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Voorwoord
We zijn inmiddels alweer een aantal weken 

onderweg in het nieuwe jaar. De feestdagen 
lijken alweer een eeuwigheid achter ons 
te liggen en de draad van het gewone le
ven is weer opgepakt. Vanwege de winter
stop en het winterse weer in januari is het  
geduld van iedereen aardig op de proef  
gesteld. Laten we hopen dat de velden gauw 
volledig groen blijven kleuren en dat we  
op en naast het voetbalveld weer mogen ge
nieten van talrijke sportieve hoogtepunten.

Het is nooit te laat om goede wensen uit 
te spreken, dus hierbij namens de redac
tie de allerbeste wensen voor 2023 voor  
iedereen die NWC een warm hart toedraagt. 
Voor de redactie is het jaar al mooi gestart 
met een heus uitje waarbij onder het genot 
van een hapje, drankje en goede muziek een 
mooi fundament is gelegd voor een jaar met 
veel mooie en spraakmakende uitgaves van 
de Nieuwe NWCer.

Ben en blijf trots dat er de afgelopen  
weken vanuit alle geledingen binnen onze ver
eniging diverse mooie bijdragen zijn binnen

gestroomd die weer geresulteerd hebben 
in een naar mijn bescheiden mening meer 
dan lezerswaardige openingseditie van de 
Nieuwe NWCer. Iedereen, jullie weten wie ik 
bedoel, hartelijk dank voor de inzet!

Een speciaal woord van dank gaat uit naar 
ons zeer gewaardeerd oudredactielid Hennie 
Hoeben die met zijn bekende enthousiasme 
een heel mooi verhaal over het wandel
voetbal heeft geschreven. Dat veel mensen 
het goede voorbeeld van de beoefenaars 
mogen volgen.

Carnaval dient zich al weer spoedig aan 
en hoe mooi is het dat we weer twee prin
sen hebben die actief zijn voor NWC. Meer 
hierover in het voorwoord van onze voor
zitter. Verderop in deze editie worden de 
prinsen ook nog kort voorgesteld. Voor alle  
leden die zich in het Carnavalsgedruis gaan 
storten alvast een heel mooie Carnaval  
gewenst, Alaaf ! 

Paul Debeij, hoofdredacteur
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Voorwoord 
van de  
voorzitter

2022 Is afgesloten, de feestdagen zijn voorbij, de kamerplant heeft de kerstboom ver-
vangen en het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud.  

De winterstop zit erop, we hebben even 
rustig kunnen bijtanken. 

Alhoewel...bij NWC gebeurt er natuurlijk 
altijd wel íets. De jeugd heeft bijvoorbeeld 
genoten van diverse sportieve activiteiten 
in de Schop, het was weer top geregeld  
allemaal. Verder zocht het eerste de warmte 
van Torremolinos op voor een trainingskamp 
begin januari. Uiteraard onder de bezielende 
leiding van hoofdtrainer Mario Verlijsdonk, 
die ook voor seizoen 2023/2024 heeft gete
kend bij NWC. We zijn blij met de voortzetting 
van onze prettige samenwerking.

Ook de nieuwjaarsreceptie is alweer 
achter de rug. We hebben geproost op een 
mooi, sportief, energiek en bruisend jaar. En 
gelukkig konden de jubilarissen weer als 
vanouds op deze avond gehuldigd worden. 
Wederom een flinke lijst met namen van 
mensen die zich al jaren op en/of rondom 
het voetbalveld inzetten op sportief gebied 
of als vrijwilliger. Vanaf deze plek nogmaals 
van harte gefeliciteerd, en bedankt voor jul
lie bijdrage aan onze mooie club.

En nu staat de carnaval voor de deur. 
Zoals in het verleden al vaker is gebleken: 
NWC is ook dit jaar een prinselijke vereni
ging. Prins Arthur I (van der Heijden) zwaait 
de scepter bij de Plekkers, en prins Maarten 
II (van Oosterhout) regeert bij cs de Klot. 
Beide heren zijn zeer actief bij onze club,  
of het nu als speler, trainer, begeleider of 
coördinator is. Wij wensen de regerende 
hoogheden een geweldige tijd toe, alaaf! 

Terug van weggeweest: de Grote NWC 
Quiz! Dus noteer 24 maart in je agenda,  
gewoon weer als vanouds in de kantine, 
heerlijk. Geef je op en doe mee, laat die 
hersens kraken en laat die nutteloze we
tenswaardigheden eindelijk eens van pas 
komen, veel plezier alvast!

En dan zou ik haast vergeten dat er ook 
nog gevoetbald wordt bij NWC. Veel succes, 
sportiviteit en speelplezier gewenst, en wie 
weet tot ziens ergens op ons sportpark.

Nils van Hoek



Geld had hij genoeg. Wonderlijk toch als 
hij terugkeek, hoe gemakkelijk het eigen
lijk was geweest om de slappe was tegen 
de plinten te laten klotsen. Eigenlijk kon hij 
twee dingen goed. Slap ouwehoeren en knut
selen, in die volgorde ook. Verder was het een 
kwestie van geluk geweest en vooruit, van 
een beetje lef om toen de gelegenheid zich 
voordeed voor zichzelf te beginnen. En hard 
werken uiteraard. Je krijgt het niet voor niks 
had zijn vader hem al bijgebracht, en dat 
morgenstond goud in de mond had. Dat hij  
een wat moeilijke vrouw was getrouwd had 
zeker meegeholpen. Hij was graag van huis 
en toen hij zelfstandig ondernemer werd 
had hij het beste excuus. Alle credits aan 
zijn vrouw, die zeker toen hij succesvol werd 
hem door dik en dun steunde. Sinds ze haar 
eigen Jaguar had gekregen, was ze almaar 
minder moeilijk geworden. 

Een paar jaar geleden, toen hij op het 
balkon van hun appartement aan de Costa 
del Sol een biertje zat te drinken terwijl zijn 
vrouw glanzend probeerde om nog bruiner 
te worden, bekroop hem een onbestemd 
gevoel. Een gevoel van onrust, onvrede, on
vervuldheid. Dat kende hij niet. Hij vond het 
maar niks dat gevoel. Wat moest hij daar nou 
weer mee. Als iemand tevreden mocht zijn 

was hij het wel. Een succesvol bedrijf van de 
grond af opgebouwd, twee kinderen die hij 
van de wieg tot een fijne baan en een mooi 
huis volledig had gesponsord, net als zijn 
vrouw, die het aan niets ontbrak. Waar kwam 
dan ineens dat knagende gevoel vandaan?

Sponsor! Ineens wist hij het. Natuurlijk! De 
fijnste tijd van zijn leven. Toen hij voetbalde 
bij de pupillen, de junioren. Heerlijk was dat. 
Een gulden voor snoep en wat drinken waren 
meer waard geweest dan alles dat hij na
dien in zijn portemonnee had gehad. En die 
kameraadschap. Voor elkaar door het vuur 
gingen ze. Sponsoren zou hij! Als het moest 
de hele voetbalclub. Shirtjes, trainingspak
ken, reclameborden. Hij werd helemaal en
thousiast. En dan wat collegaondernemers 
benaderen, die hadden toch ook gevoetbald 
vroeger. Misschien konden ze samen wat 
doen. Net als vroeger weer elke week op het 
sportpark. Kameraadschap. De club helpen. 
Zin hebben en zin geven. 

“Mia, als we volgende week weer thuis 
zijn ga ik meteen naar de voetbalclub, over 
sponsoren praten”

“Is goed schat. Maar wil je even uit mijn 
zonnetje gaan?”

 Voetbaldier

COLUMN

De sponsor
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Hoofdtrainers  
verlengen contract
De hoofdtrainers Mario Verlijsdonk (NWC 1) en Rik Hoeben (Someren/NWC VR1)  
hebben beide hun contract verlengd!

MARIO VERLIJSDONK – NWC 1
Met een zeer positief gevoel kan NWC me

dedelen dat het contract met hoofdcoach Mario 
Verlijsdonk met één seizoen is verlengd. Dat zijn 
club en trainer na een open, verhelderend en toe
komstgericht gesprek overeengekomen.

De oefenmeester zal dus ook in seizoen 2023
2024 voor de groep staan. Mario kijkt er met veel 
plezier en vertrouwen naar uit om samen met zijn 
staf en begeleiding de prettige samenwerking te 
continueren. De 64jarige Deurnenaar is momen
teel bezig aan zijn tweede seizoen op sportpark  
‘t Root. ▪

RIK HOEBEN – SOMEREN/NWC VR1
Mooi nieuws: ook in het seizoen 20232024 

is Rik Hoeben hoofdtrainer van het eerste vrou
wenteam van de samenwerking Someren/NWC.

Rik is met ingang van seizoen 20212022 
hoofd trainer van het samenwerkingsverband 
van de vrouwentak tussen de voetbalclubs 
uit Asten en Someren. Hij kwam destijds over  
van Nooit Gedacht uit Geffen. Een enthousiaste 
trainer, die zichzelf en zijn team wil ontwikke
len en begeleiden in de hoofdklasse. Vrouwen 1 
speelt in de hoofdklasse en staat op dit moment 
op plek zes. ▪
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Gezellige nieuwjaarsreceptie  
en huldiging jubilarissen

Johnny Vlemmix bedankt!

Op donderdagavond 12 januari vond in de kantine van NWC de nieuwjaarsreceptie en de 
huldiging van de jubilarissen plaats. 

Onze leden proostten op het nieuwe jaar en maakten er samen een gezellig sa
menzijn van na een welkomstwoord en nieuwjaarswens van voorzitter Nils van Hoek.  
De avond stond ook in het teken van de huldiging van de jubilarissen van 2022, dat 
waren er dit jaar 24. Hieronder de leden die in het welverdiende zonnetje werden gezet.

Jubilarissen
70 jaar
Jan Berkers, Gerry van 
Bussel en Henk Cortooms
60 jaar
Wim van Oosterhout en 
Riny Sauvé
50 jaar
Geert Berkers, Harry van 
Heugten, Francien Werts
Smits en Chris Strijbosch*

40 jaar
Tonnie van Heugten, Jac 
van Oosterhout, Jacco van 
Rees, Albert Bierlee*, Marc 
Bussmann*, Thijs Debeij*, 
Pieter van Eersel* en Tom 
Meulendijks*

25 jaar
Gijs Brüsewitz, Sander van 
den Eijnde, Bas van Geffen, 
Bjorn Loomans, Rob Aarts*, 
Mark Halma* en Tom van 
Bussel*

* = Niet aanwezig op de receptie. Een fotoalbum is te vinden op de Facebookpagina van NWC

Allen, nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!

Johnny Vlemmix bedankt voor 45 jaar samenwerking met NWC. We bedanken je voor het 
meedenken in het opmaken en bedrukken van de reclameborden en het bedrukken van de 
shirts waar alle NWCers in hebben gespeeld. Je stond altijd klaar voor ons. Hartelijk be
dankt voor deze 45 jaar inzet.
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Van het Jeugdfront
Ook deze keer weer een bijdrage “Van het Jeugdfront” met de volgende informatie:

• Kampioenen tweede fase  •     Scheidsrechtersbeleid NWC
• (Verslag) Activiteiten

NWC JO15-5 en NWC JO15-1 kampioen
Alhoewel de voorjaarscompetitie alweer 

gestart is, willen we de NWCkampioenen 
van fase 2 toch nog even in het zonnetje 
zetten. NWC JO155 en NWC JO151 vierden 
namelijk een mooi kampioenschap in de 
eindfase van 2022!

NWC JO155 is kampioen geworden na 
een fraaie 06 overwinning bij DVS JO153 in 
Aalst. Het team werd ongeslagen kampioen 
met een doelsaldo van +32. Een hele knap
pe prestatie van de spelers en trainer Theo. 
Proficiat!

NWC JO151 werd kampioen van de de 
hoofdklasse! Alle zeven de kampioenswed
strijden werden gewonnen en dus bleef 
nummer twee MierloHout JO151 op een 
ruime afstand van acht punten. Spelers en 
trainers, van harte gefeliciteerd met deze 
fraaie prestatie!

Bekijk meer foto’s op de Facebookpagina 
van NWC.

»

NWC JO155

NWC JO151

Jeugdactiviteiten
In de kerstvakantie konden we weer als 

vanouds de techniek-ochtend en het zaal-
voetballen organiseren. Leuk om te zien hoe 

de JO7 t/m JO10 jeugd zich tijdens de techniek  
ochtend heeft vermaakt. Vervolgens hebben 
de JO11 t/m JO19 zich uitgeleefd tijdens de 
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diverse wedstrijden. Zonder de rest te kort te 
doen, nogmaals een speciaal dankjewel voor 
Bjorn Gijsbers, die de voorbereidingen en uit
voering op zich heeft genomen. Iedereen nog 
bedankt voor het deelnemen en voor alle hulp 
vooraf en tijdens de dag zelf, super fijn! Vol
gende kerstvakantie weer.

Jeugdkamp 2023
Dan staat er dit seizoen nog één activiteit 

gepland, namelijk voor de leden van de JO11, 

JO12 en de JO13 teams, we gaan op kamp!  
Dit zal plaatsvinden in het weekend van 2,3 
en 4 juni. 

Noteer deze datum vast in je agenda, we 
zullen verblijven op een locatie buiten NWC, 
2 nachten daar verblijven en we gaan ui
teraard een hoop plezier maken. We hebben 
uiteraard ook de nodige begeleiding nodig, ik 
kan beloven dat het gezellig wordt! 

Reserveer alvast en meer informatie 
volgt snel. ▪

Scheidsrechtersbeleid Jeugd NWC
We weten allemaal dat een scheidsrech

ter noodzakelijk is om iedereen wekelijks 
zijn wedstrijd te laten voetballen. Ook bij 
NWC worden vele honderden wedstrijd per 
jaar gespeeld waarvoor een scheidsrechter 
moet worden aangesteld. 

Hoe doen we dit bij NWC?
• NWC heeft als doel om voor de competitie

wedstrijden van de JO15JO17JO19MO15
MO17 teams een scheidsrechter te regelen

• Tot en met de JO13 zijn de ouders/leiders 
verantwoordelijk om een scheidsrechter 
of spelbegeleider aan te stellen

• Voor de teams die op divisieniveau spelen 
stelt de KNVB een scheidsrechter aan

• NWC heeft gelukkig nog een klein aantal 
clubscheidsrechters die regelmatig een 
wedstrijd willen fluiten

• Alle seniorenteams worden gevraagd om 
per team 2 x per jaar een aantal scheids
rechters te leveren. 

• Mocht het niet lukken een scheidsrechter 
te vinden dan vragen we het team om zelf 
een scheidsrechter te regelen.

We zijn blij dat we uiteindelijk wekelijks 
voor een groot deel van de wedstrijden een 
scheidsrechter te kunnen leveren!

Daarnaast willen we ook meer aandacht 
gaan besteden aan het zelf opleiden van 
jeugdscheidsrechters door het aanbieden 
van cursussen die dan daarna al wedstrij
den in de jongste jeugdteams kunnen gaan 
fluiten. Dit zouden dan de scheidsrechters 
van de toekomst kunnen worden!

Mocht je nog vragen hebben of geïnteres
seerd zijn dan kunt u contact opnemen met 
Edwin van Erp, edwin.van.erp@gmail.com of 
op 06-22599294. ▪

»
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Deze editie een bijzondere ‘Over de reling’. Onze man spotte namelijk een bijzonder trio, 
hangend over de reling van het dakterras van Grand hotel Cervantes in Torremolinos, uit
valsbasis van de NWC selectie tijdens het trainingskamp. Deze keer in ‘Over de reling’...

Dat kon wel eens een mooie ‘Reling’ wor-
den. Met wie hebben we de zonovergoten 
eer en waar kennen we jullie van?

Wij zijn Patrick Smits van Multi Bier, Sjef 
Joosten van Joosten Winkelstellingen B.V. 
en Antwan Sprengers van Elektrospeciaal 
Sprengers B.V. 

Wat brengt jullie hier in Torremolinos?
We hebben een gezellig uitje met de voet

balclub, daarom hangen we hier.

Hebben jullie zelf een sporthart c.q. 
-lijf ? Zo te zien wel...

Antwan: ik ga 1x per week naar de sport
school, PT noemen ze dat, Personal Trainer, 
want anders komt er niks van. Verder fiets 
ik nog wat, ik probeer te mountainbiken. Qua 
voetbal heb ik een verleden bij Lierop. Ik was 
een snelle rechtsbuiten. Sander Lemmen 
kan bevestigen: ik was zelfs de snelste. Het 
eerste heb ik nooit gehaald, ik moest bij de 
Ajunioren stoppen omdat ze na een schop 
mijn meniscus bijeen hebben kunnen rapen. 

Sjef: ik ga 2x per week sporten, ook met 
een personal trainer, dezelfde als Antwan. 
Vroeger heb ik gevoetbald bij Olympia Boys. 

Over de Reling Special

»
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Ook ik heb het slechts tot de A1 volgehouden 
omdat ik ook fanatiek motorcrosste en dat 
ging slecht samen.

Patrick: Ik padel zo’n 1x per week. Vroe
ger heb ik gevoetbald bij NWC, tot mijn 12de, 
toen ben ik doorgegaan met zwemmen, 
wedstrijdzwemmen en waterpolo. Nog met 
Pieter van den Hoogenband gezwommen, 2x 
per dag in het water, 7 dagen per week. Tot 
mijn 24ste ben ik topsporter geweest. Toen 
gestopt, 25 kilo aangekomen en zelfstandig 
ondernemer geworden. Mijn zoon Guus voet
balt nog wel in de JO 191.

Er volgt een spontane trioloog:
We gunnen het NWC om de club spon

soren, waarbij de omgang en klik met de 
sponsoren voor ons een belangrijkste extra 
motivatie is. Dat is echt een vriendengroep 
geworden (beaamd door allen), de G13. We 
zijn nog maar met 12, maar noemen ons
zelf nog steeds, nadat Rinie van Pelt was 
weggevallen, de G13. Jan Prosman is de 
oprichter, een jaartje of 13 geleden, samen 
met Johan Janssen, Peter van den Akker en 
Antwan, Dat waren de eerste 4. Toen heet
te het de G7. Andere mannen van het begin 
zijn Henk Swinkels en Willy Ghielen. We zijn 
inmiddels een hechte club met respect voor 
elkaar. We zijn allemaal sponsor van NWC, en 
daarnaast hebben we nog een apart potje met 
geld, buiten NWC om, dat we aan de selectie 
spenderen. Vanuit dat potje zijn we nu hier op 
trainingskamp. Ook bijvoorbeeld de camera, 
om wedstrijden te kunnen filmen, en andere 
uitjes van het eerste elftal komen uit dit potje. 
Al deze dingen kost NWC dus geen cent.

Wel goed dat ik jullie eens interview, 
want veel NWCers zijn denk ik slecht op 
de hoogte van hoe zoiets gaat, en laten we 
wel zijn, zo’n trainingskamp midden in 
de winter naar de zon, het is toch echt 
een groot en bijzonder cadeau!

Dankjewel. Misschien inderdaad wel 
goed, omdat er ook altijd mensen zijn die 
negatief praten over ons, over de G13. Maar 
het is niet zo dat we hiermee in de picture 
willen staan, we doen het ook en vooral om
dat we het zelf leuk vinden. Om mee te gaan 
op bijvoorbeeld het trainingskamp, waarbij 
de sponsoren die mee gaan nog een extra 
bijdrage betalen, maar ook omdat we het 
altijd erg goed naar onze zin hebben bij NWC. 
We voelen ons er echt thuis als je de kantine 
in komt. Het is er altijd gezellig. En elke club 
heeft nou eenmaal sponsors nodig, en heel 
veel vrijwilligers. Daarvoor doen we het ook, 
want die zijn veel belangrijker dan wij!

Dank voor jullie verhalen. Wat een 
boeiende ‘Over de reling’. Hebben jullie 
nog een gemeenschappelijke uitsmijter 
of one-liner voor de lezers?

Echt wel. Accepteer elkaar zoals je bent 
en ga uit van het goede in de mens. Dan voelt 
zelfs een Somerenaar als Antwan Sprengers 
zich thuis in Asten!

Prachtige uitsmijter! Hartelijk dank 
mannen en geniet nog van de laatste 
uurtjes Torremolinos.

»
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Enige tijd geleden is binnen NWC door een aantal leden het project ‘Keepen is leuk’ op-
gestart. Omdat we speciale aandacht willen geven aan deze speciale positie binnen het 
voetbal. Omdat de positie van keeper in een voetbalteam misschien wel de moeilijkste 
is. Omdat keepen om speciale training vraagt met soms speciale materialen. Omdat 
het beoordelen van keepers om speciale aandacht vraagt. En omdat keepen gewoon 
hartstikke leuk is. 

Althans dat vinden wij. Maar ‘wij’, dat 
zijn de 30 en 40plussers die deel uitma
ken van de projectgroep, maar die zelf al 
lang niet meer elke weekend gestrekt naar 

een hoek gaan. We vroegen daarom aan <15 
keeper Floris Opdam, wat er zo leuk en spe
ciaal aan keepen is. 

Waarom is keepen leuk?
ONDER DE LAT

 “Een bal tegenhouden met 
een zweefduik als er van 

afstand wordt geschoten vind 
ik het mooiste”

Ha jeugdkeeper, wij hebben een groepje 
‘Keepen is leuk’ opgericht. Maarre…Waarom 
is keepen eigenlijk leuk?

Nou, Je kunt heel bepalend zijn voor het 
team. Je bent echt de aller allerlaatste 

die de tegenstander moet passeren. Als het 
lukt om al die ballen tegen te houden, dan is 
dat echt mooi. Een goede redding geeft een 
superfijn gevoel. Een bal tegenhouden met 
een zweefduik als er van afstand wordt ge

Floris Opdam  
demonstreert waarom 

keepen zo leuk is.

»

door Maarten van Oosterhout
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schoten vind ik het mooiste, maar een 1op1 
pakken is ook lekker.

Waarom ben je eigenlijk gaan keepen?
Zoals vaak denk ik, hadden ze in mijn 

Fteam een keeper nodig. Op trainingen 
ging ik al vaak bij afwerkoefeningen op doel 
staan. Ik vond het leuk om lekker te duiken. 

Dat klinkt allemaal hartstikke mooi, maar is 
alles dan leuk aan keepen?

Nou, het is wel lastig dat als je een fout 
maakt, het meestal meteen een doelpunt is. 
Dan voel ik me wel schuldig tegenover het 
team. Dan lijkt het soms toch of je alleen 
staat.

Hoe ga je daar dan mee om als je zo’n fout 
maakt? Stel dat je al in het begin van de 
wedstrijd een dikke blunder maakt en je 
meteen op achterstand komt.

Dat is wel eens gebeurd helaas. Maar het 
zal nog wel een keer gebeuren. Ik probeer 
dan in elk geval niet zenuwachtig te worden. 
Dat lukt me tegenwoordig wel. Het is dan 
gebeurd, ik kan er niks meer aan doen en 
spelers maken ook elke wedstrijd fouten. 
Ik merk wel dat ik na een fout wat minder  
risico neem. Dus bijvoorbeeld eerder een bal 
wegtrap in plaats van eerst aanneem of een 
bal wegstomp in plaats van klem pak.

Ben je sowieso vaak zenuwachtig voor een 
wedstrijd?

Toen ik heel jong was, was ik eigenlijk 
nooit zenuwachtig. Toen dacht ik er gewoon 
helemaal niet bij na. Als je ouder wordt, ga je 

er wat meer over nadenken. Dan denk je ook 
wat vaker aan dingen die mis kunnen gaan. 
Nu ben ik voor een wedstrijd wel een beetje 
zenuwachtig, maar als de wedstrijd begon
nen is eigenlijk niet meer. 

Ook niet als er veel mensen komen kijken?
Bij onze wedstrijden komen soms best 

veel mensen kijken, maar dat vind ik alleen 
maar leuk, daar word ik niet zenuwachtig 
van. 

Ben je ooit bang voor de bal, je bent als 
keeper toch ook soms een schietschijf?

Nee, ik ben nooit bang voor de bal. Wel 
soms voor de tegenstander als die met z’n 
noppen vooruit inkomt. Dan hoop ik maar 
dat alles goed gaat. Op de keeperstraining 
leer ik wel hoe ik mezelf kan beschermen. 
Maar net als bij voetballers kan er altijd iets 
gebeuren. Gelukkig ben ik nog nooit echt ge
blesseerd geweest

Eerst keepte je in een klein doel en nu al 
een paar jaar in een groot doel. Was dat niet 
wennen in het begin?

Viel mee. Ik trainde al vaak op een groot 
doel. Het is wel heel super frustrerend als je 
opeens niet meer bij de lat kan. Dan kun je er 
gewoon niks aan doen, als de bal hoog wordt 
ingeschoten. Gelukkig snappen de meeste 
trainers en spelers dat ook wel. Dan moeten 
de spelers zorgen dat er niet te makkelijk 
van afstand kan worden geschoten.

Bijna geen enkele speler is tweebenig. 
Hoe zit dat eigenlijk met keepers en duiken? 
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Heb je een favoriete hoek?
Over de grond maakt het niet zo veel uit 

of ik links of rechts duik. Maar door de lucht 
duik ik beter naar links. Ik denk omdat ik 
beter kan afzetten met mijn linkerbeen. Dat 
is sterker. Maar ik train er veel op en mijn 
rechterbovenhoek wordt steeds beter. 

Keepers moet ook goed kunnen voetballen, 
ze krijgen best vaak terugspeelballen.

Klopt, dat was ook wel wennen toen we 
naar een groot veld gingen. In het begin was 
het niet mijn sterkste punt, maar daarin heb 
ik veel bijgeleerd. Gelukkig helpen de spe
lers me ook goed. Ik ben links dus spelen ze 
me meestal ook terug op mijn linkerbeen. En 
als ik de bal aan mijn voeten heb, lopen ze 
meteen goed vrij. Ik kan dan direct weer be
ginnen met de opbouw.

En jij ziet als keeper natuurlijk als enige het 
hele spel voor je.

Klopt, daarom zeggen de trainers ook dat 
ik goed moet coachen. Ik wil graag goede 
aanwijzingen geven, maar weet nog niet al
tijd wat ik het beste kan zeggen tegen mijn 
teamgenoten. Hier kunnen de spelers me 
ook bij helpen.

Wat vind je het moeilijkste aan het keepen?
Een goede timing is superbelangrijk. Het 

is lastig om precies op het goede moment uit 
te komen als de tegenstander een hoge bal 
geeft die net over onze verdediging valt. Of 
bij een hoekschop waar heel veel spelers om 
je heen staan. Je moet dan goed timen met 
uitkomen en op tijd omhoog springen om de 

bal op het hoogste punt te pakken. En dan 
terwijl er allerlei spelers om je heen mee 
springen of soms tegen je aan lopen. Als je 
de bal dan klem hebt, is dat echt een lekker 
gevoel.

Tot slot, zorgt NWC goed voor de keepers?
Jawel. Ik vind het fijn dat ik elke week 

keeperstraining krijg. Samen met een 
groepje keepers. En dat NWC elk seizoen 
een bon geeft voor keepershandschoenen. 
Die handschoenen slijten best snel. Vooral 
op kunstgras. Ik heb elk seizoen zeker twee 
paar nodig.

Dankjewel dat je wat meer verteld hebt over 
het keepen. Volgens mij vind jij keepen echt 
leuk!

Graag gedaan, en inderdaad: keepen is 
superleuk!  ▪
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In de vorige Nieuwe NWC-er heeft Jeroen van Oosterhout de  
doorgeefpen doorgegeven aan Martijn Mulder.

de Doorgeefpen

merce agency 
waarbij wij onze 
partners helpen 
met hun D2C strategie. Of 
zoals ik tegen ons opa zou zeggen, we ver
kopen zoveel mogelijk spullen op internet 
voor onze klanten. Hier werk ik nu anderhalf 
jaar en ben ik als Head of Client Develop
ment verantwoordelijk voor succes en groei 
van onze partners.

Dan mijn voetbalcarriere! Deze ben ik op 
6jarige leeftijd begonnen in de F3 bij NWC. 
Na enkele jaren met veel plezier te hebben 
gevoetbald met mijn vrienden, werd ik als 
Dspeler gescout door Helmond Sport waar 
ik het uiteindelijk vijf jaar heb volgehouden. 

             Jeroen, bedankt voor het 
doorgeven van de pen! Een mooi verhaal dat 
wat betreft voetbalsuccessen lastig is te 
overtreffen voor mij. Voor de mensen die mij 
niet kennen zal ik me even voorstellen. Mijn 
naam is Martijn Mulder, 34 jaar en sinds 
april vorig jaar woonachtig op de Stegen 40. 
Hier woon ik samen met mijn vriendin (en 
dus toekomstig vrouw) Claudia Berkvens. 
Claudia is bij menigeen wellicht bekend als 
eigenaresse en gezicht van Charlaine Bo
dywear, specialist in ondermode voor zowel 
dames & heren op de Emmastraat. Naast 
Claudia en ik wonen er ook nog verschillen
de (boerderij)dieren bij ons op de Stegen, na
melijk onze Shetlander Ruthje, hond Willem 
en Indische loopeenden Jo en Mien. Zoals 
Jeroen ook al heeft verklapt verwachten wij 
in maart ons eerste kind, waar wij uiteraard 
erg naar uit kijken. Zijn eerste NWC shirtje 
hangt al klaar op de kinderkamer, waarvoor 
mijn dank uitgaat naar verschillende (oud)
spelers van NWC1. Het shirt ondervindt wel 
al concurrentie van een overall van Autono
bis, dus het kan ook zomaar zijn dat hij later 
te druk is met sleutelen om te voetballen, 
we gaan het allemaal zien en meemaken. 
Verder ben ik in het dagelijks leven werk
zaam bij 10XCREW in Eindhoven. Een ecom
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Toen uiteindelijk het perspectief voor mij 
verminderde ben ik als eerste jaar Aspe
ler terug gekomen naar NWC. Het was voor 
mij een genot om weer met mijn vrienden te 
voetballen, en dat deden we ook op behoor
lijk niveau in de derde divisie. Onder leiding 
van Hans Stienen raakte ik ook bekend met 
het fenomeen “derde helft” en heb ik menig 
zaterdagmiddag/avond/nacht in café De Wit 
doorgebracht. Een schitterende tijd waar 
ik nog met veel plezier aan terugdenk. Als 
eerstejaars Aspeler kwam ik ook al di
rect in aanraking met NWC 1 waarin ik als 
17jarige jongen debuteerde. Vanaf dat jaar 
ben ik eigenlijk tot aan mijn 29e een vaste 
waarde geweest in het elftal, bijna altijd als 
linkshalf. Hoogtepunten in de periode waren 
er voldoende in die tijd. Zo zijn we twee keer 
gepromoveerd naar de 1e klasse, en hebben 
we in dat eerste jaar ook lijfsbehoud gere
aliseerd. Ander hoogtepunt was de eerste 
kanaalderby in 20 jaar. Onder toeziend oog 
van 3.200 man op sportpark het Root werd 
via oogstrelend voetbal van beide kanten 
een punt binnengesleept en werd daarna 
in een dubieuze blauwwitte tent de derde 
helft glorieus gewonnen. Leuk feitje over de 
return in januari; deze verloren we helaas 
met 30 maar dit is ook de avond dat ik 
Claudia heb ontmoet en toch ging slapen als 
één van de weinige NWC’ers die die dag toch 
gescoord had. Verdere hoogtepunten waren 
natuurlijk de trainingskampen, weekendjes 
en vriendschappen die ik heb overgehouden 
uit die periode. Helaas ben ik nooit met NWC 
1 kampioen geworden, waardoor ik enkele 
jaren geleden een stapje terug heb gedaan 

naar de vedettes van NWC 4. Hier zijn we 
afgelopen jaar overtuigend kampioen ge
worden door geduchte tegenstanders als 
Mariahout 3 van het kastje naar de muur 
te spelen. Uiteraard hebben we dit kampi
oensschap gevierd alsof het de Champions 
League betrof. Een leuk elftal waar het voet
ballend vermogen en de wil nog zeer zeker 
aanwezig is, maar de benen vaak niet meer 
mee kunnen met de ongetwijfeld goed be
doelde gedachtegang.

Ik wil de pen graag doorgeven aan de 
trainer die NWC voor de eerste keer naar 
de 1e klasse heeft geloodst. De trainer die 
mij ook is bijgebleven vanwege zijn rake 
oneliners en omschrijvingen van zowel te
genstanders als medespelers. “Muldertje, 
Muldertje, één goeie bal alsjeblieft!” was 
in die tijd een veelgehoorde uitspraak in de 
dugout van NWC. Ik ben blij dat hij weer op 
de Astense velden te vinden is en verwacht 
dat hij volgend jaar trainer van NWC4 zal 
worden. 

Ik kan het natuurlijk alleen maar hebben 
over RONALD TIELEMANS.  ▪



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 Gvoetbal 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 Gteam (bijvoor
beeld een wedstrijd fluiten, een groepje spe
lers begeleiden) neem dan contact op met Ilse 
van de Mosselaar 065732 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.
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Samen naar Helmond Sport 
en bezoek van Piet 
Weer volop activiteiten bij het G-voetbal

Afgelopen periode hebben we met het G-voetbal hard getraind, leuke wedstrijden ge-
speeld maar ook zijn we op uitnodiging van Helmond Sport naar de wedstrijd Helmond 
Sport-de Graafschap geweest. 

Jammer genoeg hebben we niet kunnen 
juichen voor Helmond Sport maar we heb
ben wel een erg gezellige avond gehad. Ook 
is er een Piet op bezoek gekomen tijdens 
de training. Natuurlijk had hij wat lekkers 
meegenomen en heeft hij gezellig meege
daan met de training. We zagen wel dat hij 
nog veel te leren heeft. 

Bij het Gvoetbal hebben we twee teams. 
Het ene team is een senioren team. Zij spe
len competitie op een half veld en er zijn 
minimaal 7 spelers van elk team in het veld. 
De jeugd speelt competitie in toernooivorm. 
We komen ongeveer 6 tot 8 keer per seizoen 
met meerdere teams bij elkaar en spelen 
dan wedstrijden op ¼ veld. Er staan dan mi
nimaal 5 spelers in het veld. Op deze manier 
komt iedereen op zijn of haar manier aan 
voetballen toe en kan iedereen spelen op 

zijn of haar niveau. Uiteraard staat spelple
zier voorop. Zo kan het voorkomen dat het 
ene team beter is dan het andere team maar 
dan speelt het mindere team met meer 
spelers. Op die manier proberen we leuke, 
gezellige en succesvolle wedstrijdjes te or
ganiseren. Tijdens die toernooitjes is het erg 
gezellig. Je ontmoet telkens dezelfde teams 
dus de spelers leren elkaar kennen. Zo’n 
toernooitje duurt meestal 1,5 tot 2 uur en er 
worden dan meerdere wedstijden gespeeld 
van 1520 minuten. Als je denkt, dat is wel 
wat voor mij of ken je iemand waarvoor 
deze manier van voetbal wel wat is, neem 
dan contact op met Ilse van de Mosselaar. 
Maar het kan ook zijn dat je ’n keer ’n wed
strijdje wil fluiten of scheidsrechterervaring 
op wil doen, dan kun je Ilse ook benaderen 
op telefoonnummer 065732 8168.   ▪
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ALUMERO FINEX  
Extrusions BV

SPONSOR IN  DE  SPOTL IGHT

ALUMERO FINEX Extrusions in Helmond is specialist in het vervaardigen van aluminium 
profielen in kleine maten (tot max 80 mm omschreven cirkel). Deze, middels micro 
extrusie vervaardigde profielen, zijn van een hoogwaardige kwaliteit en leverbaar in 
elke gewenste oplage. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich nadrukkelijk van colle-
ga-fabrikanten die grotere profielen in grote volumes leveren met vastgestelde mi-
nimale orderhoeveelheden. Of zoals directeur Jeroen van Bussel het verwoordt: “Wij 
gaan hier voor de verhalen achter een product, niet voor de kilo’s.”

Jeroen van Bussel
Van jeugdspeler tot NWC 1 aanvoerder en 

van jeugdtrainer tot bestuurslid onderbouw 
technische zaken. Jeroen is geen onbekende 
voor de club. Na nu ondertussen 11 jaar ge
leden gestopt te zijn bij het vaandelteam is 
Jeroen sinds 6 seizoen weer vaak te vinden 
op het sportpark vanwege de passie die zijn 
2 zonen ook gevonden hebben in het spel
letje. Afgelopen seizoen kwam daar nog bij 
dat hij samen met zijn goede vriend Thomas 
Zegers zelfs kort samen aan het roer stond 
bij ons vaandelteam ten tijde van het ver
trek van Ruud Vermeer. De beleving en ook 
3 punten waren die zondag weer ouderwets 
en symbolisch voor de clubman die Jeroen 

is. Met dit sponsorschap komt er als nu een 
extra mooie kroon op de samenwerking voor 
beide.
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»

SPONSOR IN  DE  SPOTL IGHT

Extrusie? Ja, en ook in elke gewenste oplage
Extrusie zal voor menigeen niet heel 

bekend zijn. We persen aluminium blokken 
tot mooie profielen / verhalen. Zo’n verhaal 
is bijvoorbeeld het maken van een tiental 
aluminium profielen voor een startup, waar 
men nog volop zoekende is naar de markt. 
En waar een sterke drang naar kwaliteit 

heerst. Van Bussel: “Zo’n klant komt dan met 
ons in contact en zoekt informatie over het 
extrusie en matrijsproces. We denken heel 
direct en eerlijk mee. Samen komen we tot 
maatwerkoplossingen van hoge kwaliteit en 
grote precisie. In elke gewenste oplage en 
met een korte levertijd. Met veel persoon
lijke aandacht voor de klant. Dat alles ken
merkt onze werkwijze in Helmond.” 

Die specialistische insteek voor maat
werk gecombineerd met veel flexibiliteit 
levert het bedrijf een grote diversiteit aan 
opdrachten op. ALUMERO werkt dan ook voor 
opdrachtgevers in uiteenlopende branches: 
optische en elektronica industrie, pocket
ware, machinebouw, interieurbranche, me
dische techniek en aandrijf en koeltech
niek. “Van een specialistisch profiel voor de 
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»
bouw tot directe eindproducten voor bijvoor
beeld pocketware, wij maken het!”, vertelt 
van Bussel. 

Merkbare familiebedrijfscultuur
ALUMERO is onderdeel van een Oosten

rijks familiebedrijf dat, naast Helmond, ook 
fabrieken heeft in Polen en Slovenië. “Die 
cultuur van betrokkenheid en verantwoor
delijkheid, die zo kenmerkend is voor een 
familiebedrijf, is ook bij ons goed voelbaar. 
Dat uit zich in de korte lijntjes die we met 
elkaar hebben, waardoor we snel besluiten 
kunnen nemen. Er is een groot vertrouwen in 
de eigen verantwoordelijkheid. We hebben in 
Helmond een loyaal en hecht team, met veel 
ervaring. Onze medewerkers kunnen zich 
breed ontwikkelen. Er heerst een prettige 
werksfeer, waar ook keihard gewerkt wordt. 
En we hebben een goed uitgestippeld lange 
termijn beleid met een duidelijke visie.” 

“Ik durf wel te zeggen dat het vergelijk
baar is met de mooie warme club die NWC 
is. Veel bestuurders die voor een langere 
tijd voor stabiliteit zorgen met ook kwaliteit 
zorgen er samen voor dat er met extra veel 
enthousiasme en plezier gewerkt kan wor
den. Bij NWC is het tenslotte een uit de hand 
gelopen hobby”.

Nadruk op duurzaamheid
In de toekomstvisie van ALUMERO groep 

ligt een grote nadruk op duurzaamheid, kli
maat en de mens. Onder de noemer ‘Meta
green’ zal het bedrijf hier de komende jaren, 
nog meer dan voorheen, de focus op zetten 
richting 2050. Aluminium; het materiaal 
waarmee gewerkt wordt, is namelijk erg 
duurzaam. Het is heel licht en kan oneindig 
gerecycled worden, zonder verlies van kwa
liteit. 
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Nieuw corporate design  Makes us stronger
ALUMERO profileert zich sinds eind 2021 

onder een nieuw corporate design, dat in
middels overal is doorgevoerd. De basis in 
het zwart/wit straalt kracht uit. Daarom
heen is gekozen voor een aantal andere 
kleuren die de verschillende branches ver
tegenwoordigen: geel voor de solar markt, 
grijs voor de industrie/technologie markt en 
groen voor duurzaamheid. De basisslogan 
‘Alumero makes us stronger’ kent diverse 
variaties, die in communicatieuitingen af
wisselend gebruikt worden.

30-jarig bestaan
In 2022 vierde ALMERO haar 30jarig be

staan. Met een familiefeest in Helmond was 
dat een feit! Medio April 2023 zal dat feest 
nog een vervolg krijgen op de hoofdlocatie 
in Oostenrijk.

In het voorjaar van 2022 lanceerde ALU
MERO overigens een vernieuwde website: 
www.alumero.nl. Daarnaast ging ook een 
specialistische website, puur voor de Hel
mondse extrusielocatie, de lucht in: www.
extrusieprofielen.nl  ▪

 

?
? ? !

! !
Niks geen afstel vanwege een virus. Niks geen onlineeditie. Op vrijdag 24 maart 

2023 gaat er eindelijk, sinds 2019, gewoon weer een ouderwetse Grote NWC Quiz plaats
vinden! In de kantine! Wij als organisatie kunnen bijna niet wachten, en hopelijk jullie 
ook niet. We zijn de tel kwijt geraakt met alle ellende van de afgelopen jaren, maar het 
kan zomaar de zeventiende editie zijn. Zoals altijd kun je je opgeven in teamverband. 
Een team mag maximaal bestaan uit 6 personen (M/V/O). Lid zijn van NWC is een pré, 
maar hoeft zeker niet. Stuur een mail met de teamnaam naar grotenwcquiz@nwcas
ten.nl en meld je snel aan. Want vol is vol (dertig teams is ongeveer het maximum, en 
de eerste inschrijvingen stromen al binnen).

De leukste clubavond van het jaar is terug! Tot 24 maart. Wij hebben er zin in!

Erwin, Edwin, Wilfred, Bart, Bart en Ronald

De Grote NWC Quiz is terug!
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FACILITAIR SPONSOR  

VAN HET G-VOETBAL

Zeer geslaagd trainings - 
 kamp in Torremolinos

Het trainingskamp van 2023 was weer een groot hoogtepunt voor de spelers, trainers, 
begeleiders en natuurlijk de sponsoren die de reis wederom mogelijk maakten voor NWC 
1. Na twee jaar zonder trainingskamp mocht het er eindelijk weer van komen. Het gezel-
schap reisde af naar het Spaanse Torremolinos, Andalusië, voor vijf onvergetelijke da-
gen. Hierbij het dagboek, geschreven door verschillende spelers van ons vaandelteam.

DAG 1 – WOENSDAG 4 JANUARI 2023
Geschreven door Damon Claessens  

en Sander van den Eijnde

We verzamelden met het gehele gezel
schap om 01.30 bij de kantine van NWC om 
weer eens prachtig trainingskamp te be
leven. Nadat de beste wensen aan elkaar 
zijn toegezegd, vertrok de bus om 02.00 uur 
vanuit Asten naar Amsterdam met een korte 
tussenstop bij Schijndel. Om 07.00 uur ver
trok de vlucht vanuit Schiphol naar Málaga. 
Na een heenvlucht die een aantal obstakels 
bevatte, zijn we gelukkig gezond en wel in 
het zonnige Málaga geland en stond ons nog 

een korte busreis te wachten naar hotel 
BlueSea Gran Cervantes in Torremolinos! 

Eenmaal aangekomen hebben we geza
menlijk gegeten. Onze koffers werden ge
stald en we hebben ons omgekleed om rich
ting het trainingsveld te gaan. Na de lange 
reisdag hebben we met het gehele team een 
geslaagde training afgerond. 

Na een korte opfrisbeurt en het aanvul
len van de energiestoffen hebben Martijn 
Henst en Henny Koppens de spits afgebeten 
met een leuke avondactiviteit bestaande uit 
een quiz, raadsels en spelletjes. Hierna was »
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» de pijp dan toch echt leeg en ging het nacht
lampje uit, om ons te kunnen opladen voor 
de rest van het trainingskamp!

DAG 2 – DONDERDAG 5 JANUARI 2023
Geschreven door Martijn Ghielen  

en Daan van Gansewinkel

Vandaag begonnen we zoals gebruike
lijk met een ontbijt waar iedereen netjes 
op tijd aanwezig was. Na ons ontbijt kregen 
we een uurtje de tijd voordat de bus naar 
het prachtige trainingscomplex zou rijden. 
In dit uur hebben Mark Bosch en Arne van  
Geffen het gepresteerd om in slaap te val
len en dit is ze duur komen te staan met een 
straftraining onder leiding van Evert. En dat 
terwijl wij bezig waren met een lekker par
tijtje dat werd gewonnen door het geweldige 
team bestaande uit Ruud Leenen, Youri van 
Brussel, Len van Roy, Damon Claessens, Gijs 
Brüsewitz en Martijn Ghielen. Zie ook de win
naarsfoto rechtsboven.

Vervolgens snel douchen en door naar 
de lunch, en iedereen was weer op tijd. Toen 
stond er een potje padel op het programma, 

en hier zijn we erachter gekomen dat Mit
chell Janssen niet tegen zijn verlies kan en 
dat “ROLAND”! een verraderlijke en toch ook 
vrouwelijke (bedankt Henny) service heeft. 
Uiteraard waren de winnaars Lex van Empel 
en Martijn Ghielen. De sponsoren gingen een 
stukje wandelen maar waren te laat voor de 
busrit terug, dus Patrick Smits is met vier 
biertjes achter de kiezen negen kilometer 
teruggelopen zonder te zeuren. Tijd voor een 
balkonsessie waarin Mark Bosch zijn nieuwe 
kwaliteit heeft laten zien, hij kan namelijk 
een glas op zijn buik balanceren.

Om 19.00 uur was het tijd voor het avond
eten en naderhand hebben we een leuke quiz 
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gedaan onder leiding van Ruud en Bram Ver
speek, en om in de sfeer te komen liet Ruud 
een waar scheetfestijn horen. Vervolgens 
begon het blaasspel en won Martijn Ghielen 
uiteraard meteen. Vervolgens hebben we 
geleerd dat Arne heel goed kan blazen...

Groep 1 was de uiteindelijke winnaar na 
een spannend eindspel waarin Daan van 
Gansewinkel het snelst een parcours afleg
de, en dát in een mooie outfit. Trainer Ma
rio Verlijsdonk had lof voor de gezelligheid 
en sfeer die in de groep heerst en wees de 
oude teamleden (Leon van den Bosch, Ruud 
en Gijs) op het feit dat we dit moesten door
trekken in de rest van het seizoen. Deze po
sitieve vibe werd alleen maar beter toen de 
sponsoren binnenliepen en Antwan Spren
gers weer een vieze grap maakte. 

Iedereen weer redelijk nuchter naar bed, 
hopelijk is morgen iedereen weer op tijd! 

DAG 3 – VRIJDAG 6 JANUARI
Geschreven door Arne van Geffen

Na een gezellige donderdagavond ver
scheen iedereen (op tijd en zeer uitgerust) 
aan het vroege ontbijt op dag 3 in Torremoli
nos. Na een stevig ontbijt met veel eieren en 
spek stond de groep klaar om te vertrekken 
naar het trainingsveld. Echter was het de 
“plaatselijke” TwinTours die deze ronde op 
zich liet wachten. Na wat oponthoud kwa
men we aan bij het trainingsveld, wat deed 
denken aan het oude NWCkunstgrasveld. 
Ook op deze dag had de technische staf een 
mooie training bedacht met onder andere 

een afwerk en partijvorm. De partijvorm 
werd uiteindelijk verdiend gewonnen door 
team blauw, met een 01 eindstand. Na een 
prachtige aanval over meerdere schijven 
wist Damon Claessens de bal schitterend in 
eigen goal te verwerken. 

De hierop volgende terugreis naar het 
hotel was vooral erg winderig en de toeter 
werd meermaals getest door Robin Rijnders. 
Na een korte maar intensieve chillsessie op 
het dakterras, inclusief flinke plons in het 
zwembad, werd er wederom genoten van 
een lekkere lunch. Om vervolgens af te rei
zen naar het strand. Op het strand werd ver
volgens genoten van hoogstaand voetvolley. 
Hieronder een korte samenvatting van de 
hoogtepunten:
 Verschillende prachtige omhalen van 

Martijn Henst;
 De “harde voeten” van Denzell Verspeek;
 Zeer slechte scheidsrechter L. van den 

Bosch;

»
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 Debuut en snoekduik van Maarten 
 Mollemans;
 Omhaal van Tim van Dijk op de kin van 

Damon Claessens. 

In een zeer spannende finale (3513) 
kwamen Martijn Henst, Robin Rijnders, Daan 
van Gansewinkel en Menno Janssen als 
winnaars uit de bus. Daarnaast werd Robin 
Rijnders bekroond als MVP van het toernooi. 
Na het avondmaal stond er een pubquiz op 
het programma onder leiding van Leon en 
Robin. Deze quiz werd andermaal goed ont
vangen door Tiny Werts, met zijn geweldig 
behaalde laatste plaats. Na de quiz werd 
er nog afgetankt in de lobby om vervolgens 
de nachtrust op te pakken richting de clash 
van morgen met Schijndel. Dit is het team 
van onze oudtrainer Henry van Alebeek. 

» DAG 4 – ZATERDAG 7 JANUARI
Geschreven door Gijs Brüsewitz  

en Koen van Dijck

Hoewel de zonsopkomst ontzettend mooi 
was om te aanschouwen vanaf het balkon 
op de hotelkamer, hebben maar weinig spe
lers of stafleden dat meegemaakt op de za
terdagochtend. De groep werd namelijk pas 
vanaf 09.00 uur verwacht aan de ontbijtta
fel, waar zoals gebruikelijk de dag mee be
gint tijdens dit trainingskamp. De reden voor 
deze late ochtendklok is een rustige voor
bereiding op onze wedstijd tegen Schijndel.

Na het ontbijt stond een teambijeenkomst 
op het programma, waarbij staf en spelers de 
eerste seizoenshelft evalueerden om zo alle 
neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. 
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Voor de lunch van 12.30 uur was er een 
wedstrijdbespreking waarbij hoofdtrainer 
Mario Verlijsdonk ons voorbereidde met 
de opstelling en tactische aanwijzingen. 
Na lunchtijd, waarbij de rij naar de schaal 
pasta opliep tot enkele tientallen personen, 
was het dan tijd om de bus in te stappen om 
de blauwgelen van Schijndel van de mat te 
vegen. Deze wedstrijd wonnen we met 10 
dankzij een benutte strafschop van Arne van 
Geffen. 

De avond stond in het teken van team
building. Sponsoren nodigden het team uit 
om in een kroeg de fantastische wedstrijd 
PSV  Sparta te kijken. Dit affiche lieten de 
spelers dan ook niet schieten en zorgde voor 
het spektakel wat vooraf werd verwacht. De 
rest van de avond liet het barpersoneel de 
tap goed doorlopen waardoor een enkeling 
de nacht met maar een uurtje slaap wist te 
overleven. Een leuke, mooie en vooral spor
tieve dag!

DAG 5 – ZONDAG 8 JANUARI
Geschreven door Youri van Brussel

Na een geweldig stapavondje met de 
sponsoren zaten we vanochtend om 07.30 
uur aan het ontbijt. Vervolgens stapten we 
de bus in richting het vliegveld. In de dikke 
chaos en het een en ander legaal voorschie
ten zaten we om 10.40 uur in het vliegtuig 
en konden vele oogjes nog eventjes kort 
gesloten worden om de benodigde slaap 
in te halen. Na een goede vlucht moesten 
we kort op de koffers wachten. Nadat alle 
koffers weer veilig in juiste handen waren 
en iedereen een snelle hap bij de AH To Go 
gepakt had, stapten we in de bus die ons via 
Schijndel weer op het mooiste sportpark van 
Nederland bracht.

Het trainingskamp van NWC 1 zit erop. Wij 
willen namens de spelersgroep en staf de 
sponsoren enorm bedanken voor dit weder
om enorm geslaagde trainingskamp!  ▪
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»NWC: nog altijd een prinselijke 
vereniging!
2023 wordt het jaar van eindelijk weer eens een “complete” carnaval! En ook dit jaar 
zwaaien NWC-ers de scepter in Asten. Zo is Arthur van der Heijden prins van carnavals-
vereniging De Plekkers en bij De Klot werd Maarten van Oosterhout de prins! 

ARTHUR VAN DER HEIJDEN werd eind november uitge
roepen tot prins van De Plekkers. Arthur (41) is speler 
van NWC 6 en trainer van NWC JO121, waarin zijn zoon 
Dean voetbalt. Arthur, van harte gefeliciteerd en heel 
veel plezier deze carnaval!

Bij De Klot kwam MAARTEN VAN OOSTERHOUT uit 
de kist. Maarten (43) is jeugdleider van NWC JO122, 
het team waarin 
zoon Wout speelt. 
Daarnaast is hij 
als coördinator op 
enthousiaste wijze 
bezig om het jeugd
keepersplan binnen 
NWC naar een ho
ger niveau te tillen. 
Maarten, proficiat en 
geniet ervan! ALAAF!

NWC TV
Bemeko Partyverhuur
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee

ENTREESPONSOR
Marks Wachters Notarissen

TOERNOOISPONSOR
Karwei Someren-Asten

Foto’s zijn van De Plekkers en De Klot.
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Wandelvoetbal bij NWC 
door Hennie Hoeben

Geduldig staat de voetbaltas in een hoekje van de keuken te wachten op zijn gebruiker. 
De tas, die de avond van tevoren als vanouds met de nodige voetbalattributen netjes is 
volgestopt. Maar nu is die aangevuld met een kniebrace, die met het vorderen van de 
leeftijd en als gevolg van het doorstane blessureleed inmiddels tot pure noodzaak is 
verworden. Dit om erger te voorkomen.

Het is donderdagmorgen en hét moment 
dat de bal weer gaat rollen.

Het walkingfootball heeft al wat jaar
tjes geleden haar intrede gedaan bij NWC en 
is bij ons inmiddels omgedoopt tot het ver
nederlandst Wandelvoetbal.

Op initiatief van Rien van Pelt en in sa
menwerking met de toenmalige buurtsport
coach Jan Mennen en het bestuur is deze 
nieuwe voetbalvorm indertijd bij NWC van de 
grond gekomen. In de nabije omgeving za
gen we toen o.a. in Helmond en Deurne ook 
al een dergelijk initiatief met succes geïn
troduceerd worden.

Het uiteindelijke doel van deze spelvorm 
is dat ’ouderen op leeftijd ’ op hun manier 
toch van het spelletje kunnen genieten en 
zo tot op hoge leeftijd lekker actief kun
nen blijven. “We gaan samen op een mooie 
groene grasmat en met een echt goeie bal 
weer het gevoel van weleer oproepen en op 
vergevorderde leeftijd de ultieme jongens
droom nieuw leven inblazen. De liefde voor 
het voetbal gaat voor ons namelijk nooit 
verloren en het heilige vuur zal daarom 
nooit écht doven,” hoorde ik ooit iemand 
verkondigen.

Tegen half tien komt de voetbaltas lang
zaam in beweging. Nog even alles controle »
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ren en dan wordt de tas ietwat nonchalant 
over de schouder geworpen. Wat later gaat 
het met een slakkengangetje op de fiets 
richting sportpark.

De eerste enthousiastelingen zitten al vol 
ongeduld in de verzamelruimte te wachten 
onder het genot van een eerste koffietje van 
die dag. Het druppelt zoals altijd langzaam 
binnen, maar tegen tienen staat iedereen 
weer strak in het tenue op het hoofdveld 
klaar. Onder leiding van de onvolprezen 
Ronald Tielemans, jawel de trainer onder 
wiens leiding NWC in 2010 voor de eerste 
keer in haar historie de eerste klasse wist te 
bereiken. Als nieuwe buurtsportcoach en in 
die functie ook de opvolger van Jan Mennen 
is hij nu de aangewezen persoon om ons te 
begeleiden.

Ja, want begeleiding is op ons niveau 
van groot belang. Zeker om bij de oefenin
gen vervelende blessures te voorkomen 

en tijdens het afrondend spelletje het nog 
steeds aanwezige fanatisme wat in te to
men. Heel belangrijk is daarom een goede 
warmingup. Daar trekken we alle tijd voor 
uit. Als de spieren goed warm zijn en we ook 
echt los zijn begint het echte werk.

Aan de hand van een reeks uitgezette 
oefeningen proberen we reeds ingeslepen 
spel en oefenvormen zoals dribbelen, pas
sen, combineren en afronden waar mogelijk 
nog wat te verbeteren. Dat benadert natuur
lijk nooit meer het niveau van weleer, zeker 
niet door de regel dat het bij deze spelvorm 
blijvend wandelen geblazen is. Het echte lo
pen is dus uit den boze.. 

Mocht er iemand in zijn enthousiasme of 
als gevolg van weer opkomend fanatisme de 
neiging hebben om te gaan hollen dan wordt 
deze kundig, maar ook heel correct terugge
floten. Zo ook bij vermeend ruw spel of het té 
hoog spelen van de bal. Deze mag namelijk 
niet boven heuphoogte gespeeld worden. Dat 

zijn in het algemeen de 
regels waar we ons aan 
moeten houden en dat is, 
zeker in het begin, best 
even wennen. Maar het 
plezier is er niet minder 
om. 

Inmiddels heeft zich 
een groep van zo’n twin
tig man gevormd, die met 
de regelmaat van de klok 
weer lekker aan ballen 
toekomt.
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We sluiten elke sessie af met een on
derling partijtje, waarbij het er nog steeds 
fanatiek aan toe kan gaan. Maar de afge
sproken regels en het er zich strikt aan 
houden dragen er toe bij dat alles binnen 
de perken blijft en dat die wedstrijdjes een 
prettig verloop hebben. Best spannend in het 
algemeen, maar o zo fijn om die te kunnen 
spelen. Winnen of verliezen dat blijft ook op 
ons niveau belangrijk, maar de grote winst 
zit ‘m meer in het feit dat we weer samen 
de wei in mogen en daar weer samen mogen 
genieten van het ons zo geliefde spelletje.

Het is fijn, het blijft leuk en het is boven 
alles reuze gezellig!

Ben jij, als lezer, door dit verhaal enthousi-
ast geraakt en behoor jij ook tot de categorie 
‘oudere jongeren’ en wil jij ook nog een tijdje 
aan je favoriete spelletje ruiken? 

Misschien ben jij dan wel degene die we 
binnenkort op donderdagmorgen als toe
schouwer mogen verwelkomen. Wellicht 

wordt jouw enthousi
asme dan ter plekke 
verder aangewak
kerd en treed jij bin
nenkort toe tot de 
gelederen van onze 
club van wandelvoet
ballers.

VOOR ALLE DUIDE-
LIJKHEID: de afdeling 
Wandelvoetbal bij 
NWC is actief op don-
derdagmorgen van 

10.00u-11.00u op sportpark ’t Root
We sluiten elke keer gezamenlijk af met 

een lekker kopje koffie of thee, aangevuld 
met wat lekkers. Gezellig nakaarten en 
wat bijkletsen hoort er als altijd natuurlijk 
ook bij. De traditionele derde helft slaan we 
echter heel verantwoord over. Het verstand 
komt met de jaren zullen we maar zeggen.

Wie weet tot op ’t Root. Je bent in elk ge
val van harte welkom!  ▪



COLUMN

AZ Kampioen
Het WK is voorbij, ik heb er weinig van geno-
ten. De wedstrijd tegen de Verenigde Staten 
was de beste van Oranje, de rest was drama-
tisch. Behalve dan 5 seconden in de 98e mi-
nuut tegen Argentinië. Voor de rest hoeven 
we er weinig woorden aan vuil te maken. 

Het voetbal in de eredivisie is weer be
gonnen, en als AJAX fan valt ook daar wei
nig aan te genieten. PSV fans zullen hetzelf
de gevoel hebben denk ik.  AJAX heeft het 
voor elkaar gekregen om in 2 jaar tijd een 
elftal dat tegen de Europese top aanschurk
te te transformeren naar een Nederlandse 
subtopper. En dat is zuur. Met name zuur 
omdat volgend seizoen de kampioen en de 
nummer 2 van de competitie rechtstreeks 
geplaatst zijn voor de Champions League. En 
AJAX zal daar niet bij horen. Ik vrees dat ook 
PSV er niet bij zal horen. Naar mijn mening 
wordt AZ kampioen en Feyenoord wordt 2e. 
Ik denk zelfs dat AJAX 5e wordt, nog na PSV 
en FC Twente.

Het grote geld zullen AJAX  en PSV dus 
volgend jaar mislopen, en eerlijk gezegd 
vind ik dat niet eens een slechte zaak. Er is 
veel te veel geld uitgegeven aan middelma
tige voetballers. 

Ze moeten een voorbeeld nemen aan AZ. 
AZ heeft wellicht op dit moment de beste 
jeugdopleiding van Nederland. Als er een 

speler verkocht wordt, staat er meteen een 
vervanger klaar. Ze hebben met Max Huiberts 
en Robert Eenhoorn hele kundige mensen in 
de directie. Pascal Jansen is een trainer die 
in alle rust kan werken. Na het vertrek van 
Arne Slot naar Feyenoord en het vertrek van 
dragende spelers als Stengs, Boadu, Idrissi,  
Koopmeiners en in mindere mate keeper  
Bizot draaide het niet geweldig en leek AZ 
het moeilijk te krijgen. Maar ze hebben zich 
prima hersteld en spelen het beste voetbal.

Het is een stabiele, goed gerunde club en 
daar zit een groot verschil met AJAX en in 
mindere mate PSV en Feyenoord. Het rumoer 
over het vertrek van John de Jong en Toon 
Gerbrands heeft PSV geen goed gedaan, al 
denk ik wel dat Marcel Brands iemand is van 
PSV weer een toonaangevende en gevreesde 
club kan maken. Bij Feyenoord hebben ze 4 
kapiteins op het schip, iedereen die daar een 
beetje geld in gestoken heeft eist zeggen
schap en het is niet echt duidelijk wie daar de 
echte kapitein is. AJAX wordt geleid door een 
stelletje lichtgewichten en onlangs is ook nog 
die vreselijke Maurice Hendriks aan de raad 
van commissarissen toegevoegd. 

Ik ben ook gecharmeerd van FC Twente, 
ook een mooie club, alleen niet stabiel ge
noeg om weer een keer kampioen te wor
den. AZ gaat dit jaar met de schaal aan de 
haal.

 G. Plastic
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“Heb je tijd om voor  
mij in te vallen?” 
Op een rustige zaterdagmiddag in maart naar een verjaardag. Een keer niet voetballen 
en in plaats daarvan een groot stuk taart naar binnen werken als de eerste nootjes op 
tafel komen. Dan gaat de telefoon: Met Gerrit, ha Paul heb je tijd en zin om voor mij in te 
vallen, want er staat een gezin Oekraïners op de stoep die tijdelijk willen overnachten. 

Blik naar buiten: zonnig, geen wolkje aan 
de lucht en een graadje of 14. Vooruit dan… 
je kunt de oude mannen van de Vets toch 
niet met 13 laten verzamelen. Nog vlug een 
handje nootjes naar binnen werken en fiets
je pakken om vlug de tas te halen om nog op 
tijd op het sportpark te zijn.

 
Half 5 verzame

len en een blik in het 
kleedlokaal werpen 
wie er vandaag alle
maal meedoen. Elke 
week is het de vraag 
wie er komt, welke wissels er zijn geregeld 
en of we met voldoende zijn. Leider Rene 
komt met het verlossende antwoord: we zijn 
met 14 en ik sta in de basis, centraal achter
in. Altijd lekker en niet voor niets gehaast.

 
Eerste 30 minuten van de wedstrijd lek

ker gebald, wederom de beste man van het 
veld… althans die conclusie trek ik zelf maar 

even. Beetje ongelukkige goal tegen, maar 
dat kan gebeuren. Er wordt volop geklaagd 
dat het allemaal niet loopt, dat ballen niet 
goed aankomen, slecht verdedigd wordt, 
kansen niet afgemaakt, maar dat hoort bij 
de Vets. 2*35 minuten paraderen over het 
veld, allemaal het gevoel nog hebben dat 

we 20 zijn, maar er 
steeds weer ach
ter komen dat we 
aan kwaliteit en 
snelheid in hebben 
moeten leveren. 
Met het hoofd win

nen we alle wedstrijden, maar met de bal 
aan de voet gaat het lastiger.

 
Geen spijt dat ik toch ben gegaan………. of 

wel? Na het half uur komt de bal halfhoog 
en ik wil hem controleren om onze spits 
van een splijtende prachtpass te voorzien. 
Op naar de 11. Ik voel dat ik verkeerd neer
kom en mijn linkerknie verdraai. Opstaan »

 “Dit was niet de vraag die ik 
wilde horen. Ik wil blijven 

voetballen”

Paul Bruystens beleeft een onvergetelijke  
middag met de Vets
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lukt niet. Uiteindelijk na een minuutje of 10 
naar het kleedlokaal gebracht en naar huis 
gebeld met de vraag om me te komen ha
len, maar eerst even naar het ziekenhuis. 
Eerste diagnose: zware kneuzing, misschien 
wat schade aan meniscus. Paar dagen rustig 
aandoen en wordt het niet beter dan door 
naar de fysio. 

De knie blijft dik en pijn doen dus na 
drie dagen toch maar de fysio gebeld. Bij de 
tweede behandeling van de fysio treed de 
twijfel op. De therapeut wil zeker weten of 
er niet meer schade is en wil graag een scan 
gemaakt hebben. We kunnen maar beter 
uitsluiten dat er iets kapot is. Knie goed in
getaped, want eerst vriendenweekend naar 
Berlijn en daarna pas naar het ziekenhuis. 
In het weekend iets teveel (trappen) gelopen 
en gefietst. 

 
Op maandagmorgen naar het ziekenhuis. 

Scan gemaakt en direct doorverwezen naar 
de orthopeed. Eerste vraag van de arts: hoe 
kan jij hier lopend binnenkomen? Nuchter 

antwoord: net zoals ik de laatste 3 weken 
heb gedaan. Tweede vraag: wat denk je dat 
er aan je knie is? Nuchter antwoord: flinke 
kneuzing en misschien wat lichte schade 
aan de meniscus??? De derde vraag is niet 
meer gekomen. De arts kwam direct met een 
duidelijk antwoord: de meniscus is het enige 
dat nog heel is en de rest is kapot. Binnen
ste knieband zwaar opgerekt en misschien 
beschadigd en de voorste kruisband volle
dig afgescheurd. Je gaat naar huis met een 
exoskelet en moet 3 weken volledige rust 
pakken. Dit was een tegenvaller en ben ik 
vanaf nu lid van FC Kruisband en niet meer 
de Vets???

 
Paar weken later terug naar de arts voor 

het vervolg. Welke sport wil je blijven be
oefenen: fietsen of hardlopen? Dit was niet 
de vraag die ik wilde horen. Ik wil blijven 
voetballen, ook al vraagt dit een lange re
validatie. De orthopeed is duidelijk: met deze 
schade is voetballen geen optie meer en een 
operatie is noodzakelijk om weer pijnvrij te 
kunnen lopen. Dit was tweede en grootste 
tegenvaller welke ik liever niet had gehoord.

Na de zomervakantie is tijdens een ope
ratie van een deel van mijn hamstring een 
nieuwe kruisband gemaakt en de rest van de 
knie goed nagekeken. Alles gereviseerd, zo
dat ik er weer tegenaan kan. 9 tot 12 maan
den 3 keer per week sportrevalidatie om er 
uiteindelijk sterker uit te komen. 

Ik ben nu halverwege de revalidatie en 
stiekem hoop ik om toch nog een keer te 

»

Paul Bruystens werkt aan z’n herstel

Lees verder op pagina 28



35

CHRISTIAN RICK
Geboren Helmond, 26 september 1975 Asten, 24 mei 2008
Beroep/school Hardware Engineer Varendonck College Asten
Speelt in / trainer van... Trainer/coach JO151 JO151 

Hoogtepunt Geboorte van kinderen: 
Eline en Rick Kampioen worden

Dieptepunt Geen Twee keer arm gebroken
Beste eigenschap Enthousiast, altijd positief Sociaal
Slechtste eigenschap Geen idee Niet opruimen

Hekel aan Te laat komen, schelden met 
ziektes Partijdige scheidsrechters

Ik zou een dagje willen ruilen met… Christian Horner (F1baas 
Red Bull) Virgil van Dijk

Droomt van… Loterij winnen Dat PSV de Champions 
League wint

Mooiste vakantieland Oostenrijk, Spanje Griekenland

Hobby’s Wielrennen, mountainbiken, 
voetbal, F1 Voetballen

Favoriete schoolvak Wiskunde Gym
Saaiste schoolvak Handenarbeid, muziekles Geschiedenis
Favoriete radiozender Radio 538 Radio 538
Favoriete televisiezender Ziggo Sport, Viaplay Ziggo Sport, Viaplay

Christian & Rick  
Vorstenbosch

ZO VADER ZO ZOON

»

Christian & Rick
Vorstenbosch
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CHRISTIAN RICK
Favoriete televisieprogramma Vandaag Inside Studio Sport
Beste film Platoon Conor McGregor: Notorious
Beste boek Ik, Zlatan Geen
Favoriete muziekgenre Dance Rap

Favoriete lied Bob Marley & The Wailers  
Three Little Birds Boef  Probleem

Lievelingskleur Oranje Blauw
Lievelingseten Sushi Sushi
Lievelingsdrinken (Speciaal)bier Fanta
Mooiste tenue Shirt met drie sterren PSV
Mooiste stadion Camp Nou Camp Nou

Lelijkste stadion Jan Louwers Stadion van  
FC Eindhoven Johan Cruijff Arena

Favoriete Nederlandse club AFC Ajax PSV
Favoriete buitenlandse club FC Barcelona Manchester City
Favoriete NWC speler Robin Rijnders Pieter van der Heijden
Favoriete Nederlandse voetballer Johan Cruijff Cody Gakpo
Favoriete buitenlandse voetballer Jari Litmanen Kevin De Bruyne

»

kunnen ballen. Beetje rustiger dan voor
heen, duels vermijden en alsnog die splijt
pass naar de spits versturen. Of het reëel 
is? Waarschijnlijk niet, maar de hoop niet 
verliezen is het belangrijkste, want ik weet 
inmiddels wel dat fietsen of hardlopen niet 
mijn hobby gaan worden. Als ik moet fietsen 
dan toch echt naar het sportpark. Mocht zelf 
voetballen er niet meer inzitten dan hoop ik 
toch graag dat onze Jip nog vele jaren naar 
NWC gaat, want ook hij heeft de hoop om via 
NWC, PSV uiteindelijk de wereld te verove
ren. Hij zal dan niet de voetbalkwaliteiten 

van zijn vader moeten hebben. Mocht voet
ballen niet meer lukken dan blijf ik training 
geven, coachen en af en toe een wedstrijd 
van de vets fluiten. Want het belangrijkste 
is wel dat je weet dat op zaterdagmiddag er 
niets mooier is om op het voetbalveld te zijn 
en in de derde helft te analyseren wat er 
allemaal weer niet gelukt is in 70 minuten 
ervoor.

 
Heb je tijd om voor mij in te vallen?  
Had ik de tijd maar niet gehad…. 
 
 Blijf gezond! Paul Bruystens

Vervolg van pagina 28
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ST SV Someren/NWC vrouwen; 
de stand van zaken
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 17 januari 
gespeeld.

ST SV SOMEREN / NWC MO 17-1 EN MO17-2
In de 1e seizoenshelft hebben we de eer

ste 2 fases gevoetbald, wat als erg prettig is 
ervaren en we zeker de 2e  fase tegen teams 
stonden die redelijk gelijkwaardig aan el
kaar waren. Nu hebben we er met z’n alle 
heel veel zin in om na de winterstop weer te 
beginnen en te kijken waar we staan.

Er wordt iedere week hard getraind door 
de  meiden onder begeleiding van een  su
per enthousiaste groep trainers en samen 
met de leiders en andere begeleiding zor
gen  ze er weer wekelijks voor 
dat alles goed is geregeld. De 
komende seizoenshelft spelen 
we onze thuis wedstrijden op 
sportpark de Potacker, de 
mo172 om 13.00 en de mo171 
om 15.00…..

Ook is er hard gewerkt om 
de meiden en staf in het nieuw 
te steken. Zeker nadat er een 
mooi sponsorcontract is getekend door de 
bedrijven IPM PARTNERS, PRODIM en BAS 
VERSTAPPEN, we gaan de spullen met trots 
dragen, dankjewel daarvoor!! 

ST SV SOMEREN / NWC VROUWEN 1
“De winterstop is voorbij en we kunnen 

ons dus opmaken voor de 2e seizoenshelft 
na een geweldig teambuildings weekend. 
We kennen een prima 1e bedrijf dit seizoen. 
Staan op een keurige 6e plek met nog een 
wedstrijd tegoed. Maar wat zeker zo belang
rijk is, is de ontwikkeling van de groep en de 
speelsters individueel. We hebben een vele 
fittere groep met minder stoppers en bles
suregevallen dan vorig seizoen en dat merk 
je. De inzet en kwaliteit is omhoog gegaan 
en vaak vertaald zich dit ook in de wedstrij

den. We kunnen van iedereen 
winnen maar dan moeten we 
wel blijven leveren. De spel
vreugde is optimaal en ook 
in de derde helft is vrouwen 1 
goed vertegenwoordigd. Dit is 
belangrijk voor de teamgeest. 
Alleen kun je niks maar samen 
kun je alles.

Op 5 februari vangen we 
weer aan met een competitie

wedstrijd thuis tegen Bavel. De lastige uit
wedstrijd werd door ons gewonnen. Belang
rijk is dat we die strijd leveren van toen en 
dat doorzetten. Het doel om rechtstreeks te 
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handhaven lijkt absoluut geen onmogelijke 
en hoeft onze inziens niet weer op de laat
ste speeldag aan te komen. Komende halve 
seizoen zullen we onze thuiswedstrijden in 
Asten spelen. Hopelijk kunnen we net zoveel 
punten bij elkaar sprokkelen als in de 1e sei
zoenshelft”

ST SV SOMEREN / NWC VROUWEN 2
De winterstop was van korte duur voor 

de speelsters van vrouwen 2. Was de laat
ste training op 15 december 2022, de eerste 
training in 2023 vond reeds plaats op 10 ja
nuari. In de winterstop hebben 2 speelsters 
de overstap gemaakt van vrouwen 3 naar 
vrouwen 2, jong talent moeten we laten 
ontwikkelen en kansen geven. Na een hef
tig teamweekend (6 t/m 8 januari) begonnen 
gelijk  de trainingen weer.

Bekercompetitie
Dat was ook wel nodig, daar de eerste 

wedstrijd reeds gepland stond op 17 januari 
2023. En niet zomaar een wedstrijd. Vrou
wen 2 (uitkomende in de 5e klasse) mocht 
aantreden tegen Sparta ’18 (top 4e klasse) 
in de districtsbeker. In deze wedstrijd wist 
vrouwen 2 goed weerstand te bieden aan de 
tegenstander uit de 4e klasse. Sterker nog, 
de meeste en beste kansen waren voor het 
team uit Someren/Asten. Sparta ’18 wist in 
de eerste helft slechts enkele counters te 
plaatsen, het positiespel speelde zich voor
namelijk af op de eigen helft van Sparta ’18. 
Helaas wist het team uit Someren slechts 
eenmaal tot scoren te komen (doelpunt in 
de 16) en het team uit Sevenum was ook in 

staat om uit een counter fraai te scoren (van 
afstand). Vol goede moed begonnen we aan 
de 2e helft, het spelbeeld was nagenoeg ge
lijk aan de eerste helft echter wist Sparta ’18 
meer speldenprikjes uit te delen en kwam 
Someren moeizamer tot kansen. Na 90 mi
nuten was het 11, dus penalty’s. Helaas 
mocht het voor vrouwen 2 niet zo zijn (34). 
Het bekeravontuur voor dit seizoen eindigde 
dit jaar in de achtste finale...
 met twee gelijke spelen tegen teams uit 

de 4e klasse (22 / 11)...
 duidelijke overwinningen tegen 3 teams 

uit de 5e klasse (42 / 60 / 40)....
 en een overweldigende overwinning te

gen een team uit de 6e klasse (220)...,
en dus kan er gesproken over een zeer mooi 
bekeravontuur dit seizoen.

Competitie
In de competitie doet het team mee om 

de bovenste plaatsen. Met aankomende 
wedstrijden tegen de nummer 3 en 5 staat 
vrouwen 2 op een mooie 2 plek. Weliswaar 
met een achterstand van 9 punten, maar ook 
met 2 wedstrijden minder gespeeld gaan we 
beginnen aan de 2e competitiehelft. Alles is 
nog mogelijk. Al met al mag het team na de 
winterstop de ontwikkelingen naar de toe
komst toe laten zien.

ST SV SOMEREN / NWC VROUWEN 3
Een Team mix met ervaren en vele jeug

dige talenten die voor het eerste jaar in het 
Vrouwen voetbal haar voetbal skills laten 
zien. Met een prima mentaliteit en inzet 
hebben ze de eerste seizoen helft positief 
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» afgesloten met een verdienstelijke 3de 
plaats. 9 wedstrijden gespeeld, 21 punten.                   
2 wedstrijden werden verloren, wat niet te
recht was,  deze wedstrijden gingen vrijwel 
gelijk op. Al met al kunnen wij als staf terug 
kijken op een leerzame eerste seizoen helft.

Het jaar 2023 zijn we gezamenlijk be
gonnen met een team weekend, wat uiter
aard zeer geslaagd was. Iedereen heeft er 
van genoten onder het genot van feestelijke 
muziek, dans en natuurlijk drank. Zaterdag 
middag het moordspel. Ieder in zijn of haar 
eigen rol wat er leuk uitzag. Zaterdag avond 
was het tijd voor IK HOU VAN HOLLAND, waar 
ook iedereen zeer goed aan mee deed. Al 
met al complimenten voor de organisatie 
Nienke , Romy en Michelle.

We hebben de trainingen weer hervat en 
gaan ons best doen om bij de eerste 3 te ein
digen dit seizoen. Het streven van de staf/
trainers is het team naar een goed niveau te 
brengen, zodat er door stroming naar Vrou

wen 2 komt. We hebben inmiddels al 2 speel
sters zover dat ze de aansluiting definitief 
hebben gemaakt.

We wensen ze ook bij vrouwen 2 veel suc
ces. Als laatste wil ik iedereen een sportief 
en vooral gezellig 2023 wensen.

 Namens de Staf van Vrouwen 3

ST SV SOMEREN / NWC VROUWEN 4 
De dames van dames 4 hebben tot de 

winterstop een goed seizoen gedraaid. Ze 
staan op een mooie 4de plek. 

De teamspirit is top. We hopen dit en de 
prestaties vast te kunnen houden na de win
terstop. De eerst volgende wedstrijd is op 
zondag 29 jan in Melderslo. De eerst volgen
de thuis wedstrijd is op zondag 5 februari om 
10.00 in Asten.

 ▪

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.



40

*=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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