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Voorwoord
Met gepaste trots mogen we als redactie 

de november editie aan jullie presenteren. 
Het fundament werd tijdens onze recente re-
dactievergadering gelegd. Die vond voor het 
eerst in lange tijd weer in de kantine plaats, 
en smaakte naar meer. Het was de don-
derdag met de wedstrijden van Feyenoord  
en PSV voor de Europa League. De aanvang 
van onze vergadering werd vanwege de 
spannende ontknoping bij Feyenoord tegen 
Lazio Roma wat later. Dat was niet erg en 
nagenietend van de succesvolle afloop heb-
ben we ons met frisse moed gebogen over 
de inhoud van de Nieuwe NWC-er. 

Alle afspraken over de kopij waren vlot 
gemaakt, waarna we de deur van de be-
stuurskamer snel achter ons dichtdeden. 
Met een voldaan gevoel hebben we nog 
een drankje gedaan en PSV aangemoedigd, 
die het goed deed in het hoge noorden van 
Noorwegen.

Het was heel fijn om te zien hoe goed 
gevuld de kantine was met een mix van 
jong en oud. Hier deel ik de trots die onze 
voorzitter Nils in zijn beschouwing benoem-

de. Een bevestiging dat we een bruisende 
en mooie club hebben. De activiteitencom-
missie had die avond een mooi evenement 
georganiseerd, een heus bierpong toernooi. 
Het enthousiasme van de deelnemers was 
heel aanstekelijk. Dank aan de organisatie, 
hopelijk volgen er nog veel mooie activitei-
ten binnen de club met net zoveel animo. 

Nu weer terug naar de Nieuwe NWC-er, 
het is weer een mooie en gevarieerde editie 
geworden. Ik wil mijn collega’s en corres-
pondenten hartelijk danken voor de tijd en 
moeite die in alle bijdragen zijn gestopt. Dat 
is in deze drukke tijden zeker geen vanzelf-
sprekendheid en wordt erg op prijs gesteld.

Heel veel leesplezier en namens de 
redactie wil ik iedereen alvast heel fijne 
feestdagen toewensen. Hopelijk gaat Oranje 
ook een bijdrage leveren aan de feestvreug-
de en mogen we tijdens het WK in Qatar, on-
danks de schaduwkanten die we zeker niet 
mogen vergeten, gaan genieten van mooi 
voetbal.

Paul Debeij, hoofdredacteur

De Nieuwe NWC'er 2022-11.indd   1De Nieuwe NWC'er 2022-11.indd   1 30-11-2022   20:03:4330-11-2022   20:03:43



2

Voorwoord 
van de  
voorzitter
De afgelopen jaren kreeg het woordje ‘positief’ ineens een dubbele lading. Want als 
je positief testte op corona, dan was dat een behoorlijk negatief bericht. Het woordje 
‘energie’ valt inmiddels in dezelfde categorie. Een woord met een dubbele betekenis. 

Ik krijg namelijk heel veel energie van 
een drukbezocht sportpark. Sportieve 
energie op de velden, maar ook langs de 
lijn, in de kantine of ergens anders in het 
clubgebouw. Enthousiaste sporters, suppor-
ters, vrijwilligers, toevallige voorbijgangers 
of bezoekende clubs, mooi om te zien. Ik 
kreeg ook zeker 
energie van onze 
drukbezochte jaar-
vergadering begin 
november. Een 
terugblik op het 
afgelopen jaar, maar vooral ook een voor-
uitblik naar de komende maanden, jaren. Ik 
had de eer om een flink aantal jubilarissen 
te mogen huldigen. 25 Jaar lid, 40, 50, 60 en 
zelfs 70. Prachtig om te zien dat NWC een 
club is waar zoveel generaties zich thuis 
voelen. Een mooi moment om daar even bij 

stil te staan en de jubilarissen in een stra-
lend zonnetje te zetten.

Ik krijg ook energie van het feit dat er, 
voor het eerst in de geschiedenis van NWC, 
een nieuw en uniek clubshirt zal komen. En 
let op, leden mogen meestemmen. Er zijn in-

middels twee ont-
werpen gemaakt 
die bij NWC in de 
kantine te zien 
zullen zijn. Laat 
je stem horen, 

zodat we straks allemaal kunnen genieten 
van een unieke, uniforme NWC-look en we 
met trots onze vereniging kunnen vertegen-
woordigen.

Maar helaas is er ook een andere invul-
ling te geven aan het woord energie. Plak 

 “voor het eerst in de  
geschiedenis van NWC KOMT ER 
een nieuw en uniek clubshirt ”
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er het woordje crisis aan vast, dan hoeft er 
weinig meer aan toegevoegd te worden. Ie-
der van ons zal er in meer of mindere mate 
mee te maken hebben, NWC uiteraard ook. 
Het is een flinke uitdaging om hiermee om te 
gaan, maar we blijven in gesprek, we kijken 
waar kansen en mogelijkheden liggen. Ook 
deze crisis kunnen we als club doorstaan.

Laat vooral de positieve energie stromen, 
daar is meer dan genoeg van, en ook nog 
eens helemaal gratis.

Ik wens jullie allemaal warme feestda-
gen, en een sportief, energiek en bruisend 
2023!

Nils van Hoek

NWC spaart  
statiegeld voor  
de vereniging

Wist je dat NWC statiegeld spaart ten 
behoeve van onze vereniging? Ook in 
dit nieuwe seizoen kun je je lege plastic 
flesjes weer in de speciale donatiebak-
ken doen!

De volle bakken leveren wij vervolgens in bij Statiegeld Nederland, dat NWC vervolgens 
het statiegeld overhandigt. De opbrengsten gebruiken wij dan weer om bepaalde zaken 
binnen de club aan te pakken of te verbeteren. Door deze actie zwerft er minder afval 
rond op ons sportpark en maken we lagere kosten voor het verwerken van overig afval. 
En bovendien is het natuurlijk vele malen milieuvriendelijker!

Er is meer op komst…
Vanaf april 2023 zit er ook statiegeld op blikjes. Vanaf dan is het ook mogelijk om dit 
materiaal in de donatiebakken te deponeren. 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking, NWC-ers!
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HOOFDSPONSOR 
ING

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

HOOFDSPONSOR G-VOETBAL
Dispolab Nederland B.V.

SUBSPONSOR G-VOETBAL
Erima 
PeelPartners 
TwinTours / Verberne reizen

SUBSPONSOR
Bakkerij Koolen
Baltussen Preiplanten Asten
Berkvens B.V.
Bij Willem
Café Zaal Jan van Hoek
Claessens Drukkerij 
Controldigit Besturingstechniek
Deska Kantoormeubelen B.V.
Erima
Grand Café Markt 8
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
Rijschool Wilco
Ristorante Innesto
Slema Natuursteen
Thijssen Sport
Tinnemans en van Loon
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Lierop Adviseurs en Accountants
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Verberne bouw + meubel

De Nieuwe NWC'er 2022-11.indd   4De Nieuwe NWC'er 2022-11.indd   4 30-11-2022   20:03:4430-11-2022   20:03:44



5

NWC op zoek naar  
nieuwe scheidsrechters!
Vorig jaar was het al in het nieuws: amateurvoetballend Nederland kampt met een 
scheidsrechterstekort. Ook bij NWC zijn we naarstig op zoek naar personen die het leuk 
zouden vinden om jeugd- en seniorenwedstrijden in goede banen te leiden.

Helaas is het al regelmatig voorgekomen 
dat wedstrijden geen doorgang konden vin-
den omdat er geen scheidsrechter beschik-
baar was. En we vrezen dat dit nu en in de 
toekomst vaker zal gaan gebeuren. Als club 
willen we dit probleem graag oplossen zo-
dat onze leden gewoon tweewekelijks kun-
nen blijven voetballen bij NWC!

Niet meer vanzelfsprekend
Het is tegenwoordig niet altijd meer van-

zelfsprekend dat alles binnen een vereniging 
die draait op vrijwilligers vlot en probleem-
loos verloopt. Dat heeft dus te maken met het 
tekort aan vrijwilligers. Wij als NWC willen 
benadrukken dat we het echt samen moeten 
doen en dat iedereen hier zijn/haar rol en 
verantwoordelijkheid in moet pakken/nemen. 
Dat geldt dus ook voor het fluiten van wed-
strijden. Als we ons realiseren dat we samen 

de schouders eronder moeten zetten, blijft 
NWC de fijne club die het is! NWC werkt nu al 
met de seniorenteams samen om jeugdwed-
strijden te fluiten en daar zijn we erg blij mee. 
Maar het blijft noodzakelijk om naar nieuwe 
scheidsrechters te zoeken! 

Scheidsrechter worden?
Wil je graag scheidsrechter worden bij 

onze mooie club? Dan kun je je aanmelden 
bij het hoofdbestuur van NWC of bij Lucien 
van de Moosdijk, zelf ook clubscheidsrech-
ter bij NWC. Hij kan je hier alles over ver-
tellen. Spreek hem aan of neem contact op 
met een van de bestuursleden. Ben je al 
scheidsrechter of wil je gewoon wat meer 
info? Klop dan gerust even aan. 

Vrijwilligerswerk is leuk!
Het doen van vrijwilligerswerk is leuk en 

goed voor de sociale ontplooiing. Een grote 
vereniging als NWC heeft een belangrij-
ke gemeenschappelijke rol in de Astense 
samenleving en we willen dat dit zo blijft. 
Helaas merken veel verenigingen tegen-
woordig dat het steeds lastiger wordt om 
vrijwilligers bereid te vinden om een taak 
uit te voeren. Iedere hand is welkom, in alle 
geledingen binnen de club! ▪

Scheidsrechters Mark Bosch,  
Teun van Erp en Jules Geenen
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Je had al over ze gelezen. Er werd over ze 
gepraat. Van sommige spelers waren zelfs al 
wat schimmige beelden te zien geweest op 
televisie. Glimpen genialiteit, meestal in het 
geel van de goddelijke kanaries van Brazilië,  
maar ook in het strenge maar o zo mooie 
blauw-wit van Argentinië, zelfs clownesk 
gekleed als een zuurstok soms. Hun namen 
gonsden rond aan de vooravond van een WK. 
De schoonheid, het exotische, het magische 
van die namen, maakte dat onze toch al van 
zinderende verwachting kloppende harten 
bijkans explodeerden van zin in het nade-
rende WK. Zico, Socrates, Falcao, Rivelinho, 
Juninho, de jonge Maradona, later Jorge 
Campos en Valderrama horen er ook nog net 
bij. Dit waren geen namen van gewone voet-
ballers als Ruud Krol of Bennie Wijnstekers. 
Dit waren legendes, goden bijna, nog voor-
dat je ze ooit had zien spelen. Deze spelers 
speelden niet in Europa maar in Brazilië, Co-
lombia, Mexico, Argentinië. Je zag ze zelden 
of nooit op TV, maar nu zouden ze in volle 
glorie te zien zijn. Op het WK. En ze stelden 
nooit teleur. Vol spelvreugde en elegance 
declasseerden, degradeerden, vernederden 
ze die stijve, conservatieve Europeanen. De 
bal had geen geheimen voor ze. Ze zweetten 
amper, werden niet moe. 

En dan had je nog de spelers die van tevo-
ren echt niemand kende maar die tijdens het 
WK sensationeel opvielen. Vaak hoorde je er 
na het WK weinig meer van. Dé exponent van 
dit type: Josimar, de donkere rechtsback van 
Brazilië op het WK van 1986. Wingback avant 
la lettre. Bestreek onvermoeibaar en tech-
nisch superieur de hele rechterflank. Scoorde 
twee fantastische doelpunten. Wát een speler. 
Dumfries maar dan samba. Nederland deed 
niet vaak mee in die dagen. Dat was niet erg. 
Je was gewoon voor Brazilië. En daar begon 
de tragiek. Net Nederland – West-Duitsland 
WK ‘74. Zo veel beter dan de rest waren de 
goddelijke kanaries. Zo veel meer techniek, 
venuft, creativiteit, voetbalplezier. Maar niet 
winnen. Er uit vliegen tegen Italië of een an-
der Europees land. Even te arrogant, even niet 
efficiënt genoeg, even te mooi.

Wat ben ik blij dat ik dit meegemaakt heb. 
Dat diepe gevoel van verwachting, van zin in 
een WK. Toen er nog mysterie was. Toen niet 
letterlijk alles met een paar vingertikken 
te bekijken was. Toen de verwachting meer 
dan de helft van het genieten was bij een WK 
voetbal. Trouwens, wanneer is het volgende 
WK? Deze zomer zeker? En doet Nederland 
mee? Wat? 21 november eerste poulewed-
strijd???

 Voetbaldier

COLUMN

Het WK
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Van het Jeugdfront
Ook deze keer weer een bijdrage “Van het Jeugdfront” met de volgende informatie:

• Aandacht voor opruimen van materialen
• Kennismaking nieuwe gezichten JO7 en JO8
• Activiteiten
• Einde najaarseizoen en begin voorjaarseizoen

Opruimen van materialen
Dagelijks wordt achter de schermen hard 

gewerkt om ons sportpark te onderhouden.
Noodzakelijke werkzaamheden die ervoor 
zorgen dat onze leden onder de best denk-
bare omstandigheden kunnen voetballen.

Echter, steeds vaker komt het voor dat 
deze vrijwilligers niet toekomen aan het 
onderhoud, doordat ze hun tijd eerst moeten 
steken in het opruimen van het sportpark.

Goals blijven na trainingen en wedstrij-

den op het veld staan, worden teruggezet op 
de verkeerde plekken, ballen raken kwijt en 
moeten worden gezocht, etc.

Graag doe ik een dringende oproep aan 
onze vrijwilligers binnen het jeugdkader om 
mede zorg te dragen over onze materialen.

Klaar met trainen of met de wedstrijd? 
Kleine moeite om de materialen terug te 
brengen naar de plek waar ze vandaan ko-
men!

Kennismaking 
nieuwe gezichten 
JO7 en JO8

Mijn naam is Elske Weren-Lingg, ik ben 
35 jaar oud, getrouwd met Ramon en moeder 
van 2 kinderen: Veerle (10) en Dex (7). Ik hou 
ervan om met mijn gezin leuke dingen te 
doen, met vrienden af te spreken en samen 
voetbal te kijken. Ik ben vorig jaar begonnen 

»
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als leider van het team van Dex, waarbij ik 
merkte dat een enthousiaste en fanatieke 
kant van mij naar boven kwam. Ik vind het 
erg leuk om met die kinderen met voetbal 
bezig te zijn, waardoor ik dit jaar naast lei-
der, ook trainer ben geworden. Tevens ben ik 
gevraagd door NWC om de nieuwe leden voor 
de JO7 en JO8 te begeleiden. Dit vind ik ook 
erg leuk om te doen. Een goede start is be-
langrijk voor nieuwe kinderen en ouders en 
ik vind het fijn om hier een bijdrage aan te 
kunnen leveren

Ik ben bereikbaar via elske@trendo.nl 
 
Ik ben Jorg Klerx. Vorig seizoen ben ik bij 

de JO7 als leider/trainer begonnen, waarin 
mijn oudste zoon Vigo voetbalt. Dit seizoen 
heb ik het stokje van Harm Hoebergen over-
genomen als hoofdtrainer van deze lichting. 
Ik heb er erg veel plezier in.

Ik ben geen onbekende van de club. In 
1990 begon mijn avontuur als 5 jarig jongetje 
bij NWC.  Vervolgens heb ik alle jeugdelftal-

len doorlopen tot de A1 onder leiding van 
alleskunner Jan Mennen. Helaas kwam er 
noodgedwongen een eind aan mijn tijd als 
speler.

Na mijn tijd als speler heb ik nog ver-
schillende jaren jeugd- en seniorenteams 
gecoacht. Daarna heb ik een stapje terug-
gedaan. Maar nu mijn kinderen groter wor-
den, rol ik er dus weer in. En het is natuurlijk 
leuk om weer veel oude bekende gezichten 
tegen te komen. Het lijkt wel of je nooit 
bent weggeweest! Je kunt me bereiken via:  
 jorgklerx@hotmail.com 

Activiteitenkalender

Zoals elk normaal (corona vrij) jaar, or-
ganiseren we op het einde van het jaar een 
aantal activiteiten voor onze jeugd. Op de 
planning staan de volgende activiteiten, na-
dere informatie volgt binnenkort:

• Pietentraining in de week van 28 november
• Techniekdag voor de JO7-JO8-JO9-JO10 op 

woensdagochtend 28 december

• Zaalvoetbaltoernooi voor de JO11-JO12- 
JO13-JO15-MO15 en voor de JO17-JO19- 
MO17 op donderdag 29 december 

• Kienen op zaterdag 14 januari

Einde najaarseizoen en begin voorjaarseizoen
• Laatste trainingen voor de winterstop zijn 

op donderdag 15 december 2022
• Trainingen starten weer op maandag 16 

januari 2023  ▪

»
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KNVB slaat  
plank volledig mis
De KNVB heeft voor de jeugd vanaf dit sei-
zoen een aanpassing gedaan in de wed-
strijdschema’s. De eerste cyclus van wed-
strijden zijn bekerwedstrijden, veelal in 
een poule van 5 teams. Alle teams spelen 
1 keer tegen elkaar, en spelen 2 keer thuis 
en 2 keer uit . 

Als die wedstrijden klaar zijn wordt er 
een nieuwe indeling gemaakt voor een mi-
nicompetitie van rond de 8 teams. Ook hier 
speelt elk team 1 keer tegen elkaar. Dit 
wordt gedaan om straks in het voorjaar een 
competitie te krijgen van veelal gelijkwaar-
dige teams.

Op het eerste gezicht geen slechte op-
zet, in de praktijk echter een tegenvaller. 
Na de eerste cyclus van bekerwedstrijden 
dient er een nieuwe competitie gepland te 
worden, dat heeft als gevolg dat er het eer-
ste weekend na de laatste wedstrijd geen 
nieuw wedstrijdschema is, omdat de plan-
ning voor de minicompetitie nog niet bekend 
is. Omdat de bekerwedstrijden uit een poule 
van 5 bestaat heeft het team dat de laat-
ste wedstrijdronde vrij is, dus 2 weken geen 
wedstrijd. 

Het weekend daarna is gereserveerd voor 
inhaalwedstrijden en daarna is het herfst-
vakantie en dus ook geen wedstrijden. Zou 
dus zomaar kunnen betekenen dat je 4 zater-
dagen geen competitieve wedstijd hebt. 

Voor mijn zoon had dat tot gevolg dat er 
voor zijn team zaterdag 15, 22 en 29 oktober 
geen wedstrijden gepland waren. Het zal 
niemand ontgaan zijn dat het in die week-
enden fantastisch mooi voetbalweer was, 
ruim 20 graden en volop zon. Daarnaast 
gaat de competitie nu dus door tot en met 
zaterdag 17 december! Tegen die tijd is het 
weer een stuk minder en zal ook de veldver-
lichting aan moeten vanwege de invallende 
duisternis.

Nu snap ik ook wel dat de KNVB het weer 
niet kan voorspellen, het had ook slecht 
weer kunnen zijn, echter het feit dat er 3 
weken geen wedstijden zijn en wel tot eind 
december door gevoetbald moet worden 
hadden ze moeten voorzien is mijn mening.

Ik ben benieuwd naar de volgende aan-
passing van de KNVB, wellicht dat we een 
minicompetitie kunnen gaan voetballen in 
Qatar in de wintermaanden, daar is vast wel 
een lokale sponsor voor te vinden.

 G. Plastic

COLUMN
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Dit is een programma waarbij professio-
nele teams gekoppeld worden aan amateur-
teams. Vanuit deze samenwerking hadden 
we het genoegen dat Dylan Malicheff en 
John Koolen een training kwamen geven. We 
kregen dezelfde training als de spelers van 
Helmond Sport die week kregen. We hebben 
flink geoefend met overspelen, dribbelen, 
afwerken en sloten af met een partijtje. Het 
was een erg leuke en leerzame training. Als 
verrassing kregen we kaartjes voor de wed-
strijd Helmond Sport - De Graafschap op 19 
november. 

Bij het G-voetbal kan iedereen voetballen 
op eigen niveau. We houden zowel tijdens de 
training als tijdens de wedstrijden rekening 
met ieders mogelijkheden. Ook is er veel 
begrip en respect voor elkaar waardoor er 
een gezellige sfeer is en zoals je leest, heb-
ben we regelmatig iets bijzonders of extra’s. 
Ken je iemand of ben je iemand die graag wil 
voetballen maar voor wie het te lastig is om 
met een regulier team mee te voetballen, je 
bent altijd welkom om op dinsdagavond om 
19.30 uur een keer mee te doen of te komen 
kijken. Voor meer informatie kun je met Ilse 
bellen. 

Lijkt het je leuk om af en toe (of vaker) 
iets te betekenen voor het G-team (bijvoor-
beeld een wedstrijd fluiten, een groepje spe-
lers begeleiden) neem dan contact op met Ilse 
van de Mosselaar 06-5732 8168.  ▪

BORDSPONSOR

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
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
Optiek Lenti
PLUS Erik GorissenBORDSPONS
R vd Eijnden Timmerwerken 
Schadeservice van Geffen
Schurian Assurantiekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben
Staals & van de Laar 
Stienen Trading B.V.

10

De Nieuwe NWC'er 2022-11.indd   10De Nieuwe NWC'er 2022-11.indd   10 30-11-2022   20:03:4430-11-2022   20:03:44



11

»

Nieuwe bestuursleden 
stellen zich voor
Tijdens de jaarvergadering zijn René Peters (voorzitter sponsorcommissie) en Luc Ver-
berne (voorzitter seniorenbestuur) geïnstalleerd als opvolgers van Freek van Loenhout 
en Lucien van de Moosdijk. Beide heren stellen zich voor.

René Peters
Voorzitter sponsorcommissie

Mijn naam is René Peters, 36 jaar en 
woon samen met mijn vriendin Veerle in  
Asten. Momenteel werk ik in Helmond als 
accountmanager bij PreZero Afvalinzame-
ling en Recycling. In mijn vrije tijd doe ik 
graag padellen en wielrennen of spreek 
ik af met familie en vrienden. Daarnaast 
houd ik van reizen of maak ik plannen om 
te gaan reizen. Ook kan ik genieten van een 
speciaalbiertje en wijntje. En daag me niet 
uit voor een spelletje want die wil ik graag 
winnen.

Vanaf mijn zesde jaar ben ik lid van NWC. 
Daar heb ik veel vrienden gemaakt en men-
sen leren kennen. Ik kom er drie keer per 
week om te voetballen en met de taken van 
de sponsorcommissie erbij regelmatig vier 
keer per week. Binnen een voetbalclub kan 
je je persoonlijk ontwikkelen door te leren 
samen te werken voor een goed resultaat. 
Groei komt ook door het om te leren gaan 
met teleurstellingen en daar weer van te 

leren. De vele emoties die je meemaakt bin-
nen de vereniging, maakt je band met NWC 
sterker.

Naast mijn eigen voetbal inbreng heb ik 
vijf jaar training gegeven aan diverse jeugd-
teams. In die tijd heb ik enkele trainersdi-
ploma’s gehaald. Tien jaar geleden ben ik 
bij de sponsorcommissie aangesloten. Dat 
bevalt me goed en vanaf dit seizoen ben 
ik voorzitter van deze leuke enthousiaste 
commissie. Sinds mijn zesde jaar voetbal ik 
bij NWC en heb daar de hoofdelftallen van 
de jeugd doorlopen met als hoogtepunt het 
kampioenschap van de A1 in de hoofdklasse. 
Vanaf mijn achttiende speel ik in de selectie 
van NWC waarvan negen jaar in het eerste 
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» en negen jaar in het tweede. In die achttien 
seizoenen hebben we diverse promoties 
maar ook degradaties meegemaakt, maar 
de biertjes na de wedstrijd zijn ook zeker zo 
belangrijk.

Leden kunnen bij mij terecht als zij zelf 
sponsor willen worden bij NWC of als ze 
iemand kennen die een eigen bedrijf heeft 
en die een bijdrage wil doen aan de club. Of 
wellicht vind je het leuk als je eigen werkge-
ver een bordje sponsort bij NWC. Elke maand 
komen we met ons groepje van vijf bij elkaar 
om de lopende zaken te bespreken die spe-
len op het gebied van sponsoring. We beden-
ken leuke nieuwe activiteiten die we kunnen 
organiseren om de huidige sponsoren meer 
bij de club te betrekken, bijvoorbeeld de 
jaarlijkse sponsoravond. Ook als er vragen 
zijn van diverse sponsoren behandelen we 
deze en we bespreken sponsorgerelateerd 
nieuws vanuit het hoofdbestuur.

NWC is een mooie en financieel gezonde 
club en vanuit de sponsorcommissie leve-
ren we hier een mooie bijdrage aan. Vanuit 
NWC wil ik laten weten dat wij onze trouwe 
sponsoren erg waarderen. Voor NWC wil 
ik betekenen dat onze sponsoren zich ge-
hoord voelen en dat we samen met hen dit 
in de toekomst zo willen blijven voortzetten. 
Spreek me gerust aan op het sportpark of 
neem contact met me op via sponsorzaken@
nwc-asten.nl.

 René Peters

Luc Verberne 
Voorzitter seniorenbestuur

Mijn naam is Luc Verberne, 31 jaar oud en 
sinds dit seizoen vervul ik de rol van voorzit-
ter seniorenbestuur. Na enkele gesprekken 
met mijn voorganger Lucien van de Moosdijk 
zag ik het als uitdaging om vanuit een ande-
re functie NWC te mogen vertegenwoordigen. 

Zelf ben ik begonnen in de E en heb ik 
veelal in de lagere regionen gevoetbald. 
Begonnen als spits en na vrijwel alle posi-
ties vervuld te hebben bij het lager voetbal 
terecht gekomen in een vriendenteam als 
keeper. Na het keepen ben ik nog enkele 
seizoenen als voetballer doorgegaan waar-
na ik ben gestopt nadat ik een knieblessure 
opliep. Om toch betrokken te blijven bij het 
vriendenelftal ben ik leider geworden van 
het elftal wat tegenwoordig NWC 5 is.

 
Vanuit deze rol was ik al betrokken bij 

alle zaken waarmee teams bij het lager 
voetbal betrokken zijn zoals de teaminde-
ling, scheidsrechterindeling enzovoorts. 
Hierbij hebben wij met ons team altijd een 
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fijne samenwerking gehad met het vorige 
seniorenbestuur. Om alle seniorenteams 
wekelijks te kunnen laten voetballen ben ik 
met enthousiasme gestart om dit te kunnen 
blijven doen voor alle seniorenteams. Lei-
ders van het lager voetbal kunnen bij me 
terecht om alle zaken die spelen rond de 
wedstrijden samen te organiseren. Vanuit 
deze functie ben ik onder andere het aan-
spreekpunt richting de KNVB, tegenstanders 
en andere teams binnen de club. Daarnaast 
maakt het seniorenbestuur wekelijks een 
indeling voor de scheidsrechters, lokaalin-
deling en de bestuursdienst.  

Om iedere week alle seniorenteams op 
een fijne manier te kunnen laten voetballen 
is het belangrijk dat iedereen binnen een 
team op zijn manier een steentje bij kan 
dragen om het voor elkaar zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Dit kan zijn door als 
speler met een ander seniorenteam mee te 
doen of op periodieke basis een wedstrijd te 
fluiten of een bestuursdienst te draaien. Heb 
je interesse om een van bovenstaande taken 
te vervullen, dan kan contact opgenomen 
worden met me via senioren@nwc-asten.nl 
of spreek me aan op het sportpark. 

 Luc Verberne 
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Geslaagde jaarvergadering  
en huldiging jubilarissen
Op dinsdagavond 1 november zijn weer vele NWC-leden in het zonnetje gezet wegens hun 
jubileum bij onze mooie vereniging. Dit jaar is gekozen om de jubilarissen te huldigen ná 
de jaarvergadering.

Afscheid
Tijdens de jaarvergadering zijn de gebruikelijke onderwerpen en clubthema’s besproken 

en kondigde voorzitter Nils van Hoek lichtte alvast een tipje van de sluiter op inzake de 
nieuwe NWC-shirts. Hierover later meer…

Daarnaast werd afscheid genomen van de aftredende bestuursleden. Na tien jaar trouwe 
dienst als voorzitter van het hoofdbestuur zwaaide Lucien van de Moosdijk af en is Luc Ver-
berne bij goedkeuring van de leden benoemd tot zijn opvolger. Tevens werd afscheid genomen 
van de voorzitter van de sponsorcommissie, Freek van Loenhout. Na drie trouwe seizoenen 
inzet wordt zijn functie vanaf heden vervuld door René Peters. Meer over de nieuwkomers in 
het hoofdbestuur is verderop in dit clubblad te lezen.
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Jubilarissen
Na afloop van de jaarvergadering kregen de vele jubilarissen hun verdiende moment.  
De volgende NWC-ers ontvingen een bos bloemen van voorzitter Nils van Hoek (* = afwezig):

25 jaar
Leon van den Bosch, Joost van Bussel, Ruud 
Douven, Imre van Grotel*, Roel Jansen, Eric 
Leenen, Floran van Loon*, Rowan Manders, 
Martien Mulder*, Rick Sleegers*, Roy Welten* 
en Willem van der Zanden 

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* en Lenie 
Verdonschot

50 jaar
Hans Berkers*, Pieter van Bommel, Joan 
van Bussel, Han van Geffen, Nelly van Loon-
Werts, Frans van Seccelen en Jos Thijs

60 jaar
Bert van Oosterhout, Jack van Oosterhout 
en Frans Welten

70 jaar
Jo Steijvers

Alle foto’s zijn te zien via het fotoalbum op 
de Facebook-pagina van NWC!
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VAN HET G-VOETBAL
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FACILITAIR SPONSOR  

VAN HET G-VOETBAL
Coaches on Tour 
Trainers Helmond Sport trainen het G-Voetbal

Op 4 oktober hebben de G-teams een speciale training gehad. 2 trainers van Helmond 
Sport hebben ons een training gegeven. We hadden ons aangemeld voor Coaches on 
Tour van de KNVB.

Dit is een programma waarbij professi-
onele teams gekoppeld worden aan ama-
teurteams. Vanuit deze samenwerking had-
den we het genoegen dat Dylan Malicheff en 
John Koolen een training kwamen geven. We 
kregen dezelfde training als de spelers van 
Helmond Sport die week kregen. We hebben 
flink geoefend met overspelen, dribbelen, 
afwerken en sloten af met een partijtje. Het 
was een erg leuke en leerzame training. Als 
verrassing kregen we kaartjes voor de wed-
strijd Helmond Sport - De Graafschap op 19 
november. 

Bij het G-voetbal kan iedereen voetballen 
op eigen niveau. We houden zowel tijdens de 
training als tijdens de wedstrijden rekening 

met ieders mogelijkheden. Ook is er veel 
begrip en respect voor elkaar waardoor er 
een gezellige sfeer is en zoals je leest, heb-
ben we regelmatig iets bijzonders of extra’s. 
Ken je iemand of ben je iemand die graag wil 
voetballen maar voor wie het te lastig is om 
met een regulier team mee te voetballen, je 
bent altijd welkom om op dinsdagavond om 
19.30 uur een keer mee te doen of te komen 
kijken. Voor meer informatie kun je met Ilse 
bellen. 

Lijkt het je leuk om af en toe (of vaker) 
iets te betekenen voor het G-team (bij-
voorbeeld een wedstrijd fluiten, een groepje 
spelers begeleiden) neem dan contact op met 
Ilse van de Mosselaar via 06-5732 8168.  ▪
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Wedstrijdverslag: NWC Vets 
tegen v.v. Mifano Veteranen 
Zaterdag 5 november 2022 , Sportpark ’t Root Asten

Op zaterdag rond 16.00 uur is het zover. Thuis weer alles klaarmaken om zeker om 16.30 
uur op tijd aanwezig te zijn op sportpark ’t Root van NWC. De tas gepakt, de fiets uit het 
hok en op weg naar de Beatrixlaan. Het is gelukkig weer ideaal voetbalweer, praktisch 
geen wind, zo’n 13 graden en niet echt zonnig. Het meest ideaal is dat er net voor de 
wedstrijd nog een buitje valt voor een ideaal veld om op te spelen. Echter je kunt niet 
alles verwachten van onze weergoden.

De warming-up is op veld 3. Om 17.00 uur 
begint de wedstrijd. Op het hoofdveld zijn 
de jongens JO19 nog aan het voetballen. We 
wachten nog een paar minuutjes zodat we 
toch op het hoofdveld de wedstrijd tegen 
de veteranen van Mifano kunnen starten. 
 ’s Avonds is het hoofdveld toch het meest 
ideaal qua verlichting. 

De wedstrijd staat 
onder leiding van Hans 
van Brussel. In het ver-
leden was Hans een be-
trouwbare sluitpost van 
de Vets. Helaas heeft hij 
last van zijn knie waardoor hij zijn loopbaan 
als actieve speler bij de Vets heeft moeten be-
eindigen. Gelukkig is de middencirkel niet zo 
groot dus kan hij mooi onze wedstrijden fluiten.

Mifano is geen tegenstander die eenvou-
dig met twee vingers in de neus wordt op-
gerold. Zij beginnen sterk aan de wedstrijd. 
Diverse keer snijden ze door de doorgaans 
zeer betrouwbare achterhoede van de vets. 

De eerste 10 minuten krijgen ze kans op 
kans. Echter de verdediging van de Vets 
manoeuvreert de aanvallers van Mifano zo-
danig dat ze met het zwakke been de aan-
val afronden. Hierdoor gaat de bal meestal 
voorlangs dan wel kan keeper Paul Debeij 
het doel schoon houden. Blijkbaar is het nu 

genoeg geweest. 
De laatste man 
Floran van Loon 
gaat voor de bal en 
komt in botsing met 
een grote meneer 
van Mifano. Beiden 

storten ter aarde. Floran wordt ondersteund 
door zijn teamgenoten daar hij zo’n 10 secon-
den naar adem hapt. Gelukkig gaat daarna 
het ademen weer normaal. Een gekneusde 
rib en de wedstrijd zit er voor hem helaas 
op. Langzaam aan komen de Vets van NWC  
beter in de wedstrijd. Na enkele speldenprik-
jes wordt Edwin van Erp op de rand van de 
‘16’ vastgehouden. Een vrije trap op de rand »

 “MIFANO IS GEEN TEGENSTANDER 
DIE EENVOUDIG MET TWEE VINGERS 

IN DE NEUS WORDT OPGEROLD”
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van het strafschopgebied. Aanvoerder Christ 
Feijen heeft vorige week uit tegen Someren 
een strafschop benut. Het vertrouwen is zo 
groot dat hij de vrije trap opeist. En warempel: 
via een boog over de muur valt de bal onder 
de lat binnen: 1-0 voor de Vets van NWC !! 

De bank is druk bezet. Naast de wissel-
spelers zijn ook de geblesseerde spelers aan 
het supporteren. Zelfs onze vaste vlagger Luc 
van Dijk is geblesseerd. Zoon Dirk neemt zijn 
taken waar: zo vader zo zoon. Het is bijna rust. 
De voorzitter van de Vets Boy Spiertz is ook 
aanwezig. Van de wedstrijd ziet hij niet zo 
veel. Hij is telkens aan het buurten met ene 
Frans. In de 34e minuut zegt hij: “0-0, wie had 
dat gedacht met de rust”. Zoals een echt bobo 
betaamt: van voetbal minder kaas gegeten. 

Na de rust komt Mifano sterk uit de start-
blokken. De Vets kunnen de bal niet vast-
houden. De verdediging staat onder druk. 
Bij een aanval aan de linkerkant van Mifa-
no tikt de opkomende back (oudste speler 
op het veld) bij de 1e paal de 1-1 binnen. De 
Vets gaan weer ten aanval. Een corner wordt 
naar de 2e paal getrapt en komt op de rand 
van het strafschopgebied. Helaas balverlies 
waardoor Mifano via een counter de 1-2 bin-
nen schiet. Met man en macht gaan de Vets 
op zoek naar de gelijkmaker. Frank Wilms 

stuurt de bal naar Jozef ‘Zlatan’ van Asten 
‘Ibrahimovic’ de zestien meter binnen. Jozef 
schiet op doel, echter de keeper van Mifano  
voorkomt met een ‘save’ een doelpunt. Hier-
na lijden de Vets helaas weer balverlies: 
Mifano maakt op de rand van de ‘16’ via een 
pegel de 1-3. Nogmaals proberen de Vets de 
aansluitingstreffer te maken. Na een goede 
combinatie schiet Bram van den Eerenbeemt 
hard op het doel; ook hier weer een redding 
van de keeper van Mifano. De wedstrijd is 
gelopen. De laatste noemenswaardige actie 
is van Roel Boerekamp. Hij tovert een schijn-
beweging, een dubbele schaar, uit zijn benen 
en stuurt er 3 van Mifano het bos in.

De wedstrijd zit erop. Met zijn allen onder 
de douche en hop naar de 3e helft…

 De zwarte panter van de Vets

»

NWC TV
Bemeko Partyverhuur
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee

ENTREESPONSOR
Marks Wachters Notarissen

TOERNOOISPONSOR
Karwei Someren-Asten
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FRANK FINN
Alias (bijnaam) Frankie Mini Tank
Geboren Eindhoven, 1980 Asten, 2011
Beroep/school Manager Customer service BS Voordeldonk
Speelt in / trainer van... Trainer JO12-3 Keeper JO12-3
Hoogtepunt Halve triatlon Kampioen JO11-4 in Q1
Dieptepunt Overlijden vader Overlijden opa’s
Beste eigenschap Positief Gefocust
Slechtste eigenschap Ongeduldig Gierig
Hekel aan Champignons Pesters
Ik zou een dagje willen ruilen met… Elon Musk Cristiano Ronaldo
Droomt van… Voltooien hele triatlon Topkeeper worden
Mooiste vakantieland Italië Italië
Favoriete schoolvak Triatlon, carnaval Voetbal, gamen, carnaval
Saaiste schoolvak Economie Tekenen
Hobby’s Duits Spelling

Frank & Finn
van der Velden
Frank & Finn,  
van der Velden

ZO VADER ZO ZOON

»
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FRANK FINN
Favoriete radiozender Radio 2 Radio 538
Favoriete televisiezender Veronica Nickelodeon
Favoriete televisieprogramma FBI Wie is de Mol
Beste film Lucky Number Slevin Avengers: Endgame
Beste boek Vogelman Tijdrovers
Favoriete muziekgenre Americana Ed Sheeran
Favoriete lied Hotel California House of Memories
Lievelingskleur Rood Geel
Lievelingseten Sushi Taco’s en nacho’s
Lievelingsdrinken Pils Cassis
Mooiste tenue Spijkerbroek + blouse Blauw-wit Juventus-tenue
Mooiste stadion Olympisch Stadion Philips Stadion

Lelijkste stadion Van Helmond Sport Van Helmond Sport

Favoriete Nederlandse club PSV Helmond Sport

Favoriete buitenlandse club Manchester United Paris Saint-Germain

Favoriete NWC speler Luuk Castelijns Leon van den Bosch

Favoriete Nederlandse voetballer Luuk de Jong Matthijs de Ligt

Favoriete buitenlandse voetballer Robert Lewandowski Wojciech Szczęsny

BORDSPONSOR (VEVOLG)
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten B.V.
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij
Van Bussel Metaaltechniek
Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
VDH PREVENT4U Plaagdierpreventie

Verdonschot Mode
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
VRF
Welkoop Someren
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.

»
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De POWERVROUW van  
ST SV Someren/NWC: 
Joyce Engelen
Deze rubriek tracht het vrouwen/meiden 
voetbal, alsmede de samenwerking tussen  
SV Someren en NWC op dat gebied, zich 
vaker binnen onze verenigingen te la-
ten zien. Door middel van korte vragen 
en korte snelle antwoorden hopen we zo 
deze persoon binnen het vrouwen/mei-
denvoetbal beter te leren kennen.

Ditmaal de beurt aan Joyce Engelen. Joy-
ce is jarenlang het gezicht van het vrouwen-
voetbal binnen SV Someren geweest. Maar 
liefst 20 jaren heeft zij in het eerste vrou-
wenteam gespeeld. Momenteel heeft zij één 
dochter bij de vrouwen spelen en de andere 
dochter in de MO17. Haar ervaring brengt zij 
aan de MO17 speelsters over door training 
te geven en op zaterdag als coach naast 
het veld plaats te nemen. Als trotse moeder 
probeert zij op zondag haar dochter bij de 
vrouwen te volgen.

Maar hoe kunnen we Joyce beter leren 
kennen? Laten we haar eens een aantal 
vragen voorleggen en vanuit de antwoorden 
haar te leren kennen. »

Naam: Joyce Engelen    Geboren: 24 
maart    Partner/vriend/vriendin: Mar-
cel Engelen, zoon van Gerard en Dory En-
gelen uit Someren-Eind    Tatoeages:  
Nee    Huisdieren: 1 Kat, Zorro   School/
studie/werk: Werk op een kinderdagverblijf  
  Hobby’s naast voetbal: Naar de stad, lek-
ker eten, met vrienden afspreken    Mooiste  
muziek: Beetje van alles wat, als het maar 
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bij het moment past...    Beste film: The Green Mile    Mooiste boek: Als het maar waar-
gebeurd is    Lekkerste eten: Sushi en een goed stuk vlees van de bbq    Lekkerste  
drinken: Droge witte wijn    Leukste TV programma: 24 uur in de ER (medisch) - Hunted  
  Wat zap je weg op TV: Politieke programma’s    Mooiste man of vrouw: Barry Atsma    
Favoriete vakantieland: Waar de zon schijnt    Bang voor: Dat er naasten gaan wegvallen 
of ziek worden    Respect voor: De vele vrijwilligers die beide clubs hebben en voor mijn 
dochter Robin, die ondanks een vervelende blessure zo trouw de MO17 blijft bezoeken en sup-
porteren    Spijt van: Kan niet echt iets verzinnen waar ik spijt van heb    Beste eigen-
schap: Het zorgen voor mensen    Slechtste eigenschap: Beetje eigenwijs af en toe     
Hekel aan: Mensen die niet eerlijk zijn    Voor het laatst gehuild: Nog niet zo lang geleden    
Kan erg lachen om: Heel veel gezelligheid    Als ik Koning was zou ik: Dat heel lastig vinden  
  3 meest bezochte websites: Bol.com, Weeronline, Sites met makkelijke recepten (heb 
een hekel aan koken)    3 meest gebruikte apps: Insta, Whatsapp, Candy crush    Meest 
opmerkelijke nieuwsfeit: Was heel erg onder de indruk van de aanslag op de Twin Towers   
  Favoriete club Nederland: PSV (en de vrouwen dan natuurlijk ook)    Favoriete club 
Buitenland: Barcelona    Beste speelster Nederland: Esmee Brugts    Beste speelster 
Buitenland: Vivianne Miedema    Beste speler Nederland: Xavi Simons    Beste speler 
Buitenland: Messi    Mooiste voetbalshirt: Het oude shirt van SV Someren    Mooiste 
doelpunt: Mooi zijn er heel veel.... Van mezelf al even geleden, speelde tegen  sse en het 
ging om een plek in de finale van de beker, lobde vanaf 25 meter de bal over de uitkomende 
keeper.   Hoe zie je de toekomst van SV Someren / NWC: Ik hoop dat de meidenlijn zich 
ontwikkelt met MO15/MO17/MO20 en dat de meiden van daar uit doorgroeien richting de da-
mes. Vind het nu al super mooi om te zien dat de eerste groep meiden de overstap hebben 
gemaakt... ook al richting Vr1 en Vr2 en dat er in Vr3 een mooie groep meiden zit met potentie.  
  Hoe ziet je eigen voetbalcarrière eruit: Ben als 8 jarige begonnen met voetballen in een 
meidenteam (mochten toen nog niet tussen de jongens), daarna als 15 jarige de overstap 
gemaakt naar dames 1 en gestopt met actief voetballen op mijn 35e..... Op het moment vooral 
als trainer/leider bij de MO17 van Someren    Hoogtepunt als speelster: Kampioen worden 
en de beker winnen in 1 seizoen    Dieptepunt als speelster: Het inscheuren van mijn 
kruisband    Meest geleerd van: Ons pap (Fons Hasselman, red.)    Favoriete positie: Op 
de 10    Beste speelster aller tijden van NWC  of SV Someren: Marlou Thijs, juiste inzet en 
mentaliteit, tactisch altijd een oplossing kunnen vinden, dodelijk met 1 tegen 1 en een genot 
om mee te mogen spelen    Mooiste sportpark: RKSVO Ospel    Deze clubman/vrouw 
verdient een pluim: Ik kan er eigenlijk niet 1 benoemen, want dan doe ik er heel veel tekort...
Levensmotto: LIEF ZIJN VOOR ELKAAR (er is al genoeg ellende in de wereld) en DENKEN IN 
OPLOSSINGEN EN NIET IN PROBLEMEN.   ▪

»
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NWC Technische Zaken is momenteel druk bezig met het 
vinden van een geschikte kandidaat voor de functies:

JEUGD BOVENBOUW
(vrijwilliger M/V)

JEUGD ONDERBOUW
(vrijwilliger M/V)

Ben jij dat voetbaldier die graag zijn steentje bij wil dragen aan de 
verdere ontwikkeling en bewaking van onze jeugdopleiding?  

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, positieve en actieve NWC-er 
die ons mooie TZ-team komt versterken.

In deze functie ben je als 1e aanspreekpunt o.a. verantwoordelijk voor 
het begeleiden en ondersteunen van de hoofdtrainers van de selectie-
teams JO13 t/m JO19 (Bovenbouw) of JO7 t/m de selectieteams JO12 
(Onderbouw).
Je overlegt en evalueert met enige regelmaat de gang van zaken 
met de Hoofd Jeugd Opleidingen en de hoofdtrainers van de diverse 
jeugdteams. Samen werken jullie aan het uitvoeren en bewaken van 
ons Jeugd Opleidings Plan. 
Verder heb je zitting in de commissie Technische Zaken en bespreek 
je in deze commissie regelmatig de plannen en ontwikkelingen.

Eventuele andere taken bespreken we graag met jou en worden altijd 
in overleg overeengekomen.

Is deze mooie uitdaging iets voor jou of ken jij iemand die deze func-
tie in kan vullen?
Laat het ons weten, wij staan altijd open voor een gesprek.

Mocht je vragen hebben of wil je graag een gesprek plannen voor 
meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met Arian Verrijt 
via 06–52022225 of tz@nwc-asten.nl
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Hallo, ik ben Jeroen van Ooster-
hout, geboren in het kerkdorp Heusden 
gem. Asten, getrouwd met Marly en vader 
van dochter Do. Eigenaar van feestzaal De 
Traverse in Helmond en Steakhouse Beer&-
Beefs Helmond. 

Vanaf kleins af aan ben ik al verzot op 
voetballen en alles wat ermee te maken 
heeft. Groot fan van PSV en veel met mijn 
vader naar de wedstrijden en trainingen 
geweest. Ik kon dan ook niet wachten tot-
dat ik zelf als 6 jarige het veld in mocht. Dat 
talent natuurlijk mooi is meegenomen maar 

In de vorige Nieuwe NWC-er heeft Harm Hoebergen de  
doorgeefpen doorgegeven aan Jeroen van Oosterhout.

de Doorgeefpen

mentaliteit en doorzettingsvermogen zeker 
zo belangrijk zijn heb ik aan den lijve mogen 
ervaren. Na 7 mooie jeugdjaren bij het “nie-
tige” ONDO, mocht ik op stage bij Helmond 
Sport en daar heb ik 8 jaren gevoetbald met 
als mooi moment mijn debuut tegen ADO 
Den Haag. Het absolute hoogtepunt zijn de 
vele waardevolle contacten en het mooie 
netwerk wat ik eraan over heb gehouden. 
Vanuit Helmond Sport ben ik naar SV Deurne 
gegaan en daar heb ik in 6 jaar mijn spor-
tieve hoogtepunten meegemaakt. Als aan-
voerder heb ik de schaal van de 1e klasse en 
direct daarna van de Hoofdklasse (destijds 
het hoogste amateurniveau) omhoog mogen 
houden en als kers op de taart haalden we 
de laatste 16 van de KNVB beker en werden 
we gekoppeld aan Feyenoord. Het officiële 
wedstrijd shirt van Van Bronckhorst hangt 
nog vol trots bij ons in huis. 

In 2009 begon ik samen met mijn broer 
Erik aan een zakelijk horeca avontuur in 
De Pandoer en dat betekende voor mij dat 
het voetbal op (redelijk) niveau niet meer te 
combineren was. Dus kwam ik terug op het 
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oude nest in Heusden en heb ik nog 2 jaar in 
het eerste van ONDO gevoetbald waarin we 
ook een kampioenschap konden vieren. Het 
werd drukker en drukker met ons werk en 
dat gaf definitief de doorslag dat ik voort-
aan op zondagmorgen om 10:00 uur mijn 
wedstrijdjes ging afwerken. Na een paar 
jaar in de absolute kelderklasse te heb-
ben gevoetbald, kon ik de lokroep van mijn 
vrienden niet meer weerstaan en ging mijn 
grote droom alsnog in vervulling; Ik mocht 
eindelijk voetballen in oranje! In NWC 6 tus-
sen mijn vrienden, heb ik misschien wel het 
mooiste kampioenschap gevierd! Ze verden-
ken me er nog steeds van dat ik het eea heb 

omgekocht na mijn 2 doelpunten in de kam-
pioenswedstrijd maar niks is minder waar. 
Al snap ik dat ze dat nu zouden denken als 
je mij ziet voetballen. Want als de absolute 
mentaliteit en doorzettingsvermogen niet 
meer 100% zijn dan maak je met gemiddeld 
talent ook niet meer het verschil. Dus aan 
alle jonge talentvolle voetballers mijn tip 
om ver te komen in het voetbal: Mentaliteit, 
doorzettingsvermogen en gehoorzaamheid 
zijn belangrijker dan talent! 

Ik wil graag de pen doorgeven aan aan-
staande papa en bruidegom MARTIJN 
MULDER.  ▪

de Doorgeefpen
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ST SV Someren / NWC vrouwen  
de balans na het eerste  
seizoensdeel
Het seizoen 2022/2023 voor de samenwerking ST SV Someren / NWC vrouwen - meiden 
is in volle gang. Tijdens de opmaak van dit stukje zijn de wedstrijden t/m 6 november 
gespeeld.

Op 29 oktober jl. heeft het 
eerste Penalty Toernooi voor 
vrouwen/meiden plaatsgevon-
den in Someren. Vanuit alle ge-
ledingen (vrouwen 1, 2, 3, 4 en 
MO17-1 en 2) werd er gestreden 
om de wisselbeker. 

De finale ging tussen de staf 
van de vrouwen en staf MO17. 
Hieruit mag voorzichtig de con-
clusie getrokken worden dat 
“oude glorie niet vergaat”. Zie 
hiernaastt voor de einduitslag.

We gaan dit evenement vol-
gend jaar zeker herhalen!!!!!!!

TEAMNAAM AFVAARDIGING VAN

8e. Het winnende team  
met Eline Vaessen vrouwen 1

7e. Vrouwen 2/3/4 vrouwen 2-3-4

6e. M3 MO17-1

5e. Zat van Fortuin (jonge) staf vrouwen

4e. Team zonder naam vrouwen 2-3-4

3e. 3 Musketiers MO17-1

2e. Staf vrouwen (oudere) staf vrouwen

1e. Rokaal staf MO17

  

Op 21 januari 2023 staat er het eerste regiotoernooi voor teams uit de 4e en 5e klasse 
vrouwen op de planning. Dit toernooi heeft het niveau van ons vrouwen 2 team. Na aanmel-
dingen vanuit 14 verenigingen is er een selectie gemaakt om deze eerste editie met 6 teams 
te starten. Meer info volgt.

Op de volgende pagina meer informatie over de betreffende teams en hun ontwikkelingen 
in de diverse competities.
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VROUWEN 1
In de beker heeft vrouwen 1 de volgende 

ronde helaas niet weten te halen. Met een-
maal winst, eenmaal gelijkspel en eenmaal 
een nederlaag werd men op doelsaldo derde 
in de poule.

In de competitie zijn inmiddels 6 wed-
strijden gespeeld, met drie winstpartijen en 
drie nederlagen (doelsaldo 17-18) doet het 
team goed in de top van de middenmoot mee 
(plek 5).

Daar vrouwen 1 voor de winterstop haar 
thuiswedstrijden voornamelijk speelt op het 
sportpark in Someren op zondag aanvang 
12.00 uur, zullen zij na de winterstop in Asten 
te bewonderen zijn.

VROUWEN 2
Dit team is volop bezig met de ontwikke-

lingen van technische en tactische vaardig-
heden om zodoende door te kunnen groeien 
richting het niveau van vrouwen 1.

In de bekercompetitie zijn zij de strijd 
aangegaan met teams uit de 4e, 5e en 6e 
klasse. Inmiddels zijn zij doorgedrongen tot 
de 3e ronde (tussenronde) en spelen (speel-
den) zij op 20 november tegen FC Maasgouw 
vrouwen 1 (topteam uit de 5e klasse – 3).

In de competitie doet het team goed mee 
om de bovenste plaatsen. Momenteel 5 ge-
speeld en slechts 1x verloren (doelsaldo 31-3).

Momenteel is dit team voor de thuiswed-
strijden op zondag aanvang 12.00 te bewon-
deren in Asten, na de winterstop zal dit ver-
plaatst worden naar Someren.

VROUWEN 3
Dit team, bestaande uit aankomende  

talenten uit het vrouwenvoetbal en talenten 
uit het meidenvoetbal met veel potentie, 
wist in de beker met 6 punten (2x winst) op 
doelsaldo de volgende ronde net niet te ha-
len. Desondanks een zeer knappe prestatie.

In de competitie hebben ze momenteel  
5 wedstrijden gespeeld, waarvan er slechts 
1 nipt werd verlopen (doelsaldo 26-6). Met 
een wisselende instelling worden wedstrij-
den eenvoudig gewonnen en soms, helaas, 
verloren. Er zit veel potentie in het team.

Ook vrouwen 3 speelt haar thuiswedstrij-
den voor de winterstop in Asten en zij zullen 
in 2023 in Someren te bewonderen zijn.

VROUWEN 4
Vrouwen 4 is een hecht gezelligheids-

team. In de competitie doen zij lekker mee 
in de top van deze 6e klasse. 6 Gespeeld 
waarvan 3 gewonnen (doelsaldo 24-18). Met 
5 teams staan zij op een gedeelde tweede 
plek. Lekker samen voetballen op de zondag 
heeft de hoogste prioriteit waarbij eenmaal 
op het veld er alles aan gedaan wordt om te 
winnen.

Spelen zij momenteel hun wedstrijden in 
Someren, in 2023 zullen zij in Asten te zien 
zijn.

MO17-1
Het 3 fasen voetbal heeft in de jeugd 

zijn intreden gedaan. De eerste fase is op 
22 oktober afgesloten met een klinkende 
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overwinning van maar liefst 6-0 op Marvilde 
MO17-1. Uitkomende in de 1e klasse (A-cate-
gorie) hebben zij 6 wedstrijden gespeeld en 
daarvan 2 met een overwinning afgesloten 
(doelsaldo 12-19). 

Inmiddels zijn zij begonnen aan de 2e 
fase. De eerste wedstrijd hierin hebben zij 
met een 2-0 score weten te winnen. Momen-
teel zijn zij te bewonderen in Asten, waarna 
de 3e fase (2023) gespeeld zal worden in 
Someren.

MO17-2
Onder leiding van een enthousiaste staf 

heeft de MO17-2 de eerste fase afgesloten in 
de bovenste helft van de middenmoot. Van 
de 6 gespeelde wedstrijden werden er drie 
gewonnen en drie verloren, maar wel met 
een positief doelsaldo +2 (13-11).

De 2e fase is ook bij hen begonnen, echter 
nog geen wedstrijd gespeeld. Ook zij zullen 
na de winterstop in Someren te bewonderen 
zijn, momenteel spelen zij nog in Asten.

Met spoed gezocht: beheerders 
voor toezicht en materialen
Een grote club als NWC draait op vrijwilligers. En die heeft ook onze club steeds harder 
nodig. Zo is NWC met spoed op zoek naar directe versterking voor de accommodatieploeg 
op de maandagavond (om de week) en zaterdag (om de week) en op de dinsdagavonden.

Wil jij NWC de helpende hand toesteken, 
zodat de vele leden die dagelijks op het 
sportpark zijn lekker een balletje kunnen 
trappen? Of ken je iemand in je omgeving 
die wat tijd over heeft en het leuk zou vin-
den om de handen uit de mouwen te steken 
bij onze gezellige vereniging? Meld je dan 
bij Ronald Linders, hoofdbestuurslid ac-
commodatie via tel. 06-27445705 of e-mail 
accommodatie@nwc-asten.nl. Of het nou je 
vader, moeder, opa, oma of wie dan ook is, 
we zouden er enorm mee geholpen zijn. 

»

»
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MAAR WAT HOUDT DE ROL VAN ACCOMMODATIEBEHEERDER EIGENLIJK IN? 
 

Beheerder toezicht en materialen  
doordeweeks 
Kerntaken:
» Zorgt voor het tijdig openen/sluiten van 

de kleedlokalen;          
» Toezicht houden op de kleedlokalen;
» Erop toezien dat de kleedkamers schoon 

achtergelaten worden;
» Verantwoordelijk voor het aanmaken  

en uitzetten van de lichtmasten;
» Toezicht houden op het juiste gebruik  

van de velden en materialen;
» Signaleren van beschadigingen of  

vernielingen aan het gebouw, velden  
en/of inventaris;

» Aanspreekpunt bij calamiteiten en/of 
incidenten.
 

Beheerder toezicht en materialen  
’s-weekends 
Kerntaken:
» Begeleiding van de scheidsrechters en 

tegenstander naar de kleedlokalen;
» Zorgt voor het tijdig openen/sluiten van 

de kleedlokalen;             
» Toezicht houden op de kleedlokalen;
» Erop toezien dat de kleedkamers schoon 

achtergelaten worden;
» Toezicht houden op het juiste gebruik  

van de velden en materialen;
» Signaleren van beschadigingen of  

vernielingen aan het gebouw, velden  
en/of inventaris;

» Aanspreekpunt bij calamiteiten en/of 
incidenten;

» Plaatsen van cornervlaggen.

Veterinnen
Op een half veld (7 tegen 7) hebben de 

veterinnen tot op heden nog niet laten zien 
wat zij in hun “mars” hebben. Maar met pas 
2 gespeelde wedstrijden (helaas twee ne-
derlagen) is nog alles mogelijk.

Op zaterdagmiddag zijn zij voor hun 
thuiswedstrijden te bewonderen in Someren 
om 17.00 uur.

Vanaf deze plek wensen wij alle teams en 
speelsters veel succes met hun verdere ont-
wikkelingen en doelstellingen, maar vooral 
veel plezier.

We blijven jullie gedurende het seizoen op 
de hoogte houden van de diverse ontwikke-
lingen. ▪

»

»
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*=inmiddels overleden

Jan Slaats* 4 mei 1929
Piet v.d.Zanden* 4 mei 1929 
Antoon van Asten* 20 maart 1944
Frans Hoebens* 8 juni 1945
Jan van Lierop * 14 juni 1948 
Ben Martens* 21 mei 1957
Harry van Oosterhout* 12 juni 1969     
 postuum tot erelid benoemd
Driek Crooijmans * 5 juni 1972       
 was tevens ere-voorzitter
Cor Clevis* 30 juni 1972
Bertus van Oosterhout* 1 september 1978

Hans van Lierop 6 september 1982
Jac Huijsmans 27 september 1993 
Antoon Leenen* 27 september 1993
Frans v/d Waarsenburg* 27 september 1999
Hennie Hoeben 27 september 1999
Peter van Heugten 11 mei 2002
Piet v.d. Heuvel* 11 mei 2002
Theo Maas* 11 mei 2002
Ricus Verhees* 26 februari 2008      
 postuum tot erelid benoemd
Johan Janssen 29 oktober 2014
Peter van den Akker 29 oktober 2014
Wim Geboers 7 oktober 2021

ERELEDEN 

LEDEN VAN VERDIENSTE
Marinus van Oosterhout * 10 maart 1976
Johan van Oosterhout    12 juni 1978
Harrie Bakens *  22 januari 1980
Martien van Bommel * 22 januari 1980
Chris van Bommel *  22 januari 1980
Antoon v.d. Boomen * 22 januari 1980
Piet Bosch * 22 januari 1980
Antoon Cortenbach* 22 januari 1980
Hans van Lierop 22 januari 1980
Martien Loomans* 22 januari 1980
Frans v.d. Moosdijk* 22 januari 1980
Ad Seijkens * 22 januari 1980
Jo Steijvers 22 januari 1980
Ricus Verhees * 22 januari 1980
Martinus v.d. Wallen * 22 januari 1980
Peter van Heugten 22 januari 1980
Thieu v.d. Vorst 12 oktober 1981
Wim van Oosterhout 17 september 1984
Jos Korff * 21 september 1987
Gerard v.d. Moosdijk 21 september 1987
Hendrik Seijkens*  25 september 1989

Henk Welten 25 september 1989
Sjang Stevens* 24 september 1990
Antoon Leenen* 24 september 1990
Henk Hoeks 30 september 1991 
Harrie van der Steen* 28 september 1992
Tonny v. Bogget* 27 september 1993
Wim van den Eijnden* 28 september 1998
Jac van Bussel 27 september 1999
Toos Seijkens* 27 september 1999 
Jan Smits*  25 september 2000
Lenie Verdonschot 24 september 2001
Karel Driessen* 13 juni 2011
Jan Vlemmings 22 oktober 2012
Jan van Bussel 22 oktober 2012
Gerard van der Loo  22 oktober 2012
Rini Zegers 30 september 2013
Jacques van Oosterhout 7 oktober 2015
Regina Thijs  7 oktober 2015
Patrick van Dijk 7 oktober 2015
Louis van den Boer 25 september 2018
Frits Hoebergen 22 oktober 2019
Tiny Werts  7 oktober 2021

NWC-ERS
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