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INHOUD
VOORWOORD
En weer staan we aan de vooravond van 
strengere maatregelen. Nu al mogen we geen 
publiek meer ontvangen en op dit moment 
is het nog niet bekend wat de strengere 
maatregelen gaan betekenen voor ons als NWC. 
Erg jammer, want we waren na de vakantie met 
volle moed aan het nieuwe seizoen begonnen. 

Gelukkig is er de eerste maanden van dit sei-
zoen voldoende gebeurd waarover de nodige 
woorden gezegd kunnen worden. Dit betekent 
dat we weer een mooi gevulde editie voor je 
hebben kunnen organiseren. Mogelijk dat de 
strengere maatregelen wel invloed hebben op 
de input voor de volgende editie, maar na-
tuurlijk zullen we ons best gaan doen om die 
“schade” zo gering mogelijk te maken. 

De redactie wenst iedereen prettige feestdagen 
toe en een gelukkig en sportief 2022?

 Monique ten Thije, hoofdredacteur

REDACTIE: Monique ten Thije  (hoofdredacteur) / Ronald de Haan / Jelle van der Loo 
Gert van der Steen / Paul Debeij LAY-OUT & COVER: Bas ten Thije   
DRUKWERK: Drukkerij Claessens Someren E-MAIL REDACTIE: redactie@nwc-asten.nl 
Een digitale versie is te lezen op www.nwc-asten.nl
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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 v.o.f.
Karwei Someren-Asten
Multi Bier
Shell Peelland / Velg + Band
SHI B.V.
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Verhaak B.V.

FACILITAIR SPONSOR
Apotheek Asten - Alphega apotheek
B.B.N. Techniek B.V.
BAA
Benvido
Bestratingen ASOM Asten 
Bouwbedrijf Dobu B.V.

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

STERSPONSOR
Acknowledge Benelux B.V.
AnyTyme ‘t Stationneke 
Beer & Beefs
Cafetaria snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid B.V.
Dispolab Nederland B.V.
Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V.
Gevloerd door Eric
Horeca bedrijven Heidehof
Pesos Eten & drinken

PVP Deurne
Revolution Finance
Rijschool Wilco
Ristorante Innesto
Slema Natuursteen
Thijssen Sport
Tinnemans en van Loon
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Lierop Adviseurs en Accountants B.V.
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Verberne bouw + meubel
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TERUG- EN 
VOORUIT 

KIJKEN

Het lijkt langzaamaan de normaalste zaak 
van de wereld, waarbij nu ook nog eens de 
onderlinge verdeeldheid een groot onder-
deel is geworden. Ondanks de afstand die we 
moeten bewaren hoop ik dat we wel dicht bij 
elkaar blijven.

Gelukkig waren we de afgelopen tijd dicht bij 
elkaar toen we in de kantine het pensioen 
vierden van Jan Mennen als buurtsportcoach 
van NWC. Bijna 10 jaar was Jan in dienst van 
NWC. Gelukkig hoefden we hem niet uit te 
zwaaien, want zoals hij zelf zei: “De moet is 
d’r af maar ik ben nie weg”. Gelukkig maar! 
Een oude bekende neemt het stokje van Jan 
over, Ronald Tielemans. Iemand die de club 
goed kent en met veel plezier een nieuwe 
samenwerking aangaat. Met zijn ervaring en 

kennis hebben we ook deze positie voor de 
toekomst op een uitstekende manier inge-
vuld.

Ook tijdens de jaarvergadering waren we 
weer dicht bij elkaar en mocht ik iets doen 
waar ik al een tijdje naar uitkeek en wat, denk 
ik, een van de leukste taken van een voorzit-
ter is. Ik mocht namelijk 2 mensen in het zon-
netje zetten. Onze jaarvergadering vond vorig 
jaar online plaats, en we vonden dat deze 
twee heren de volledige aandacht verdie-
nen. Daarom hebben we dit jaar Tiny Werts 
(aftredend bestuurslid in 2020) benoemd 
tot lid van verdienste en Wim Geboers (aftre-
dend voorzitter in 2020) benoemd tot erelid. 
Tijdens een goed bezochte jaarvergadering 
mocht ik ze bedankten voor alles wat ze voor 

OMDAT VOORUITKIJKEN IN DEZE TIJD ENORM MOEILIJK BLIJKT TE ZIJN EN WE ALLEMAAL 

WETEN HOE CORONA ONZE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN BEÏNVLOEDT, WIL IK NIET IN HER-

HALING VALLEN. WE VOELEN KEER OP KEER DAT WE OP DE PROEF GESTELD WORDEN EN WE 

ONS STEEDS MAAR WEER MOETEN AANPASSEN EN FLEXIBEL OPSTELLEN. 

Voorwoord van de voorzitter
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 NWC betekend hebben en de bokaal over-
handigen. Glunderende ogen en een warm 
applaus onderstreepten de verdiensten van 
deze twee mannen.

Langzaam stevenen we af op het einde van 
het jaar, een tijd waar we wat anders van had-
den verwacht een aantal maanden geleden. 
Het is een moment om eens terug te kijken 

en te beseffen dat het wederom een jaar met 
was met de nodige hobbels en dat we er nog 
niet zijn. Maar wellicht heeft het ons hier en 
daar ook iets gebracht dat we mee kunnen 
nemen naar de toekomst. Vanuit deze plek 
wens ik iedereen hele fijne feestdagen toe en 
alvast een gezond en sportief 2022.

 Nils van Hoek, Voorzitter NWC

BORDSPONSORS
A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad van de Ven
Autoschade van den Heuvel
Badkamer Exclusief
Bemeko Partyverhuur
Biketotaal Luke van Leeuwen
BMN Bouwmaterialen
Bots Witgoed Service
Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café de Engel
Caravans Vinken Asten
Charlaine Lingerie speciaalzaak  
 Hem & Haar
Cora Techniek
De Beleving Restaurant
De Kleverij
Delta Beton B.V.
Excellence Interieurs

Expeditiebedrijf Manders
Frans van der Zanden B.V. Minigraver-
 verhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
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
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VAN HET JEUGDFRONT
Ook deze keer weer een bijdrage ‘VAN HET JEUGDFRONT’ met de volgende informatie:

• Eerste hulp bij NWC
• Inplannen van scheidsrechters

• KNVB-pilot gelijke kansen pupillen
• Kalender

Eerste Hulp bij NWC 

Op maandag 1 november heeft Joost Frenken 
een presentatie gegeven over blessures die op 
onze velden kunnen ontstaan en hoe deze ver-
der te behandelen.
Joost is lid van onze app-groep “Eerste Hulp 
bij NWC” en is arts op de Spoedeisende Hulp 
van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.  Joost 
en zijn kinderen voetballen bij NWC.
 
De aanwezigen kregen een duidelijke pre-
sentatie te zien hoe te handelen bij diverse 
blessures, waaronder schaafwonden (kunst-

gras), enkel, knie, bloedneuzen, hoofdwon-
den, pols, schouder en botsingen tussen 
speler(sters) ed. Ook gaf Joost een duidelijke 
uitleg over hoe het werkt als je 112 of naar de 
huisartsenpost belt.

Wat duidelijk naar voren kwam is dat wij, als 
leden van de app, met onze vaardigheden 
(EHBO, EHBO langs de lijn, BHV, AED gebruik 
of ander verpleegkundige handelingen) de 
eerste paniek kunnen sussen. Een luisterend 
oor kunnen bieden voor het slachtoffer en 
erop wijzen dat er eerst telefonisch contact 
opgenomen moet worden met de huisartsen-
posten voor je er heen gaat.

Mocht je naar aanleiding van dit stukje nog 
vragen hebben of wil je lid worden van onze 
app-groep “Eerste Hulp bij NWC” neem dan 
gerust contact op met de beheerder van de 
groep, Richard Verdeuzeldonk. Dat kan via 
mail: richardverdeuzeldonk@kpnmail.nl

Inplannen van scheidsrechters 
Bij NWC proberen we alle teams van de JO15 tot 
en met de JO19 te voorzien van een scheids-
rechter. Gelukkig kunnen we bij NWC gebruik 
maken van een aantal enthousiaste scheids-
rechters voor jeugdwedstrijden. Helaas zijn er 
dit niet voldoende. Daarom hebben we sinds 

vorig jaar het beleid dat we Seniorenteams vra-
gen om voor de nog niet ingevulde wedstrijden 
een scheidsrechter aan te leveren. Tot nu toe 
loopt dat dit jaar tot tevredenheid en hebben 
we vrijwel alle wedstrijden een scheidsrechter 
kunnen leveren.
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KNVB-pilot gelijke kansen pupillen 
Het is sommigen van jullie wellicht al opgeval-
len dat de teamindelingen bij de JO7 en JO8 
zijn op kleur ingedeeld. In deze categorieën 
hebben we het dus voortaan niet meer over 
JO8-1, JO8-2 of JO8-3, maar zijn de cijfers ver-
vangen door kleuren! Concreet in de J08- zijn 
dat de kleuren groen, geel en oranje zoals onze 
Jo8 met 3 teams in de 2e fase na de herfstva-
kantie start.

Uit jarenlang onderzoek en ervaringen blijkt 
namelijk dat de cijfertjes achter een teamnaam 
een bepaalde hiërarchie doet vermoeden. In 
de visie die wij hebben als vereniging, waar-
bij we de ontwikkeling van het kind centraal 
stellen, is dat niet altijd wenselijk.
Wij willen graag zo breed mogelijk opleiden, 
waarbij iedereen dezelfde mogelijkheden 
heeft. Met het introduceren van de kleuren 
hopen we daarbij een volgende stap te ma-
ken.

Hieronder een wat uitgebreidere achtergrond 
vanuit de KNVB:
DOEL:  Verenigingen op hun eigen wijze gelij-
ke kansen toepassen en daarmee ieder kind 
een gelijkere kans willen geven, de mogelijk-
heid geven om ook geen onderscheid te ma-
ken in de aanduiding van de teams door de 
cijfers te vervangen voor kleuren.
Hiermee nemen we iedere vorm van ‘hiërar-
chie’ weg, wat beter aansluit op visie v.w.b. 
teamindelingen van de deelnemende vereni-
gingen.

AANLEIDING:  Sinds een aantal seizoenen is 
er mede op initiatief van de KNVB een ontwik-
keling in gang gezet waarbij verenigingen zijn 
uitgedaagd om kritischer te kijken en daar 
mogelijk te handelen v.w.b. het teaminde-
lingsbeleid binnen de vereniging.

Dit project, het zogeheten ‘Gelijke Kansen 
Jeugdvoetbal’ project met haar gedachte-
goed is inmiddels door veel verenigingen 
omarmd.
In de pupillenleeftijd (tot en met de 012) zien 
we dat:
1. Er minder sprake is het van het selecteren 

van een kleine groep, maar juist een meer 
massale benadering

2. Er gelijkwaardiger aanbod wordt gecre-
eerd voor allen;

3. Er een veilig, inclusief pedagogisch voet-
balklimaat wordt nagestreefd.

Een toenemende groep verenigingen, die 
al langer binnen hun de mogelijkheden en 
context hun eigen verenigingsactiviteiten in-
vullen lopen aan tegen de wijze waarop het 
voetbalaanbod (lees: competitie) van oudsher 
is ingericht.
Dat wil zeggen, door de nummering van de 
teams vanaf de 08 leeftijd in bijvoorbeeld een 
08-1,08-2, 08-3 is er toch sprake van een be-
paalde hiërarchische verhouding in goed, min-
der goed, minst goed…
Voor de genoemde groep verenigingen is dit 
vanuit het gedachtegoed van Gelijke Kansen 

VAN HET JEUGDFRONT

Het kan desondanks nog steeds voorkomen 
dat er geen scheidsrechter beschikbaar is. Het 
team is dan zelf verantwoordelijk voor het aan-
leveren van een scheidsrechter! Het afgelasten 

van een wedstrijd als er geen scheidsrechter 
is is geen optie! Grote dank aan onze vaste 
scheidsrechters en aan de Seniorenteams voor 
hun inzet!
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VAN HET JEUGDFRONT

kalender 

op deze pupillenleeftijd nog niet passend en 
of noodzakelijk. In de praktijk merken de ver-
engingen dat de teamaanduiding (JO8-1, JO8-
2, etc.) een negatief effect heeft op dit proces. 
Alternatieven waren daar tot op heden niet.

Echter wanneer we hierop in ons voetbalaan-
bod op aan willen sluiten kunnen we net als 
eerdere aanpassingen in het pupillenvoetbal 
mogelijk nog meer recht doen aan het gedach-
tegoed dat de ‘jeugdspeler, het kind’ centraal 
moet staan.
Zo zijn er in de afgelopen seizoenen verschil-
lende aanpassingen vanuit dit kader reeds 
doorgevoerd, denk hierbij aan de aanpas-
singen in wedstrijdvormen, maar ook de ver-
nieuwde 4-fase competities, waarin flexibili-
teit van (her)indelen in of na de fases centraal 
staat t.b.v. ‘gelijkwaardige wedstrijden’.
De groeiende wens vanuit de verenigingen, 
welke aansluit op de visie van het gelijke kan-

sen project van de KNVB, is om de cijfers te ver-
vangen voor kleuren.
 De 10 Landelijke Pilots verenigingen zijn:
• Districten West: USV Hercules, AVV Swift, 

Alexandria’66, Schagen United
• Districten Zuid: SV Deurne, NWC Asten, 

Zeelandia Middelburg
• Districten Noord/Oost: Be Quick 1887, 

Blauw-Wit 34, AVC Heracles

Deze verenigingen dragen het project gelijke 
kansen al langer uit en vervullen daarmee ook 
een ambassadeursrol.

Klik voor meer informatie over het project 
Gelijke Kansen Jeugdvoetbal:  
www.knvb.nl/nieuws/assist-trainers/
assist-trainers/64166/knvb-start-pilot-
met-kleurenteams

• Laatste trainingen voor de winterstop zijn op  
donderdag 16 december 2021

• Techniek training op 28 December
• Trainingen selectie starten weer op 10 januari 2022
• Trainingen overige teams starten op 17 januari 2022
• Competitie voorjaar begint op 22 Januari 2022
• Jeugdkamp: de datum hiervoor volgt nog
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Op 9 november is Wout van Bussel op 
84-jarige leeftijd overleden. Wout was 35 
jaar lid van NWC en jarenlang een trouw 
supporter van ons vaandelteam, zowel bij 
thuis- als uitwedstrijden. In 1995 was hij 
zelfs supporter van het jaar, een titel die 
hij zeer verdiende.

Wout was tot voor kort ook zeer actief als 
vrijwilliger. Hij hielp vaak mee bij evene-
menten in de kantine en assisteerde jaren-
lang bij de kassaploeg bij thuiswedstrijden 
van NWC 1. Daarnaast zullen velen van ons 

hem kennen als Vader Abraham, gezien de 
gelijkenis op de artiest. Dat Wout dat zelf 
ook wel kon waarderen, bleek uit het feit 
dat hij daarom nog wel eens zong op feest-
jes in de kantine. 

Wout was een graag geziene gast op ons 
sportpark en hij voelde zich er ook goed 
thuis. We zullen hem zeer zeker missen.

Wij wensen zijn kinderen, familie en vrien-
den heel veel sterkte toe bij dit grote ver-
lies. 

In memoriam  
WOUT VAN BUSSEL
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Nu entreesponsor Marks Wachters Notaris-
sen ervoor zorgt dat er geen toegangsprijzen 
meer gelden op ons sportpark, willen we de 
kassaploeg hartelijk danken voor al die jaren 
dat ze bij de thuiswedstrijden van NWC 1, bij 
de ingang van ons sportpark hebben gestaan 
om entreegeld te innen.  Ze waren voor de 
meeste wedstrijdbezoekers altijd de eerste 
NWC-ers die ze tegenkwamen op ons sport-
park.

Wout van Bussel*, Martien Douven en Peter 
Verweijen, hartelijk dank!

*Op 9 november kregen we het droevige be-
richt dat Wout van Bussel is overleden. Zie 
ook “In memoriam”.

Kassaploeg, bedankt!
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Een voetballer die zich niet aangeraakt laat 
vallen in het zestienmetergebied. De bal die 
na een bestrafte overtreding wordt wegge-
trapt. Doorspelen en net doen of je het fluit-
signaal voor buitenspel niet hoorde. De speler 
die alleen op de keeper af gaat vasthouden 
aan zijn shirt. Kermend op de grond blijven lig-
gen zonder pijn en samen met de verzorger zo 
drie minuten winnen. Tijdrekken überhaupt, in 
elke andere denkbare variant. Een verdediger 
die de bal het stadion uit jaagt. Vijf vier één 
spelen. Uit de counter in de laatste minuut één 
nul scoren. Je fitste en snelste man de beste 
speler van de tegenpartij negentig minuten 
lang het spelen onmogelijk laten maken. De 
beste speler bewust uit de wedstrijd schop-
pen. De scheidsrechter die een strafschop toe-
kent en rood geeft, omdat dat nou eenmaal de 
regels zijn. Steevast vlaggen voor buitenspel, 

ook al is het dat niet. Twee minuten bijtrekken, 
terwijl er een kwartier oponthoud is geweest. 
Een eigen scheidsrechter die een kwartier bij-
trekt terwijl er twee minuten oponthoud zijn 
geweest. Een medespeler verrot schelden na 
een mislukte actie. Een sliding maken terwijl 
je weet dat je benen raakt en heel misschien 
ook de bal. Supporters die dingen gooien naar 
spelers. Supporters die kwetsende dingen 
roepen over spelers. Geen respect tonen voor 
amateurscheidsrechters. Je beste speler wis-
selen om hem te sparen. Je beste voetballers 
uit tactische overwegingen op de bank zetten. 
Alle ballen op het sportpark lek prikken. Een 
scheidsrechter die bij zijn beslissing blijft ook 
al blijkt uit de beelden zijn ongelijk. Voetbal 
zonder publiek. Anti-voetbal. Die stank... Ten-
minste houdbaar tot? 
Zuiver spelbederf...  

COLUMN: VOETBALDIER

spelbederf
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ZO VADER, ZO ZOON & DOCHTER

 
J: Jack Russel   
I: Loevoe 
L: Larnie

ALIAS (BIJNAAM)

 
J: Weert,  
 28 januari 1981 
I: Geldrop,  
 26 mei 2010 
L: Geldrop,  
 17 januari 2008

GEBOREN

J: Geboorte 
kinderen en be-
haalde kampio-
enschappen met 
voetballen

I: Goal vanaf de 
middenlijn 

L: Kampioenschap 
in de F

HOOGTEPUNT

J: Sociaal en altijd 
willen winnen

I&J: Behulpzaam 

BESTE EIGENSCHAP

J: Slechte verliezer
I: Bemoeial
L: Slechte verliezer 

SLECHTSTE 
EIGENSCHAP

J: Overlijden  
moeder

I&L: Nog niet mee-
gemaakt

DIEPTEPUNT

J: Trainer/leider 
 MO13-1 en inval- 
 trainer JO15-4 
I: MO13-1 
L: JO15-4

SPEELT IN/  
TRAINER VAN / 
 VRIJWILLIGER ALS

J: Keukenbladen- 
 monteur 
I&L: Basisschool  
 St. Lambertus

BEROEP/SCHOOL

J: Gezond blijven 
tot mijn oude 
dag

I: Later kunnen 
worden wat ik 
wil worden

L: Miljonair worden

DROOMT VAN…

J: Verliezen
I: Bloemkool-ham 

ovenschotel
L: Verliezen 

HEKEL AAN

J: Jürgen Klopp
I: Chantal Janzen
L: Cristiano  

Ronaldo

IK ZOU EEN DAGJE 
WILLEN RUILEN 
MET…

JOHAN, ISA & LARS 
Stolwijk    
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J: Italië
I: Spanje of 

Amerika
L: Griekenland

MOOISTE  
VAKANTIELAND
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J: Gladiator
I&L: Harry Potter 

deel 3

BESTE FILM

J: Pizza
I: Spaghetti
L: Pizza

LIEVELINGSETEN

J: Blauw
I: Geel
L: Groen

LIEVELINGS KLEUR

J: Thirty Seconds 
to Mars en  
Do or Die 

I: Pepas (Farruko)
L: Sweet Caroline

FAVORIETE LIED

I: Harry Potter 
deel 6

L: Leven van een 
Loser

BESTE BOEK

J: Top 40
I: Rap/pop
L: Hardstyle

FAVORIETE 
MUZIEK GENRE

 
J,I&L: PSV

FAVORIETE CLUB  
IN NEDERLAND

 
J&I: Liverpool
L: Manchester 

United

FAVORIETE CLUB  
IN BUITENLAND

J: Lars en Isa Stol-
wijk

I: Gijs Brüsewitz 
(keeper van 
NWC 1 en mijn 
meester)

L: Melvin ter 
Brugge

FAVORIETE VOET- 
BALLER NWC

J: Memphis Depay
I: Frenkie de Jong 

of Lieke Martens
L: Virgil van Dijk

FAVORIETE VOET- 
BALLER NL

J: Mohamed Salah
I: Dusan Tadic
L: Cristiano  

Ronaldo

FAVORIETE VOET- 
BALLER BUITEN- 
LAND

J: Flesje Erdinger
I: Taksi of sinaas-

appelranja
L: Cassis

LIEVELINGS- 
DRINKEN

J: Juventus: zwart-
wit

I: PSV: paars met 
turquoise

L: PSG: paars en 
roze

MOOISTE TENUE

J&I: AZ
L: Johan Cruijff 

Arena

LELIJKSTE STADION

J: Expeditie  
Robinson en 
Studio Sport

I: Expeditie  
Robinson of  
Wie Is De Mol? 

L: Jachtseizoen  
en Expeditie 
Robinson

FAVORIETE 
TELEVISIE-
PROGRAMMA

J: Ziggo Sport
I: NPO 3
L: SBS6

FAVORIETE  
TELEVISIEZENDER

ZO VADER, ZO ZOON & DOCHTER

J: Verschillende
I: Muziek
L: Biologie

SAAISTE  
SCHOOLVAK

J,I&L:Radio 538

FAVORIETE  
RADIOZENDER

J: Gym
I: Spelling
L: Gym

FAVORIETE 
SCHOOLVAK

J: Bayern 
München

I: Feyenoord
L: Bayern 

München

MOOISTE  
STADION

J: Voetbal en hard-
lopen

I: Voetballen, 
buitenspelen en  
tv kijken

L: Voetballen en 
karten 

HOBBY’S



Persoonlijk heb ik eerlijk gezegd weinig tot 
geen vertrouwen in een goed resultaat voor 
Oranje op dat WK. Een goed resultaat zou 
met dit elftal mijns inziens het bereiken van 
de kwartfinale zijn. Echter ik heb niet echt de 
overtuiging dat dat er in zit. In de jaren 90 
hadden we de patatgeneratie, ik vind deze 
generatie de net-niet generatie. Stuk voor 
stuk prima voetballers, maar allemaal net-
niet. 

Bijlow is geen van der Sar, geen van Breu-
kelen. Blind is geen Numan, geen van Bron-
ckhorst. Dumfries is geen Reiziger, geen van 
Aerle. Van Dijk is geen Rijkaard, De Vrij of de 
Ligt zijn beiden geen Jaap Stam. Frenkie de 
Jong is geen van Bommel, geen Cocu, Klaas-
sen is geen van der Vaart, geen Schneider. 
Wijnaldum is geen Jonk, Wouters of Seedorf. 

Middenvelders als Neeskens en van Hane-
gem staan daar nog veel verder boven. Maar 
vooral aanvallend hebben we natuurlijk grote 
problemen. Nu hebben we de keuze uit Luuk 
de Jong, Lang, Malen, Danjuma, Berghuis, 
Bergwijn, Gakpo, Weghorst en Depay. Dat 
staat natuurlijk in schril contrast tot Bergkamp, 
Kluivert, Van Nistelrooij, Robben, Gullit,
Van Basten, van Persie, van der Kuijlen, 
Rensen brink, Cruijff en John van ’t Schip.

We hebben op het afgelopen EK gezien dat te-
gen we tegen subtoppers nog wel een aardig 
resultaat kunnen neerzetten, al is Tsjechië na-
tuurlijk niet echt een topland. Ik verwacht dat 
dit tijdens het WK hetzelfde zal zijn, we komen 
de poulefase wel door, maar dan wordt het in 
de 8e finales al vrij lastig vrees ik. Die winnen 
we met penalty’s, en vervolgens komen we in 

ORANJE HEEFT ZICH GEKWALIFICEERD VOOR HET WK VOETBAL IN QATAR. DIE KWALIFICATIE IS 

ALTIJD HANGEN EN WURGEN, MET GOEDE EN SLECHTE WEDSTRIJDEN, MAAR GELUKKIG IS HET 

DEZE KEER GOED GEGAAN. IN NOVEMBER/DECEMBER 2022 ALS HET WK PLAATS VINDT, ZAL 

ZICH NIEMAND DIE SLECHTE OF GOEDE WEDSTRIJDEN MEER HERINNEREN.

COLUMN: ONDER DE LOEP

Net niet het WK winnen

13
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de kwartfinale tegen een topland als Italië bij-
voorbeeld. Als we dan al een goede wedstrijd 
spelen en goed tegenstand kunnen bieden 
dan ben ik tevreden. Met een snelle goal en 
een rode kaart voor Italië hebben we zelfs wel 
kans om de halve finale te halen. Dan wacht 
daar Duitsland en op 1 of andere manier is 
Duitsland voor deze generatie geen “angstgeg-
ner” en die match kunnen we zomaar winnen 
en komen we toch nog in de finale. 

Dat wordt dan tegen Frankrijk, dat is de te 
kloppen ploeg naar mijn mening. Dan is het 
december en dan zullen we de finale moeten 
spelen met een B elftal omdat de basisspelers 
dan besmet zijn met het Corona-virus en in 
quarantaine moeten. Met als gevolg dat we de 
finale verliezen en net geen Wereldkampioen 
worden.

 G.Plastic

MITCHELL 
JANSSEN

Ik ben Mitchell Janssen en ben 21 
jaar oud. Ik woon mijn hele leven 
al in Asten. Inmiddels ben ik ook 
al heel wat jaren actief binnen NWC. 
Destijds ben ik bij de F'jes begonnen 
met voetballen en heb ik ook de hele jeugd 
afgemaakt bij NWC. Na de JO19 heb ik nog 
een paar jaren in het lager senioren voetbal 
gevoetbald. Toen kreeg ik ineens de vraag 
vanuit Jan Mennen of ik interesse had om 
te vlaggen bij NWC 1. Dat leek me een leuke 
uitdaging, ook omdat ik vaak al langs de lijn 
bij het vaandel team van NWC te vinden was. 

Inmiddels ben ik nu bezig met mijn 3e jaar, 
waarvan natuurlijk wel veel stil gelegen 
heeft ivm. Corona.  

Na mijn diploma op het Varendonck College 
heb ik mijn vervolgopleiding op het Summa 
collega in Eindhoven gedaan. Ik volgde daar de 
opleiding sport en recreatie waarbij ik binnen 
NWC mijn stage heb gelopen. Op die manier 
ben ik dan ook mijn trainerscarriere gestart. 
Ik ben eerst begonnen als keeperstrainer 
bij de jongere jeugd. Daarnaast heb ik ook 
enkele jeugdteams training gegeven. Ik 

DE DOORGEEFPEN

BEDANKT WIM VAES VOOR HET 

DOORGEVEN VAN DE PEN. IK ZAL ER 

EEN MOOI STUKJE VAN MAKEN. 

JANSSEN

Ik ben Mitchell Janssen en ben 21 Inmiddels ben ik nu bezig met mijn 3e jaar, 

BEDANKT WIM VAES VOOR HET 

DOORGEVEN VAN DE PEN. IK ZAL ER 

EEN MOOI STUKJE VAN MAKEN. 
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ben begonnen bij de JO13 selectie, waar ik 
gedurende 2 jaar veel heb geleerd. Vervolgens 
heb ik 2 jaar lang de JO15 Selectie getraind, 
hetgeen helaas veel heeft stilgelegen door 
corona. Dit jaar ben ik binnen de JO17 Selectie 
actief als trainer en coach van de JO17-2. 

Buiten het geven van trainingen ben ik ook 
heel actief bij de meeste jeugdactiviteiten 
binnen NWC, waaronder bijvoorbeeld de 
bingo, pietentraining en het D en E kamp en 
noem ze allemaal maar op. Ook was ik heel 
actief bij de accommodatie waarbij ik veel 
heb ondersteund in de kantine en bij het 
klaarmaken van de velden en het uitgeven 
van ballen en andere materialen. Nadat ik 
mijn stage goed heb afgerond ben ik gewoon 

blijven hangen en hoop ik nog vele jaren vol te 
brengen. zolang ik alles nog kan combineren 
met mijn werk. Ik werk inmiddels al ruim 
3 jaar bij Jan van Hoek, waar ik ook buiten 
het voetballen veel te vinden ben. Zolang 
ik alles kan combineren ga ik met enorm 
veel plezier richting het voetbalveld en wil 
ik het liefste geen minuut missen van zoveel 
mogelijk wedstrijden, zowel op zaterdag als 
op zondag. Hopelijk kunnen we na een paar 
jaar dat we vanwege corona noodgedwongen 
veel hebben moeten stoppen weer eens een 
mooi seizoen afsluiten zonder onderbroken te 
worden! Tot snel bij NWC. 

Ik wil de pen doorgeven aan mijn mede trainer 
Olaf Limpens  

Klus Wijs
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Matim Interieur
Midas Winkels
NHB Hekwerken
Oogwereld Philip Asten
Optiek Lenti
Plus Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben
Staals & van de Laar 
Stienen Trading B.V.
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 

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

BORDSPONSORS (VERVOLG)



BINDING TUSSEN  SPELERS EN SUPPORTERS

Supportersvereniging  
bestaat 30 jaar!
OP 11 NOVEMBER JL. VIERDE ONZE SUPPOR-

TERSVERENIGING EEN MOOIE MIJLPAAL, 

NAMELIJK HET 30-JARIG BESTAAN!

In 1991 zag de Supportersvereniging het le-
venslicht, met als doel de binding tussen 
spelers en supporters van NWC te bevorderen. 
Dit doen zij door verschillende activiteiten en 
taken, zoals:
• Het uitgeven van een programmablad bij 

elke thuiswedstrijd van de competitie
• Het vervaardigen en distribueren van club-

artikelen
• Het inzetten van sfeerverhogende attribu-

ten rondom speciale wedstrijden
• Het verkiezen van de Supporter van het Jaar
• Het verkiezen van de Speler van het Jaar
• Het verkiezen van de Topscorer van het Jaar

In deze barre tijden hoopt de Supportersver-
eniging snel het glas te kunnen heffen met 

haar leden en te proosten op het jubileum van 
de Supportersvereniging en in het algemeen 
op de vereniging NWC. 

Een van de uitgangspunten is dat de contribu-
tie zo laag mogelijk wordt gehouden. Dit komt 
erop neer dat elk jeugdlid slechts € 3,- en elk 
volwassen lid slechts € 7,- per jaar betaalt. 
Dus de financiën hoeven geen beletsel te zijn 
om je aan te melden.

Aanmelden voor de Supportersvereniging 
kan via de bestuursleden Frans van Helmond, 
Jac van Oosterhout of Jelle van der Loo of via 
e-mail naar supporters@nwc-asten.nl  
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NIEUWE HOOFDTRAINER

Mario Verlijsdonk  
stelt zich voor

In zijn tijd bij Helmond Sport, waar hij van 
1997 tot 2018 als assistent- en ook interim-
hoofdtrainer actief was, werkte de ervaren oe-
fenmeester onder meer samen met Louis Coo-
len, Jan van Dijk, Ruud Brood, Jurgen Streppel 
en Roy Hendriksen. Stuk voor stuk trainers met 
aanzien. Na zijn vertrek uit Helmond wilde hij 
dolgraag weer aan de slag en toen NWC belde, 
was de keuze snel gemaakt. Een gesprek met 
een echt voetbaldier.

Hoe zijn je eerste maanden bij NWC bevallen?
“Goed! NWC is een warme, gemoedelijke en 
leuke club. Ik ben nog actief bij ZSV als co-
ordinator van de jeugdopleiding en ik merk 
dat het vergelijkbare verenigingen zijn. Veel 
goede vrijwilligers en de organisatie rondom 
de selectie is prima geregeld. Daarnaast ben 
ik al veel bij jeugdwedstrijden wezen kijken en 
heb diverse gesprekken gevoerd met mensen 
binnen de jeugdafdeling. De resultaten vielen 

SNEL MOEST WORDEN GEHANDELD TOEN 

EIND SEPTEMBER BEKEND WERD DAT 

HOOFDTRAINER RUUD VERMEER WEGENS 

EMIGRATIE ZIJN CONTRACT BIJ NWC IN-

LEVERDE. DE ZOEKTOCHT BLEEK ECHTER 

MAAR VAN KORTE DUUR, WANT AL DIRECT 

WERD MARIO VERLIJSDONK (63) GECON-

TRACTEERD ALS NIEUWE EINDVERANT-

WOORDELIJKE. GEPOKT EN GEMAZELD IN 

HET PROFVOETBAL, MAAR DE DEURNESE 

KEUZEHEER GENIET JUIST VAN HET AMA-

TEURVOETBALWERELDJE. “IK KRIJG HEEL 

VEEL LEUKE REACTIES”, ALDUS VERLIJS-

DONK.
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in het begin nog wat tegen, maar dat heeft zo 
zijn oorzaken. We werken er hard aan om snel 
weer in de winning mood terecht te komen.”

NWC stond al op jouw lijstje?
“In de regio heeft NWC een positieve uitstra-
ling. Net als bijvoorbeeld Sparta’25, Someren 
en ZSV. Deze clubs doen het echt met eigen 
spelers en willen daarin op een zo hoog mo-
gelijk niveau actief zijn. Het kan dan gebeuren 
dat er schommelingen te zien zijn in de pres-
taties, maar dat hoort er dan bij. Als spelers 
stoppen moet dat opgevangen worden vanuit 
de eigen jeugd, iets dat ik onderstreep.”

Even terug naar de eerste weken waarin 
moeizame resultaten werden geboekt. Welke 
oorzaken kun je hiervoor noemen?
“Voor mij persoonlijk was het een uitdaging 
omdat ik tijdens een lopend seizoen ben in-

gestapt. De resultaten waren in orde en het 
team speelde volgens een bepaald systeem, 
namelijk 3-5-2. Op het moment toen ik dat 
wilde continueren, kregen we te maken met 
blessures. Tegen Beerse Boys, op 3 oktober, 
werd dat systeem nog gehanteerd, maar 
daarna vielen steeds meer spelers gebles-
seerd uit. Vervangers moeten dan wel mee 
kunnen gaan in dat systeem en dat is niet 
gemakkelijk, want daarvoor moet je tactisch 
behoorlijk onderlegd zijn. Als coach ga je 
dan inventariseren welke spelers het niveau 
aantikken en welke niet. Daarvoor ga je ook 
in gesprek met de trainers van NWC 2 en 3. 
Het is dan zoeken naar de juiste speelwijze, 
met de spelers die je tot je beschikking hebt. 

Daarop inhakend: hoe zou je jouw voetbal-
visie omschrijven?
“Het belangrijkste is om het systeem te kie-
zen dat bij de spelersgroep past. Dat heb 
ik altijd gedaan. Ik heb het voordeel gehad 
dat jeugdteams binnen de club op dezelfde 
manier voetbalden als het eerste elftal. Dat 
is een beleidskeuze. Zo heb ik regelmatig 
meegemaakt dat er 4-3-3 gespeeld werd, ter-
wijl we geen vleugelspelers hadden. Je kunt 
dat dan oplossen door bijvoorbeeld met een 
valse links- of rechtsbuiten te spelen, maar 
als je die ook al niet hebt wordt het ingewik-
keld. Mijn visie is: speel altijd naar de sterke 
kwaliteiten van de spelers. In welk systeem 
dat is, maakt mij niet uit. Als je kijkt naar de 
systemen die er zijn is het 3-5-2 wel het moei-
lijkste, zeker op amateurniveau. Voor mij is 
het zaak om op tactisch gebied duidelijk te 
zijn en het niet té ingewikkeld maak.”

Is dat het grootste verschil tussen het prof-
voetbal en het amateurvoetbal?
“Ja, inderdaad. Sommige spelers hebben het 
van nature. Die pikken dat soort tactische 
punten eerder op en kunnen het daardoor 
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verder schoppen. Mits ze ook een goede 
techniek en mentaliteit hebben, uiteraard.”

Je lijkt het amateurvoetbal wel te apprecië-
ren. Heb je dat aangename gevoel al langer?
“Dat heb ik zeker al een tijdje, ja. Toen 
ik bij Helmond Sport vertrok, ben 
ik overal wedstrijden gaan kij-
ken. Als ik bij ZSV langs de 
lijn stond en bijvoorbeeld 
Susteren of Venray kwam op 
bezoek, dan liepen er altijd 
wel spelers op het veld die ik 
nog uit mijn Helmond Sport-
tijd kende. Ik ben altijd iemand 
van de werkvloer geweest en krijg 
nu heel veel leuke reacties van spe-
lers, ouders van spelers en andere mensen 
binnen het amateurvoetbal die ik nog ken.”

Was het ook je ambitie om nog eens hoofd-
trainer te worden?
“Een lange tijd heb ik voor alles open gestaan 
en ben ik enkele keren bij clubs op gesprek 
geweest. Ik heb vooral gesolliciteerd bij 
jeugdopleidingen, want ik wilde het liefst een 
jeugdteam van een betaald voetbalorganisa-
tie trainen. Dat is er echter niet van gekomen. 
Bij NAC Breda heb ik een gesprek gehad om 
daar training te geven aan de A-jeugd en het 
tweede elftal, vooral om de spelers die tus-
sen het eerste en tweede balanceerden on-
der mijn hoede te hebben. Gecombineerd 
met de scouting daar. Daarnaast heb ik ge-
sproken met PSV, en ook bij VVV-Venlo en FC 
Eindhoven heb ik geïnformeerd. Tot een sa-
menwerking is het destijds niet gekomen.”

Totdat NWC zich meldde. Wanneer is Mario 
Verlijsdonk een tevreden coach?
“Goede vraag. Ik ben tevreden op het mo-
ment dat de kwaliteiten die dit team heeft, 
er daadwerkelijk uit komen. Als dat resulteert 

in play-offs, dan is dat mooi meegenomen, 
maar minimaal in de middenmoot finishen 
moet haalbaar zijn. Eigenlijk vind het ik het 
nog belangrijker om spelers te ontwikkelen. 
Als spelers individueel beter worden en zich 

conformeren aan het teambelang, kun 
je pas presteren. Als vaandelteam 

moet er namelijk gepresteerd 
worden.”

Waar liggen de ontwikkel-
punten?
“Tactisch moeten we stappen 

zetten, maar ik wil vooral de 
verantwoordelijkheid bij mijn 

spelers leggen om minder fouten 
te gaan maken. Voornamelijk in de-

fensief opzicht. Als trainer ga je je afvragen of 
het aan je benadering ligt, daar ga ik dan mee 
aan de slag. Maar het belangrijkste is om ple-
zier te hebben in je ontwikkeling en in het feit 
dat je in NWC 1 mag en kunt spelen. Afhanke-
lijk van de ontwikkeling van de ploeg gaan we 
zien wat de toekomst NWC gaat brengen. Eer-
ste klasse is mogelijk, maar op dit moment 
denk ik dat er zo’n vier teams in de tweede 
klasse H nog wel wat verder zijn dan wij.”

In november moest de boel even op scherp 
worden gezet na enkele ruime nederlagen.
“Dat moet ooit gebeuren. Je wilt de spelers 
triggeren, maar ook de positieve vibe erin 
houden. We moeten onze verantwoordelijk-
heid pakken en zelfkritisch zijn. Als coach 
moet ik hier sturing aan geven. Vanaf de 
eerste minuut heb ik er heel veel zin in, en 
ben ik gemotiveerd om met deze ploeg een 
succesvolle periode te gaan beleven. Ik ben 
geen type dat zich uit de weg laat slaan door 
mindere resultaten!” 

Bedankt Mario!
“Graag gedaan!”
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Marks Wachters notarissen

Notaris te Eindhoven en  
trotse sponsor van N.W.C. Asten

Na een lange periode in de selectie teams staat 
Han nu wekelijks met N.W.C. 4 op het veld en 
weet hij met zijn gouden linker het net van de 
tegenstander met grote regelmaat te bereiken. 
Niet alleen binnen het veld maar ook buiten 
het veld is hij enorm betrokken met onze voet-
balclub.  Daarom heeft Han, samen met zijn 
collega’s van Marks Wachters notarissen, be-
sloten om sponsor te worden van N.W.C Asten. 
Samen met de sponsorcommissie hebben zij 

voor een nog niet bestaande vorm van spon-
soring gekozen, namelijk een die geboekt 
staat als entree sponsor. Door Marks Wachters 
notarissen wordt het nu mogelijk gemaakt dat 
alle bezoekers zonder betaling het sportpark 
kunnen bezoeken en de wedstrijden van alle 
elftallen kunnen bekijken.

Marks Wachters notarissen is een laag-
drempelig notariskantoor dat hoogwaardige 

HAN KERSTEN, ACTIEF LID VAN ONZE VOETBALVERENIGING, IS SINDS HET VOORJAAR VAN 

DIT JAAR BENOEMD TOT NOTARIS TE EINDHOVEN. HAN IS WERKZAAM BIJ HET NOTARISKAN-

TOOR MARKS WACHTERS NOTARISSEN IN EINDHOVEN. 
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dienstverlening met persoonlijke aandacht 
combineert. Hoewel wij al sinds 1949 bestaan 
en een begrip zijn in de regio Groot-Eindhoven 
zijn wij niet in het verleden blijven hangen. 
Met onze blik gericht op de toekomst helpen 
wij jou als duidelijk en betrokken adviseur bij 
allerlei vraagstukken in jouw leven.

Duidelijk en betrokken, daar staat Marks 
Wachters voor. Met ‘duidelijk’ bedoelen wij 
dat wij in gewone mensentaal met jou com-
municeren en onnodig moeilijk taalgebruik 
vermijden. Met ‘betrokken’ wordt bedoeld dat 
wij voor een persoonlijke benadering gaan: jij 
moet je thuis voelen bij onze mensen en bij 
ons op kantoor. Daarom zijn wij gehuisvest in 
een modern, eigentijds kantoor met een war-

me uitstraling aan de rondweg van Eindhoven.
Of je nu een huis gaat (ver)kopen, een BV wilt 
oprichten, een testament op wilt laten maken 
of behoefte hebt aan ondernemersadvies, bij 
ons ben je aan het juiste adres!

Wil je meer weten over Marks Wachters nota-
rissen? Kijk dan op www.markswachters.nl

Ik wil iedereen bedanken voor de hartelijke 
bijdrage aan een mooi afscheid van mijn job 
als buurtsportcoach bij NWC. Het waren voor 
mij 9 mooie jaren na een hoop ellende in de 
crisistijd, waardoor niet alleen ik, maar veel 
50-plussers hun baan verloren. Dat ik op dat 
moment bij NWC kon instappen als buurt-
sportcoach heeft mij nog een waardevolle tijd 
bezorgd op weg naar mijn pensioen.  Intus-
sen is het prettig te weten, dat de club in de 
persoon van Ronald Tielemans  een opvolger 
heeft gevonden, die de taken gaat overnemen 
en nieuwe initiatieven kan gaan ontwikkelen.
 
Jullie zien mij zeker terug op de club als vrij-
williger en/of supporter. Kei bedankt voor alle 
mooie momenten en de fijne samenwerking! 

IEDEREEN BEDANKT!
AFSCHEID jan mennen
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Er stonden nog enkele naamgenoten van mij en andere beken-
den meer op. Naar aanleiding daarvan hebben mijn vrouw en ik 
onlangs het monu-ment bezocht. Het monument is niet vrij toe-
gankelijk; het is slechts te bezoeken na afspraak met de KNVB. 

Op veel plaatsen in Nederland staan monumenten of andere ge-
denktekens om ons blijvend te herinneren aan de mensen die 
ten gevolge van oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog zijn 

IN HET EINDHOVENS DAGBLAD VAN 27 MAART 2021 STOND EEN UITGEBREID ARTIKEL OVER 

EEN MONUMENT OP DE KNVB-CAMPUS IN ZEIST VOOR IN DE TWEEDE WERELDOORLOG  

OMGEKOMEN VOETBALLERS. DAARBIJ STONDEN OOK ENKELE NAMEN VAN ASTENSE VOET-

BALLERS VERMELD: FRANS STRIK EN FRITS DE BRUIJN, OMGEKOMEN LEDEN VAN VOETBAL-

CLUB NWC. 

ASTENSE VOETBALLERS OP  
OORLOGSMONUMENT KNVB ZEIST
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DOOR PIERRE VAN CALIS
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Moment uit de wedstrijd tegen Achilles Veen 
in de voorronde voor de KNVB-Bekerwedstrijd 

omgekomen. Zo staat er ook in een van de 
gebouwen op de KNVB-Campus in Zeist een 
monument met daarop meer dan 2200 na-
men van voetballers die tijdens die Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen. Het monu-
ment werd bij gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van de KNVB opgericht om die omge-
komen voetballers te gedenken. Het is op 10 
december 1949 onthuld. Helaas moet worden 
geconstateerd dat het monument met de na-
men van de omgekomen spelers nauwelijks 
-nog- bekend bij de voetbalclubs en de bevol-
king. Ook de KNVB geeft weinig bekendheid 
aan het monument.

Het oorlogsmonument was een geschenk 
van alle toen bij de voetbalbond aangesloten 
verenigingen, bij gelegenheid van het KNVB-
jubileum. De lijst van de tijdens de oorlog 
omgekomen voetballers is ontstaan uit een 
verzoek van de voetbalbond aan alle toen 
aangesloten Nederlandse voetbalclubs om 
de namen door te geven van de leden van de 
clubs, die direct of indirect ten gevolge van de 
oorlog waren omgekomen. De lijst met de na-
men en daarbij de vermelding van de desbe-
treffende clubs is opgenomen in het destijds 
populaire sporttijdschrift Sportkroniek van 7 
februari 1949. Daar staan ook de namen van 
de leden van NWC op (zie nevenstaand frag-
ment). Mede naar aanleiding van deze publi-
catie bleek dat deze lijst niet volledig was, 
omdat lang niet alle voetbalclubs hadden 
gereageerd op het verzoek, en ook wel omdat 
niet alle voetbalclubs waren benaderd, om de 
soms eenvoudige reden dat ze geen lid waren 
van de algemene voetbalbond, zoals bijvoor-
beeld soms katholieke of joodse clubs. Op 27 
juni 1949 heeft de Sportkroniek een tweede 
gecorrigeerde en aangevulde lijst gepubli-
ceerd; de namen op deze tweede lijst zijn 
ook de namen die op het monument staan 
vermeld. De namen van de clubs staan niet 
op het monument vermeld. Uit een nader on-
derzoek sinds enkele jaren is gebleken dat de 

lijst van de omgekomen voetballers nog lang 
niet volledig is; het zou wel eens kunnen zijn 
dat het aantal van ruim 2200 met honderden 
namen moet worden aangevuld. Of er een 
aanvulling zal komen op of bij het monument 
is niet bekend. 

Het monument bestaat uit in totaal 20 meta-
len panelen met de namen van de omgeko-
men voetballers. Deze panelen kunnen wor-
den ingeklapt en vormen dan als het ware 5 
deuren. 

Op het monument staan overeenkomstig 
de lijst in de publicatie van 7 februari 1949 
de namen van Fr. Strik en van Fr. De Bruijn. 
Deze vermelding geeft aan dat deze perso-
nen actieve leden/voetballers waren van 
voetbalclub NWC Asten, en door of ten ge-
volge van oorlogsgeweld of oorlogsmateri-
aal zijn omgekomen, en om die reden dus 

zijn doorge-
geven aan de 
KNVB toen van 
die kant ten be-
hoeve ven de voor-
genomen oprichting van 
een monument werd gevraagd naar 
opgave van omgekomen voetballers.  
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Frans Strik is op 7 oktober 1943 bij een razzia 
in zijn woonhuis in Asten door de Sicherheits-
dienst (SD) van de Duitsers opgepakt en via 
Eindhoven overgebracht naar Kamp Vught. 
Hij is van daar uit overgebracht naar het zoge-
naamde Buiten-commando van Kamp Vught 
(het militaire vliegveld Gilze-Rijen), waar hij 
samen met andere gevangenen afwisselend 
bomkraters op het vliegveld moest vullen en 
sloten rond het kamp moest graven, en daar 
is hij als afschrikwekkend voorbeeld op 28 
januari 1944 doodgeschoten. Dit gebeurde 
vaker om een voorbeeld te stellen voor men-
sen die mogelijk wilden vluchten. Pas later 
heeft de familie van Frans te horen gekregen 
dat hij ‘op de vlucht is neergeschoten’. Frans 
is maar 20 jaar oud geworden. Frans was een 
actieve speler en ook aanvoerder van een 
van de lagere elftallen.

Frits de Bruijn 
werkte als krui-
denier in zijn 

geboorteplaats Asten. Hij was in de oorlogs-
jaren onder meer lid van de knokploeg Bakel 
en ook actief voor het pilotencentrum De 
Zwarte Plak in de Peel. Toon Kortooms heeft 
daarover een boek geschreven. Op 5 septem-
ber 1944 is Frits samen met enkele makkers 
betrapt bij sabotage-werk aan de spoorlijn 
tussen Griendtsveen en Zeilberg; hij is ter 
plaatse doodgeslagen door de Duitsers. Frits 

was op een maand na 24 jaar oud. De datum 
5 september 1944 staat bekend als Dolle 
Dinsdag. Bij de verzetsbeweging stond Frits 
bekend als ‘Alphons’. Frits was een actief 
lid van NWC en voorzitter van de toenmalige 
supportersclub van NWC.

Behalve de twee genoemde personen is ook 
NWC-lid Harry Michiels omgekomen. Hij staat 
echter niet op het monument vermeld. Harry 
was bij NWC vele jaren de onvermoeibare 
werker op en rond het voetbalveld; tevens 
zorgde hij voor het voetbalmateriaal. Harry is 
kort na de bevrijding op 9 oktober 1944 op 
noodlottige wijze om het leven gekomen bij 
een ontploffing van tijdens de gevechtshan-
delingen achtergebleven oorlogsmaterieel. 
Het gebeurde in de omgeving van het Rink-
veld. In de vroege namiddag van 9 oktober 
1944 was daar in de bossen een patrouille 
van twee Duitse soldaten gesignaleerd en 
door geallieerde militairen gevangen geno-
men. Dit gebeuren werd gadegeslagen door 
een groep van ongeveer 20 mannen en jon-
gens. Een gevonden vreemd uitziend explo-
sief, misschien wel bedoeld om de brug van 
Sluis XI op te blazen, trok de aandacht van de 
groep. Alhoewel de, onder geallieerde bege-
leiding passerende Duitse gevangenen nog 
gewaarschuwd hadden voor het gevaarlijke 
voorwerp, werd door een ongelukkige hand-
greep het explosief in werking gesteld, waar-
op het met een 
oorverdoven-
de knal ex-
plodeerde. De 
gevolgen wa-
ren vreselijk: 
8 omstanders 
vonden direct 
de dood; Har-
ry was een van 
hen. Van de 
levensgevaar-
lijk gewonden 
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overleden later nog enkele mensen: in totaal 
waren er 13 dodelijke slachtoffers. Harry was 
gemeente-arbeider; hij is 43 jaar oud gewor-
den. 
Waarschijnlijk is het feit dat Harry geen voet-
baller was, maar voor de club werkte, de re-
den van de niet-vernoeming op het in feite 
voor omgekomen spelers bestemde monu-
ment. Niettemin beschouwt NWC Harry als 
behorend tot de omgekomen leden van de 
NWC-familie.

Dat de KNVB weinig bekendheid geeft aan 
het destijds specifiek opgerichte monument 
en bijgevolg weinig bekendheid aan het feit 
dat er veel plaatselijke voetballers ten gevol-
ge van het oorlogsgeweld zijn omgekomen, 
is een jammerlijke constatering. Het is mij 
niet bekend of er op plaatselijk niveau wel 

nog aandacht wordt besteed aan deze feiten. 
Wellicht kan de publicatie in het Eindhovens 
Dagblad zowel bij de KNVB als bij de plaatse-
lijke voetbalclubs aanleiding zijn om de om-
gekomen spelers in herinnering te brengen. 
Ook zij hebben met hun spel en hun enthou-
siasme plaatselijke betekenis gehad. Mis-
schien is 10 december 2024, zijnde 75 jaar na 
de oprichtingsdatum van het monument, wel 
een uitgelezen tijdstip voor de KNVB om het 
monument landelijk onder de aandacht te 
brengen en de omgekomen spelers te geden-
ken. De plaatselijke clubs zouden zich daar-
bij kunnen aansluiten door plaatselijk de om-
gekomen spelers te gedenken.   

Veldhoven, juni 2021
Pierre van Calis



>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

Ik reageerde wat bozig en dirigeerde hem 
naar een plek waar niemand kon meegenie-
ten van de sigarenlucht. Keek in de tussen-
tijd om me heen op zoek naar bordjes aan de 
hand waarvan wellicht duidelijk werd hoe het 
rookbeleid geregeld is. Liet het daarna los en 
heb genoten van de verrichtingen van mijn 
zoons team. Ze hadden het heel zwaar tegen 
een team van jongens waarbij het merendeel 
1 à 2 koppen groter was. Sommige zelfs met 
een beginnend snorretje en borsthaar waar-
bij het me niet verbaasd had als ik ze na de 
wedstrijd met een sigaretje zou hebben ge-
zien, maar dat even terzijde. 

Onlangs hadden we onze redactievergade-
ring en kreeg ik een anekdote te horen die 
de meeste mensen niet onbekend in de oren 
zal klinken. Zo maar een jeugdwedstrijd op 
zaterdag waarbij supporters van de thuis-
spelende en uitspelende vereniging gebroe-
derlijk naast elkaar stonden bij de omheining 
van het voetbalveld. Een ouder stak een siga-
ret op en gooide daarna de peuk op de grond. 
Er volgde een begrijpelijk reactie van mijn 
collega-redactielid, voorheen fervent roker, 
die zei  “Waarom rookt u hier in het bijzijn van 
de voetballers en ouders en gooit u de peuk 

op de grond ?”. Daarop volgde : “Waar staat 
dat dat ik hier niet mag roken ?”. 

Zo maar 2 voorbeelden waarbij de vraag rijst 
hoe zit het nu eigenlijk met het thema roken 
op sportparken ?

Bij de meeste clubs is het al jaren verboden 
om te roken in de kantine, kleedkamers en 
op kunstgrasvelden. Vanuit de KNVB is in-
middels alweer enkele jaren geleden een 
campagne gestart om zoveel mogelijk buiten-
terreinen rookvrij te maken. Bestuurders van 
voetbalverenigingen werden benaderd om te 
inventariseren in hoeverre er bereidbaarheid 
was om rookvrij te worden. Er volgden veel 
positieve reacties en werd duidelijk dat er 
voldoende bereidheid was om toe te werken 
naar een rookvrije vereniging.

Een heel belangrijke motivatie bij verenigin-
gen is het welzijn van de jeugd. Oudere spe-
lers, coaches en trainers zijn rolmodellen en 
hebben veel invloed op kinderen. Door niet 
te roken in hun bijzijn kunnen zij hun jeugd-
leden beschermen tegen de verleiding van 
roken en de gevolgen van het meeroken. In 
de praktijk kiezen veel clubs nu voor een mid-
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Roken op het sportpark, 
hoe zit dat nu ?
EEN TIJDJE GELEDEN WAS IK MET MIJN VADER OP HET SPORTPARK VAN GELEEN-ZUID OM MIJN 

ZOON AAN TE MOEDIGEN BIJ ZIJN WEDSTRIJD MET DE JO13-1. ER WAREN AARDIG WAT OUDERS 

LANGS DE LIJN EN UIT GEWOONTE STAK MIJN VADER EEN SIGAARTJE OP.

COLUMN
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denweg, deels rookvrij. Rokers hoeven dus 
niet te stoppen met roken, maar er wordt een 
beroep op ze gedaan om rekening te houden 
met hun rookgedrag, zeker in het bijzijn van 
de jeugd. Clubs zouden bijvoorbeeld een vas-
te rookplek kunnen creëren waar uit het zicht 
van spelers en supporters gerookt kan wor-
den. Veel clubs kiezen ervoor om het roken 
op de zaterdagen en tijdens de jeugdtrainin-
gen met behulp van borden en flyers te ont-
moedigen. Een belangrijke ondersteunende 
rol is hierbij weggelegd voor de Nederlandse 
Hartstichting die clubs van deze materialen 
kan voorzien. Met behulp van deze commu-
nicatie-uitingen probeert het bestuur van een 
club aan staf, ouders en bezoekers te vragen 
of zij rekening willen houden met waar en 
wanneer ze roken om zo het goede voorbeeld 
te geven aan de voetballende kinderen en 
aanwezige mensen in het algemeen.

Een volgende stap is het creëren van een vol-
ledig rookvrij terrein waarbij de regel geldt 
dat alleen buiten de poorten van de club 

gerookt mag worden. De ervaring leert dat 
bij rookvrije verenigingen de aanvankelijke 
weerstand, zelfs bij de meest verstokte ro-
kers, snel plaats maakt voor begrip. 

Het is een kwestie van tijd en gewenning en er 
ontstaat steeds meer een gevoel dat sporten 
en roken niet samengaat en dat het heel pret-
tig is om tijdens het uitoefenen van je sport 
geen last meer te hebben van tabakslucht.
Ik was ook benieuwd hoe gemeenten tegen 
het roken op sportterreinen aankijken. In dit 
verband is er een redelijke recente ontwikke-
ling te melden waardoor naar verwachting de 
ingezette trend van rookvrije sportparken een 
verdere vlucht zal nemen. 

Bij sportverenigingen en op sportparken in 
de gemeente Den Haag mag vanaf 1 juli niet 
meer worden gerookt. Doel van de maatregel 
is dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. 
De wethouder komt hiermee tegemoet aan 
de wens van een meerderheid in de raad. In 
het Haags Sportakkoord dat afgelopen herfst 
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door het stadsbestuur werd gepresenteerd, 
stond dat de gemeente al van plan was om 
alle sportparken en sportverenigingen in Den 
Haag in 2022 rookvrij te maken. De gemeen-
teraad nam echter een voorstel van D66 en 
CDA aan om al vanaf het nieuwe sportseizoen 
per 1 juli 2021 de sportparken en de sport-
verenigingen rookvrij te maken. Daarom zijn 
inmiddels de overeenkomsten met sportver-
enigingen, die bij de gemeente huren, aan-
gepast.

In het verlengde van bovengenoemde be-
spiegelingen, wilde ik graag weten hoe NWC 
omgaat met het thema. Onze voorzitter Nils 
van Hoek was graag bereid hier wat over te 
vertellen, waarvoor mijn speciale dank.

Nils geeft aan dat het een complex en actu-
eel onderwerp is dat binnen NWC de volle 
aandacht heeft. Vanuit het hoofdbestuur is 

recent gesproken met de gemeente Asten. 
De gemeente Asten staat ook in nauw contact 
met de GGD en het doel is om te komen tot 
een voorlichtingscampagne waarbij de focus 
ligt op het ontmoedigen van tabak, drank en 
drugs op sportparken. Er is nu sprake van 
een beleid waarbij het roken zoveel mogelijk 
ontmoedigd wordt. De voorzitter plaatst een 
belangrijke kanttekening. Roken op sportpar-
ken, met uitzondering van de binnenruimtes 
en de kunstgrasvelden, is wettelijk nog niet 
verboden. Dat maakt het lastig om als club 
officiële regels met bijbehorende handha-
ving te hanteren. Zijn gevoel, dat ik helemaal 
onderschrijf, is dat het roken op het sport-
park, in de nabijheid van de velden, steeds 
minder te zien is. Dit is een heel positieve 
ontwikkeling die aangeeft dat er steeds meer 
draagvlak ontstaat voor een rookvrij klimaat 
op het sportpark.                
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Een lege reling... alweer... Maar nee! Wie goed 
kijkt ziet dat vermaledijde coronavirus weer 
hangen... Eens kijken of ik hem tot wat uitspra-
ken kan verleiden...

Ha COVID-19 verspreider. Of mag ik corona’tje 
zeggen?
Och wat lopen jullie toch hopeloos achter. 
COVID-19? Dat is zoooo 2019. Ik ben allang ge-
muteerd! En vaker dan jullie denken... Noem 
me maar Deltaatje, alhoewel ook dat allang 

OVER 
DE RELING

HELAAS IS DE RELING WEER VERLATEN. DÉ PLEK BIJ UITSTEK WAAR SUPPORTERS, HANGEND 

OVER HET HEK ALS OVER DE RELING VAN EEN SCHIP, UITKIJKEND OVER HET IMMER GROENE 

EN EGALE HOOFDVELD, TOT AL DAN NIET DIEPE VOETBALOVERPEINZINGEN KOMEN, IS WEER 

ONBEHANGEN. TOCH OOK DEZE KEER EEN ‘OVER DE RELING’...:

COLUMN

achterhaald is. Maar dan ben ik een beetje 
herkenbaar voor de mensen.

Nou Deltaatje dan, hoe gaat het er mee?
Goed man! Ik verspreid me als een malle. 
Jammer dat er steeds meer mensen door mij 
geïnfecteerd zijn geweest, want tegen hun af-
weersysteem heb ik het moeilijk. 

Wij zijn anders behoorlijk klaar met je. En ook 
met de maatregelen waarmee we je de nek 



om willen draaien. Kun je niet gewoon weg-
gaan?
Helaas... I’m here to stay! Maar één geluk 
voor jullie: jullie gaan vast wel een weg vin-
den om goed met me om te gaan. Hopelijk 
blijven jullie mensen elkaar wel lief vinden... 
Want nu lijkt het of wij Deltaatjes eendrachti-
ger optrekken dan jullie. Dat is zelfs voor ons 
erg verdrietig om te zien...

Dank voor de tip! Je lijkt als ik je zo hoor nog 
niet eens zo’n slechte... Heb je nog een goeie 
uitsmijter?
Jazeker. Komt-ie: ik zie jullie eind 2022 ze-
ker weer! Alleen zie ik er dan weer net iets 
anders uit. Hopelijk hangen we hier dan al-
lemaal samen over de reling, in een vreedza-
me en gelukkige samenleving. Dus hopelijk 
dan niet opnieuw een op het eerste gezicht 
lege reling! 

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

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

NWC TV
Bemeko Partyverhuur
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee

TOERNOOISPONSOR
Karwei Someren-Asten 
Jetstone (Subsponsor paastoernooi)

ENTREESPONSOR
Marks Wachters Notarissen

Korrekt Stukadoorsbedrijf
Peka Kroef B.V.
RSW Accountants + Adviseurs
Schilders- en glasbedrijf Bekx
Sloopwerken en Asbestverwijdering 
Van der Heijden B.V.
Spinnov BV
Tooltec
Van Mierlo schoenen
Wijnen Anthuriums
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STAND VAN ZAKEN

ONDERTUSSEN BIJ DE  
AFDELING Technische zaken
GELUKKIG HEBBEN WE ALLEMAAL EEN REDELIJK NORMALE START VAN HET SEIZOEN KUNNEN 

BELEVEN. ONS TEAM TECHNISCHE ZAKEN KAN TEVREDEN TERUGKIJKEN OP HET VERLOOP EN 

DE ONTWIKKELINGEN TOT NU TOE.

Graag wil ik via deze weg laten weten dat Jaike 
El Khayati – Verdonschot inmiddels zitting 
heeft genomen in Technische Zaken. Jaike zal 
in haar functie hoofdzakelijk het meiden- en 
damesvoetbal vertegenwoordigen en coördi-
neren. Ze volgt daarmee Jolanda Smits op, die 
na vele jaren geweldige inzet besloten heeft 
haar tijd anders in te gaan delen. Wij zijn Jo-
landa ontzettend dankbaar en wij wensen Jaike 
veel plezier en succes bij haar werkzaamheden 
binnen TZ.

Het zal jullie verder niet ontgaan zijn dat we 
een overwachte trainerswissel hebben doorge-
voerd voor onze eerste selectie. Hoofdtrainer 
Ruud Vermeer gaf enkele dagen voor de start 
van de competitie aan te gaan stoppen als trai-
ner. Dit vanwege zijn privé-situatie, waar hij en 
zijn vrouw eerder dan gedacht en gepland een 
lang gewenste droom in Spanje mogelijk kon-
den maken. 

Voor ons betekende dit dat we per direct op 
zoek moesten naar een waardig vervanger. 
Gelukkig hebben wij vrij snel Mario Verlijsdonk 
als nieuwe hoofdtrainer kunnen presenteren. 
Mario is op en top voetbalkenner en past met 
zijn ervaring op en rond het veld prima bij onze 
selectie en zeker ook bij onze vereniging. Daar-

bij is hij voor velen geen onbekende en an-
dersom is Mario al goed bekend met NWC en 
met diverse spelers, begeleiders en trainers. 
Mario zal zichzelf zeker ook nog aan iedereen 
voorstellen.

Namens TZ wil ik Ruud en zijn vrouw Nicole veel 
geluk en gezondheid toewensen in het mooie 
zonnige Andalusië en vanzelfsprekend wensen 
we onze nieuwe hoofdtrainer Mario Verlijsdonk 
een succesvol en plezierig seizoen toe.

Inmiddels zijn we met onze pupillenafdeling 
gestart met de KNVB pilot “Gelijke Kansen”, 
waarover ik in een eerdere editie kort al even 
schreef. De teamindelingen bij de Jo7 en Jo8 
zijn in de eerste fase van dit seizoen op kleur 
ingedeeld. In deze categorieen hebben we het 
dus voortaan niet meer over JO8-1, JO8-2 of 
JO8-3, etc. maar zijn de cijfers vervangen door 
kleuren.

Het doel hiervan is dat de vereniging op hun 
eigen wijze gelijke kansen toepast en daar-
mee ieder kind een gelijkere kans wil geven. 
Door cijfers te vervangen voor kleuren nemen 
we iedere vorm van “hiërarchie” weg, wat be-
ter aansluit op visie v.w.b. teamindelingen bij 
deelnemende verenigingen. 
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDa

Erima voetbaldagen 2022
Na een geweldige 8e editie van de ERIMA da-
gen zijn nu de datums bekend van de ERIMA 
dagen van de 9e editie bekend: Dinsdag 30 
augustus, woensdag 31 augustus en donder-
dag 1 september 2022 (laatste week van de 
schoolvakantie).
Om teleurstellingen te voorkomen zet de data 
in jullie agenda en houd de website in de ga-

ten voor de aanmelding (begin 2022). Afge-
lopen was er een grote wachtlijst en konden 
niet alle aanmeldingen geplaatst worden. Dus 
schrijf je snel in wanneer dit mogelijk is..!

ERIMA VOETBALDAGEN “Drie fantastische 
voetbaldagen waarbij plezier, Fair Play en be-
leving centraal staan” 

Meer over dit interessante thema kun je bin-
nenkort lezen op de website van NWC.

Op het moment van aanleveren van deze bij-
drage voor in de NWC-er zijn de coronamaat-
regelen weer aangescherpt en is het bezoe-
ken van het sportpark en het bijwonen van 
een training of wedstrijd helaas opnieuw niet 
mogelijk. Dit is voor elke sportliefhebber een 

enorme teleurstelling. Team TZ wenst ieder-
een alle goeds voor de komende periode en 
we hopen elkaar snel weer op het sportpark 
te kunnen treffen. 

Team Technische Zaken bestaat uit Jaike El 
Khayati, Jeroen van Bussel, Maarten Leen-
ders, Sander Lemmen en Arian Verrijt.  
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Op 24 oktober 2021 overleed op 69-jarige 
leeftijd ons erelid Theo Maas. Theo speelde 
jarenlang in de topteams van NWC, zowel 
bij de junioren als bij de senioren, maar zijn 
actieve voetbalcarrière kwam als gevolg 
van een knieblessure helaas op 30-jarige 
leeftijd al ten einde. Theo was echter niet 
verloren voor NWC: zo werd hij leider bij di-
verse jeugd- en seniorenteams en trad hij 
in 1977 toe tot het jeugdbestuur, waar hij 
jarenlang de functie van jeugdsecretaris 
vervulde. Ook organiseerde hij techniekda-
gen en feestjes en was hij nauw betrokken 

bij diverse jeugdkampen en buitenlandrei-
zen met A- en B-junioren. In de regio was 
Theo bekend als de wedstrijdsecretaris van 
de junioren op zaterdag, waar hij vaak van 
9 uur ‘s ochtends tot 7 uur ‘s avonds in de 
weer was.

In 2002 is Theo voor zijn vele verdiensten 
voor NWC uitgeroepen tot Erelid. En in 2014 
hebben we hem nog mogen huldigen voor 
zijn 50-jarig lidmaatschap van onze club. 
Theo was een NWC’er in hart en nieren en 
was nog vaak te vinden op ons sportpark. 
En bovenal was hij een fijn mens. We gaan 
hem missen.

Wij wensen zijn familie, vrienden en ieder-
een die hem lief had heel veel sterkte met 
dit verlies. 

In memoriam  
THEO MAAS



*=inmiddels overleden

3636

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

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

LEDEN VAN VERDIENSTE
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