zondagmiddag over de reling.
Mag ik weten hoe jullie heten?Ja hoor. Wij zijn
Sandra Verberne, Talitha Verspeek en Ellen
Oudshoorn (v.l.n.r. - red.).
Van de roemruchte NWC-familie Verspeek Talitha?
Zeker. Mijn opa was grensrechter van het eerste, en mijn vader Stefan en mijn ooms John en
Mark zijn ook altijd heel actief geweest binnen
de club.
Wat brengt jullie hier? (deze vraag veroorzaakt
een ware stortvloed van woorden, waarbij Ellen, Sandra en Talitha om beurt het woord
18

nemen en elkaar naadloos aanvullen. Ik zal
proberen dit zo goed mogelijk weer te geven
– red.)
We komen net van de hockeyclub af om naar
haar boyfriend te kijken. Als wij en ik op tijd
bij de hockey zouden zijn, half elf, dan hadden
we beloofd mee te gaan naar haar broertjes bij
NWC. En dat was gelukt, dusss...
En ik ben voor het eerst naar mijn broertjes
aan het kijken, Gijs en Koen, kijk, daar lopen
ze, nummer 9 en 5. Vroeger ben ik hier wel echt
veel geweest, naar dat team, Stan en zo kijken,
en ik heb zelf in een meidenteam gevoetbald,
helaas gestopt omdat het vriendinnenteam
stopte. Dat jij dat allemaal onthoudt, knap

hoor, je had beter een spraakopname kunnen
maken...
Wat denk je dat ik de hele tijd al deed...
Sporten jullie zelf?
Ik doe aan tennis en fitnessen. Ik fitness, heb
altijd gehockeyd, maar ben gestopt vanwege
blessures aan mijn knieën. Ik heb ook gehockeyed, in hetzelfde vriendenteam, dat team
is nu gestopt, eigenlijk door corona en omdat
het te duur werd. Nu fitnessen we samen.
Eigenlijk staan we inmiddels ook gewoon liever lekker langs de kant met een drankje, gezelliger dan sporten op een zondag. En het is
12 uur geweest, dan mogen er op zondag gerust een paar rosé-biertjes en desperadootjes
in.

Ik zeg niks. Wat doen jullie in het dagelijks
leven?
Ik ben kapster. Ik zit op school, algemeen management. En ik ben marketeer bij kledingwinkel Jansen-Noy in Sevenum. Verder zijn die
twee nog vrijgezel. Ook daarom staan we op
zondag op de sportvelden, knappe mannen
spotten. Straks NWC 1 nog kijken, dan terug
naar de hockey, dan maken we een keuze...
Waar was het beter, bij de voetbal of de hockey?
Tsja... En dan vraag ik nog naar een mooie uitsmijter voor de lezers. Weten jullie iets?
Let op, komt-ie: Met je vriendinnen over de reling, knappe voetballers tegen de verveling,
een koud biertje om achterover te slaan, beter
kan de zondag echt niet los gaan!
Ik ben sprakeloos. Hartelijk dank voor deze
gezellige Over de reling!
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NWC Jeugdkamp 2022
LAAT IK BEGINNEN MET IEDEREEN TE BEDANKEN! ALLE KINDEREN DIE ERBIJ WAREN, ALLE
VADERS, MOEDERS, BEGELEIDERS DIE GEHOLPEN HEBBEN, IEDEREEN BINNEN NWC DIE OP
ÉÉN OF ANDERE MANIER HEEFT BIJGEDRAGEN OM DIT MOGELIJK TE MAKEN. DANK DAARVOOR!
Want, als je het mij vraagt, het was super.
We hadden mooi weer, heel veel blije gezichten, mooie tenten en een top accommodatie. Dat laatste was nieuw, voor het eerst het
Jeugdkamp op ons eigen sportpark, met 2
kampen achter elkaar. Het was links en rechts
wat passen en meten, met wat wedstrijden
en een kampioenschap tussendoor. Iedereen
dacht mee, dus dat verliep ontzettend goed.
Voor veel kinderen was dit het allereerste
kamp, wat deden ze het goed, ze gingen moe

en voldaan naar huis. Voor sommigen was het
te kort, voor anderen niet lang genoeg ;-)
We hebben allemaal intens genoten, we hebben gelachen, soms een traantje, weinig geslapen en vooral heel veel plezier gemaakt.
Het was mijn eerste Jeugdkamp bij NWC, volgend jaar zeker weer, ik heb er nu al zin in!

Namens de voltallige organisatie,
Dirk Janssen
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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

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

SHIRTSPONSOR

ENTREESPONSOR

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

Marks Wachters Notarissen

TOERNOOISPONSOR

Karwei Someren-Asten
Jetstone (Subsponsor paastoernooi)

NWC TV

Bemeko Partyverhuur
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee
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VRIJWILLIGERSAVOND
OP VRIJDAG 13 MEI VOND DE VRIJWILLIGERSAVOND PLAATS IN DE KANTINE VAN
NWC.
Het was een mooi moment om gezamenlijk
het glas te heffen en de vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet. Na een openingswoordje van voorzitter Nils van Hoek was
er de gelegenheid om na lange tijd weer eens
samen te komen en gezellig een praatje te maken.
Via deze weg danken we de vrijwilligers die
aanwezig waren en natuurlijk ook degenen
die er niet bij konden zijn: hartelijk dank en
we gaan er ook in de toekomst samen weer
iets moois van maken!
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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

