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INHOUD
VOORWOORD
En toen lag Nederland ineens helemaal stil. De scho-
len dicht, we werken zoveel mogelijk thuis en we spor-
ten niet meer in teamverband. En laat dat nou net het-
geen zijn wat ons met elkaar verbindt! Geen voetbal 
gedurende deze normaal drukke tijd van het seizoen 
betekent niet alleen geen trainingen en wedstrijden, 
maar ook geen spelplezier, teamspirit en veel overige 
activiteiten die normaal plaatsvinden op het sport-
park. Super jammer natuurlijk, maar wel noodzakelijk 
in deze tijd van Corona. Gelukkig hebben we verschil-
lende personen binnen onze vereniging wel bereid 
gevonden om nog eenmaal dit seizoen kopij aan te 
leveren voor een laatste editie van de nieuwe NWC-
er. We hopen dan ook dat we met deze editie onze 
verbinding door het voetbal weer even terug kunnen 
brengen.
Tevens wil ik graag iedereen bedanken die dit sei-
zoen heeft bijgedragen aan de edities van de nieuwe 
NWC-er. Natuurlijk vooral ook de redactieleden die 
er steeds weer voor hebben gezorgd dat er een goed 
gevuld exemplaar beschikbaar kwam. Een speciaal 
woord van dank is er voor Hennie Hoeben. Hennie 
heeft helaas aangegeven dat dit zijn laatste seizoen 
was bij de redactie van het clubblad en gaat ons dus 
verlaten. Hennie, heel veel dank voor al je inzet! We 
gaan je missen!

 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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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 Offset- en Zeefdrukkerij B.V.
Controldigit Besturingstechniek

Deska Kantoormeubelen B.V.
Erima
Grand Café Markt 8 v.o.f.
Karwei Someren-Asten
Multi Bier Asten B.V.
Shell Peelland / Velg + Band
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 Campanula
Johnny Vlemmix Belettering
Ricky Berkers Media & Entertainment
Verbugt IT
Verto

STERSPONSOR
Acknowledge Benelux B.V.
Alex Kuijpers CV service
AnyTyme ‘t Stationneke 
Café Toff
Cafetaria snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid B.V.
De Pandoer 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 ROI thodn NXXT.nl
Rijschool Wilco
Ristorante Innesto
Slema Natuursteen
Tinnemans en van Loon
Tratorria Aglio E Olio
Van Geffen Reclame
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Verberne bouw + meubel
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KEUZES

Het eerste advies van de KNVB was om alles 
zoveel als mogelijk door te laten gaan, maar 
dat werd al snel helemaal anders. We kennen 
allemaal de gevolgen van het corona-virus. 
Inmiddels zijn we acht weken verder en houdt 
het virus de wereld nog steeds in zijn greep 
en blijft de onzekerheid over een terugkeer 
naar het normale leven voort duren.
Door de regeringsmaatregelen en de beslui-
ten van de KNVB is het huidige seizoen be-
eindigd. Dat heeft de redactie van de Nieuwe 
NWC’er doen besluiten om de geplande uit-
gave in maart uit te stellen. Een terecht be-
sluit overigens, wel met het gevolg dat mijn 
bijdrage de prullenbak in kon, omdat nu alles 
anders is dan toen ik mijn eerdere bijdrage 
schreef.

Net voor Pasen heb ik via de site laten weten 
wat het corona virus voor NWC als vereniging 

betekent. Maar wat ik niet weet is wat het 
voor jullie als leden, vrijwilligers, sponsoren 
en supporters betekent. Daar is natuurlijk 
ook moeilijk een inschatting van te maken, 
omdat dit voor iedereen anders is. Weinigen 
van jullie hebben er ervaring mee wat het be-
tekent als je hobby “voetbal” in één keer weg 
valt. Van minstens drie keer per week naar 
het sportpark naar helemaal niet meer is een 
wereld van verschil. En iedereen gaat op zijn 
of haar eigen manier met deze teleurstelling 
om. Soms boos omdat je graag wilt voetbal-
len en een zeker kampioenschap niet door 
gaat, anderen vinden het misschien wat min-
der erg, omdat het seizoen toch al niet zo was 
als je op voorhand had gehoopt. 

En wat te doen met de vrije tijd die je ineens 
hebt? Hoe vul je die toch nog een beetje aan-
genaam in, nu niet alleen het voetbal stil ligt, 

IK KREEG NET NA CARNAVAL EEN VERZOEK OM EEN STUKJE TEKST AAN TE LEVEREN VOOR 

DE VOLGENDE EDITIE VAN DE NIEUWE NWC’ER. EN OM DE DEADLINE TE HALEN, BEN IK 

TOEN VLUG IN DE PEN GEKLOMMEN EN HEB EEN STUKJE GESCHREVEN MET DAARIN EEN 

TERUGBLIK OP CARNAVAL, DIE VOOR NWC ZEER GESLAAGD TE NOEMEN IS. EN IK GING IN 

OP HET CORONA-VIRUS, DAT TOEN NET DE KOP OPGESTOKEN HAD EN DE VOETBALWERELD 

IN EEN ONZEKERE FASE HAD GEBRACHT. 

Voorwoord van de voorzitter
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 maar we ook social distancing in acht moeten 
nemen en niet zomaar even bij elkaar op be-
zoek kunnen. 
Ik hoop dat jullie er in slagen om er toch nog 
een beetje een leuke periode van te maken. 
Bij ons zijn de ouderwetse spelletjes zoals 
monopoly en mens-erger-je-niet weer uit de 
kast gehaald. Gezellig om die met de hele 
familie weer eens te spelen. En verder is het 
veel Netflixen en alleen sporten (hardlopen in 
mijn geval), ik denk dat ik in jaren niet zo’n 
goede conditie heb gehad. 
Maar ik kijk ook uit naar het einde van deze 

periode, ik mis het voetbal en wil het met jul-
lie graag weer hebben over NWC. 
Tot die tijd kunnen we niet anders dan de 
richtlijnen van de regering en de KNVB op-
volgen, want des te sneller is deze periode 
achter de rug. 
Houd vol, houd rekening met elkaar en blijf 
gezond,

Wim Geboers
Voorzitter NWC

BORDSPONSORS
A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Aarts Porsche Service
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad van de Ven
Autobedrijf P. Bukkems
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
Cafetaria Arbolia
Caravans Vinken Asten
Charlaine Lingerie speciaalzaak Hem & Haar
Cora Techniek
De Beleving Restaurant
De Kantine

Delta Beton
Eetcafé De Grutter
Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders
Frans van der Zanden B.V. Minigraverver-
huur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
Garage Vink Asten
Gebr. Van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Govers Accountants/Adviseurs
Grafisch Service Buro Berkers
Grein Mode
Grondverzet Herman Kessels
H/O 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
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NWC-jeugd bezoekt stadion ‘De Koel’

Op zondag 2 februari was NWC uitgenodigd 
door partnerclub VVV voor de wedstrijd VVV-
FC Utrecht.Bijna 200 spelers en ouders gin-
gen in op deze uitnodiging!

Gezamenlijk was er een vertrek vanaf de par-
king bij de tennishal en dankzij een puike 
voorbereiding van oud NWC speler Maarten 
Hanssen (momenteel jeugdtrainer bij VVV en 
tevens coördinator partnerclubs). Het weer 
speelde nog een spannende factor geduren-
de het regenachtige weekend, maar vanaf de 
aankomst in Venlo kon onze jeugd gelukkig 
droog plaatsnemen op de onoverdekte tribu-
ne VW. De mooie clubkleuren van NWC waren 
tot bij FOX-sports dan ook mooi te zien. 

Als onderdeel van de samen-
werking als partnerclub mocht 
onze JO7-jeugd ook het ronde 
spandoek van de middencirkel 
voor de wedstrijd en in de rust 
verplaatsen.
Vol enthousiasme en soms met 
best wel wat spanning volbrach-
ten onze Astense talenten deze 
taak in keurig NWC tenue.
Vanuit de bestuurskamers klon-
ken extra positieve geluiden dat 
het zo extra leuk was om voor 
deze actie de allerjongste jeugd 
in te zetten.

Middels een ereronde in de rust waren het 
dan ook onze Astense jongens die het pu-
bliek vermaakte. De wedstrijd was namelijk 
van een zorgelijk niveau.
 
Tijdens de rust was het tevens onze JO13-1 
die met een geselecteerde afvaardiging (met 
Mees Barmentlo/ Roy Kerkers/ Giel van Hagen/ 
Gijs Verspeek en Wessel ter Voert) heeft 
deelgenomen aan een rustactiviteit. Via een 
slalom moesten onze talenten met precisie 
richten op de kruising om zo punten te verza-
melen voor het rust battle klassement.

Voor de dribbels en slaloms scoorde onze 
heren fenomenaal; maar voor het essentiële 

VAN HET JEUGDFRONT
OOK DEZE KEER WEER EEN BIJDRAGE ‘VAN HET JEUGDFRONT’ MET DE VOLGENDE INFORMATIE:

• NWC-JEUGD BEZOEKT STADION ‘DE KOEL’
• 4-FASENVOETBAL EEN FEIT
• UITLENEN VAN SPELERS AAN ANDERE  
 TEAMS, WAT IS NU HET BELEID BIJ NWC?

• PIETER VAN DER HEIJDEN WORDT  
 NIEUWE JEUGDVOORZITTER 
• PLANNING TEAMINDELING SEIZOEN  
 2020-2021
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Ongetwijfeld.
Net als bij de vorige veranderingen in het pu-
pillenvoetbal, zullen er ook nu weer ouders 
en vrijwilligers zijn die het liefst alles bij het 
oude willen houden en vinden dat het voet-
balplezier van hun pupil wordt afgenomen 
door het niet meer bijhouden van ranglijsten. 
Een vergissing, blijkt uit meerjarig onderzoek.

Natuurlijk willen kinderen winnen, maar de 
strijd om het kampioenschap leeft toch vooral 
onder vaders en moeders. Kinderen spelen 
met hun hart en worden hoofdzakelijk bezig-
gehouden door de vraag of ze aan de bal ko-
men, acties mogen maken, plezier hebben 
en met hun vriendjes kunnen voetballen. Het 
winnen van wedstrijden, komt pas ver daarna.
 
Andersom werkt het bij verliezen. Als dat te 
vaak voorkomt, en met ruime cijfers (niet zel-
den in het pupillenvoetbal), levert dat een 
knauw op voor de spelvreugde. Sterker nog; 
het wordt naast een slechte trainer genoemd 
als een belangrijke oorzaak om te stoppen.

4-fasenvoetbal een feit

VAN HET JEUGDFRONT

De KNVB heeft daarom in het afgelopen sei-
zoen een nieuwe competitie-indeling getest 
in de districten West I en II voor O12, waarbij 
niet meer werd gewerkt met twee seizoens-
helften (voor- en najaar), maar in vier fasen. 
Om zo, bij iedere fase, met de feiten uit de 
Wedstrijdzaken-app, een gelijkwaardiger 
competitie-indeling te organiseren. Gevolg: 
monsterzeges werden nagenoeg uitgesloten 
en de hoeveelheid ideale wedstrijden nam 
evenredig snel toe (wedstrijden met maxi-
maal vier doelpunten, waarbij de krachtsver-
houding het best in balans is).
 
Hierdoor waren we bij machte om sneller een 
ingrijpende beslissing te maken: vanaf sei-
zoen 2020/’21 introduceert de KNVB het 4-fa-
sen voetbal bij O8 - O12. Daarnaast worden er 
voor deze leeftijdscategorieën geen standen 
meer bijgehouden en de veredelde oefenpot-
jes uit het bekervoetbal zijn komen te verval-
len. Ook wedstrijden in de schoolvakanties 
behoren tot het verleden. Voordeel van deze 
nieuwe competitie-indeling is meer ruimte 

precisie schot en de punten 
verwijzen we u als lezer naar 
de VVV website.
 
Uiteindelijk was het een uiterst 
vermakelijke middag waar VVV 
genoegen moest nemen met  
1 puntje dankzij een uiterst du-
bieus VAR-moment.
Maar menig NWC jeugdlid zal 
het in ieder geval met wat extra 
spanning gaan volgen hoe de ontknoping dit 
jaar zal zijn… en met heel veel plezier terug-
denken aan deze middag in stadion de Koel.

Voor meer foto’s: https://www.nwc-asten.nl/
nwc-jeugd-massaal-naar-vvv-fc-utrecht
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VAN HET JEUGDFRONT

voor gemengde teams en mogelijkheden 
voor een snellere instroom van nieuwe jeugd-
teams. Door de vrijgekomen ruimte kunnen 
verenigingen bovendien meer eigen activi-
teiten organiseren. Denk aan toernooien en 
jeugdzaalvoetbal in de winter.Maar zijn we 
er dan? Is het jeugdvoetval zo aantrekkelijk 
genoeg? Of moet er nog meer gebeuren?
 
Door alle perikelen in het voetbal zou je bijna 
vergeten dat de eerste grote veranderingen 
bij de pupillen, nu drie jaar geleden, een 
groot succes zijn geworden. Na de aanvanke-
lijke aarzeling voor de speelwijze op kleinere 
velden met een spelbegeleider in plaats van 
een scheidsrechter, is de nieuwe opzet breed 
omarmd. Daar zijn we trots op, maar tegelij-
kertijd beseffen we ons terdege, dat we er 
nog lang niet zijn.
 
Willen we de junioren tussen 13 en 19 jaar - 
kwetsbare groepen in het amateurvoetbal 

- voor de georganiseerde sport behouden, 
dan zullen we veel sneller met pakkend voet-
balaanbod moeten komen. Gelukkig hebben 
we die stap gezet voor de leeftijdscategorie 
van 8 tot en met 12 jaar. Ook voor voetballers 
boven de 19 jaar, introduceren we na de zo-
mer een nieuw fenomeen: de competitie O21 
en O23. Hierdoor kun je als jongvolwassene 
met je leeftijdsgenoten voetballen, in plaats 
van de wei in met spelers die de leeftijd van 
je vader of moeder (kunnen) hebben.
 
Want steeds meer Nederlanders gaan spor-
ten, maar steeds minder vaak in verenigings-
verband. Het is de sport om hen te boeien. 
 
Column Jan Dirk van der Zee, directeur ama-
teurvoetbal

ps: NWC heeft besloten om de komend  
seizoen nog niet deel te nemen aan de O21 en 
O23 competities.

Uitlenen van spelers aan andere teams,  
wat is nu het beleid bij NWC?

Hoe vaak komt het niet voor dat een team 
door omstandigheden net 1 of 2 man/vrouw 
tekortkomt, terwijl een ander team met 4 re-
serves op pad gaan? Toch lijkt het nog niet 
overal een vanzelfsprekendheid dat teams 
elkaar helpen en spelers afstaan. 
Bij NWC is het beleid dat we elkaar helpen. 
We beginnen met zijn allen aan een seizoen 
en we maken ook het seizoen samen af! Als 
een team een vraag stelt om een speler te 
kunnen lenen dan willen we jullie vragen 
daar serieus naar te kijken en elkaar te hel-
pen. NWC heeft geen strak protocol over het 
afstaan van spelers omdat hier het gezonde 
verstand de overhand moet hebben. 

Toch zijn er wel een aantal richtlijnen:
• Uitgangspunt is: we helpen elkaar!  

Weigeren mee te werken is geen optie
• Indien een selectieteam een speler nodig 

heeft dan wordt het team dat direct 
daaronder komt gevraagd een speler af 
te staan. Mocht het daar niet lukken dan 
gaan ze naar het volgende team.

• Na de winterstop kunnen in overleg 
spelers van andere afdelingen gevraagd 
worden.

Mocht je niet met elkaar eruit komen dan 
laat dit weten aan de Groepsleider of aan het 
Jeugdbestuur. 
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Vol trots kondigen we aan dat Pieter van der 
Heijden vanaf de volgende ledenvergadering 
in Oktober 2020 de rol van Jeugdvoorzitter 
gaan vervullen! De huidige Jeugdvoorzitter, 
Edwin van Erp, zou als gepland 1 jaar Jeugd-
voorzitter zijn om Pieter de gelegenheid te 
geven mee te draaien in het Jeugdbestuur en 
ervaring op te doen.

Ik ben Pieter van der Heijden, 22 jaar en in het 
dagelijks leven ben ik op dit moment aan het 
afstuderen van de Hbo-opleiding Finance & 
Control. Onder normale omstandigheden zal 
ik deze opleiding na afloop van mijn stage bij 
JvB Meat Insiders eind juni afronden, waarna 
ik op zoek zal gaan naar een fulltimebaan. 

Vanaf mijn zesde ben ik al te vinden op de 
velden van NWC, waarvan ik het merendeel 
van mijn voetbalcarrière heb doorgebracht 
in de goal van het recreatief voetbal. Op dit 
moment ben ik nog steeds actief als keeper 
van NWC 7. Tijdens de MAS-stage op het Va-
rendonck College heb ik op mijn veertiende 
kennis gemaakt met vrijwilligerswerk binnen 
NWC. Gedurende deze stage heb ik wedstrij-
den gefloten van verschillende pupillen elf-
tallen. Ondanks dat het fluiten van wedstrij-
den wat is verwaterd, heb ik sindsdien het 
vrijwilligerswerk niet meer los kunnen laten. 
Ondertussen ben ik bezig aan mijn vijfde sei-
zoen als jeugdtrainer (op dit moment bij de 
JO15-selectie) en heb ik de organisatie van di-
verse jeugdactiviteiten op mijn naam staan.
 
Op het moment dat de kans zich enkele maan-
den geleden voordeed was de keuze vrij snel 
gemaakt: deze mogelijkheid grijp ik met twee 
handen aan! Ondanks mijn jonge leeftijd heb 
ik op veel gebieden binnen NWC gezien en 
meegemaakt hoe het reilen en zeilen hiervan 
in z’n gang gaat. Instromen op een dergelijke 
functie zal dus geen probleem zijn. Doordat 

ik op veel plekken midden in het vuur sta en 
zal blijven staan, hoop ik problemen (of beter 
te noemen uitdagingen) resoluut op te kun-
nen lossen. Verder zal ik me ervoor in gaan 
zetten dat NWC voor onze jeugd niet alleen 
een plek is waar je een balletje komt trap-
pen, maar ook waar je je vrienden elke week 
weer ontmoet, nieuwe mensen leert kennen 
en dat het bovenal een plek is waar ze graag 
komen. Te beginnen met de reeds opgezette 
jeugdraad. We doen het niet alleen voor onze 
jeugd, maar ook mét onze jeugd! Samen met 
elkaar zijn we de fundering van een club met 
een fantastische toekomst waar we zelfver-
antwoordelijk voor zijn. 

Laten we er met z’n allen iets moois van ma-
ken!

Pieter van der Heijden wordt nieuwe Jeugdvoorzitter!
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foto: H
ein van Bakel



ACTIVITEIT DATUM

Aantal spelers per leeftijdsgroep in kaart brengen februari

1e indeling selectieteams Eind februari

Groepsleiders bijeenkomst 9 maart

Evaluatieavond 2 TZ-Hoofdtrainers onderbouw 6 april

Versturen Brief Opzegging 1e week april

Invullen SpelerOnline 1e week april

Scoutingsvergadering 14 april

Gesprekken Groepsleiders met recreatieve teams 2e/3e week april

1e Conceptindeling 4e week april

Selectiespelers bekend 1 mei

Start indelingen recreatief 1e week mei

Evaluatieavond TZ-Hoofdtrainers onderbouw 11 mei

SpelerOnline analyse 11 mei

Groepsleiders bijeenkomst 25 mei

Team-samenstelling 2020-2021 10-14 juni

Laatste trainingen 2019-2020 11-juni

Publicatiedatum nieuwe teams 2020-2021 16-juni

Info-avonden 2020-2021 Juni/Juli

Op dit moment kijken we al vooruit naar de 
indelingen voor het volgende seizoen. Om 
inzichtelijk te maken hoe we dit doen en wat 

belangrijke data zijn hanteren we bijgaande 
planning. Nb: Deze planning kan door de co-
rona-crisis afwijken. 

Planning indeling seizoen 2020-2021
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OVER DE 
RELING

In memoriam 
Harrie van de Voort
Op 20 april overleed op 85-jarige leeftijd 
Harrie van de Voort. Harrie was 60 jaar lid 
van NWC, altijd zeer actief binnen onze 
vereniging en een graag gezien persoon 
op ons sportpark. Tijdens onze Nieuw-
jaarsreceptie in januari van dit jaar heb-
ben we Harrie nog mogen huldigen voor 
zijn 60-jarig lidmaatschap van NWC. Erg 
bijzonder dat we dit, met hem, nog heb-
ben mogen meemaken.

Als voetballer speelde Harrie in diverse se-
niorenelftallen en schopte hij het zelfs tot 
aanvoerder van het 7e. Ook de derde helft 
zat Harrie in het bloed. Hij genoot enorm 
van het pilsje na de wedstrijd, bijvoor-
beeld in het café van Cor Clevis. Na zijn 

actieve voetbalcarrière bleef Harrie zeer 
betrokken bij NWC. Hij zette zich bijvoor-
beeld met de Speldjesactie in voor een 
nieuwe geluidsinstallatie op het hoofd-
veld. Ook was hij nog even kantinebeheer-
der en bezorgde hij een tijdje het clubblad. 
Daarnaast was hij jarenlang grensrechter 
en verzorger bij de selectie en bij NWC 4, 
waar zijn zoon Hennie in speelde. 

In het jubileumjaar 1988 maakte Harrie 
als grensrechter/verzorger het kampioen-
schap van NWC 1 mee. Hij ging toen, ver-
momd als Oranje supporter, mee op het 
feestweekend met de selectie naar Duits-
land. Op de fi naledag van het EK88 liep 
Harrie als Oranje-supporter de hele dag 

rond bij de Karl May Festspie-
le in Sauerland. Prompt werd 
Oranje Europees Kampioen. 
Ja, zelfs in Duitsland maakte 
Harrie een onuitwisbare in-
druk.

In meer recenter tijden kwam 
Harrie ook nog regelmatig bij 
de thuiswedstrijden van NWC 
1 kijken. En daar hoorde ge-
zellig napraten in de kantine 
uiteraard bij.

We zullen Harrie missen. Wij 
wensen iedereen die hem 
lief had, in het bijzonder zijn 
vrouw Ann, kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkin-
deren, heel veel sterkte toe.
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Gelukkig worden de meeste mensen niet erg 
ziek van je. Maar we kunnen je missen als 
kiespijn! Blijf je nog lang hangen?
Nou, wees gerust, straks heb ik bijna iedereen 
gehad, dan zijn jullie zowat allemaal immuun, 
en dan verdwijn ik weer vanzelf.

Mooi zo. We zijn je allang spuugzat! Heb je nog 
een uitsmijter voor de lezer van ons clubblad?
Nou, ik denk van wel. Kom eens wat dichter-
bij... Nog een beetje dichter... Zo ja... Floep! En 
weer eentje te pakken! Hehehe...

Niet echt bedankt voor je bijdrage! Maar ik 
lach het laatst. Ik ben namelijk al besmet ge-
weest... mijn afweersysteem lust je rauw!!! 

De reling lijkt wel compleet leeg... Uitgestor-
ven... Maar nee, als je goed kijkt zie je iets 
hangen... iets kleins... minuscuul kleins... 
maar kwaadaardig... 
Hallo daar!
Hallo. Even snel, want ik overleef maar een 
paar uur buiten het menselijk lichaam...

Een Corona-virus! Bij NWC over de reling! Weet 
je wel wat jij allemaal teweegbrengt?
Hehehe... Jazeker! Het ligt lekker stil allemaal, 
niet? Dat had ik zelf ook niet verwacht, toen ik 
daar in China van die vleermuis op die chinees 
oversprong.

Alle sporten, alle horeca, de scholen, evene-
menten, concerten, feestjes, begrafenissen... 
Zelfs De Grote NWC-Quiz heb je er onder ge-
kregen... Wat zijn je plannen nog?
Eigenlijk heeft een virus als ik geen plannen. 
Gewoon net als jullie, in leven blijven en voort-
planten, en dan zien we wel wat er gebeurt.

OVER DE 
RELING

HHET HEKWERK OM HET BALKON VAN DE KANTINE IS DÉ PLEK WAAR SUPPORTERS, HAN-

GEND 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. 

DEZE KEER IN ‘OVER DE RELING’:

COLUMN
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rob aarts

Mijn voetbalcarrière is begonnen op de 
Ommelse voetbalvelden. Ik was vroeger al 
helemaal verzot op voetbal en toen ik eindelijk 
oud genoeg was heb ik me aangemeld bij 
Olympia Boys. Na een aantal seizoenen in 
Ommel ben ik uiteindelijk overgestapt naar 
NWC. Bij NWC speelden een aantal van mijn 
vrienden en ik wilde graag met hun samen 
voetballen. Bij NWC heb ik vervolgens alle 
eerste jeugdelftallen doorlopen tot aan de A1. 
Met de A1 heb ik twee jaar op een heel hoog 
niveau gespeeld. We speelden destijds derde 
divisie landelijk. Het eerste jaar hadden we 
een team dat dit niveau goed aankon. Het 
tweede jaar zijn we er keihard uitgevlogen. 

In de jeugd heb ik altijd met veel plezier 
getraind. De drie trainers die de meeste 
indruk op mij hebben achtergelaten zijn 
Harold van Doorn, Gerard van der Loo en 

Gert van der Steen. Tijdens de laatste jaren 
in de jeugd begon de derde helft ook steeds 
belangrijker te worden. Desondanks heb 
ik toch vijf minuten in het eerste van NWC 
gespeeld. Bij de senioren ben ik uiteindelijk 
in de tweede selectie terechtgekomen, bij 
NWC 4. Na een paar jaar senioren ben ik 
uiteindelijk bij een vriendenteam in Heusden 
beland. We zijn daar in drie seizoenen tijd 
twee keer kampioen geworden met als leiders 
Hans Rijnders en Paul Bakens. Dit waren hele 
fijne voetbaljaren, maar het team is er toen 
mee gestopt.

Als overlap ben ik bij een team gaan voetballen 
waar de eerste en tweede helft minder lang 
duurden, maar daardoor meer tijd was voor 
de derde helft. Dit was bij cafévoetbalteam 
Classics. Na een seizoen Classics kwam ik 
er toch achter dat ik iets te fanatiek was om 

DE DOORGEEFPEN

ALLEREERST ZAL IK ME EVEN VOORSTELLEN, VOOR DEGENE DIE ME NIET KENNEN. IK BEN 

ROB AARTS, 31 JAAR, WOONACHTIG IN ASTEN EN HEB EEN EIGEN STUKADOORSBEDRIJF: 

ROBASTUC. BIJ DEZEN WIL IK GRAAG LUC VERBERNE BEDANKEN VOOR HET DOORGEVEN 

VAN DE PEN. 
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zonder competitie te voetballen. Hierdoor ben 
ik weer terug gekomen bij NWC, waar ik bij 
verschillende teams heb gespeeld. Hier heb 
ik in de laatste jaren menig kampioensfeestje 
meegemaakt met o.a. het vierde en het 
negende. Een van de hoogtepunten was de 
bekerwinst met NWC 8. Onder de leiding 
van Bas Welten en Rob Claassen waren 
wij het eerste team van NWC dat de 
beker wist te winnen. We gaan het nu 
even niet over mijn gemiste penalty in de 
laatste minuut hebben, maar wel over de 
penaltyserie die daarna volgde. Daarin nam 
ik de tweede penalty en die ging er wel in! En 
dankzij onze “grote” held Paul Debeij hebben 
we de beker gewonnen. Daarna barstte het 
feest los. Op dit moment speel ik bij 

NWC 5 in de spits, op het middenveld of 
achterin. Net waar ze me nodig hebben. 

Bij deze wil ik de doorgeefpen geven aan 
Frank Welten. Deze lichtvoetige verdediger 
stond jarenlang in de achterhoede van NWC 
8. Maat, veel succes met de doorgeefpen! 

rob aarts
DE DOORGEEFPEN

Jansen Staalbouw Asten
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecti es
Manegevoetbal Asten
Mati m Interieur
Midas Winkels
Nico Bennenbroek Schildersbedrijf
Oogwereld Philip Asten
Opti ek Lenti 
Plus Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
Schadeservice van Geff en
Schurian Assuranti ekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben
Staals & van de Laar 

Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinati e Asten
Tralé Promoti ons
Tulkens Makelaardij
Van Bussel Metaaltechniek
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
Verdonschot Mode
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
VHS Hekwerken
VRF
Welkoop Someren
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.

BORDSPONSORS (VERVOLG)
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Als NWC bestuur zijn we trots op al die 
vrijwilligers die zich in seizoen 2019/2020 
met hart en ziel hebben ingezet voor de 
ander. Een groot dankjewel is dan ook zeker 
op zijn plaats! 

Op zoek naar een leuke uitdaging? Kies dan 
nu voor verenigingswerk bij NWC!

De komende maanden gaan we ons 
voorbereiden op het nieuwe voetbalseizoen. 
Zoals we dat voorafgaan aan ieder seizoen 
doen. We weten immers dat vrijwilligers 
dagelijks veel werk voor onze mooie 
voetbalvereniging. Zonder de belangeloze 
inzet van deze groep zouden er veel 
activiteiten niet plaats kunnen vinden bij 
NWC. Ook het komende seizoen niet.
Een aantal vrijwilligers zetten zich al jaren in 
voor onze vereniging en hebben aangegeven 
graag het stokje te willen overdragen 
aan anderen. Om deze reden ontstaan er 
binnenkort een aantal vacatures die we 
graag met enthousiaste vrijwilligers willen 

invullen. Een uitnodiging dus aan NWC leden 
of familie en/of vrienden van NWC-ers om 
te reageren op onderstaande vacatures. 
Het zou fantastisch zijn als er nu anderen 
‘opstaan’ om de werkzaamheden over te 
nemen. Zodat verenigingswerk naadloos 
kan worden overgedragen. Uiteraard zorgen 
wij ervoor dat je voor deze functie goed 
ingewerkt wordt.

VACATURE:
ACCOMMODATIE BEHEERDER

Door jouw inzet als beheerder op 
zaterdagmiddagen kan onze jeugd 
ongestoord voetballen. Je reikt 
materialen uit en neemt deze na de 
wedstrijd weer in. Maar ook worden 
bezoekende voetbalverenigingen door 
jou wegwijs gemaakt als dat nodig blijkt. 
Daarnaast ben je het aanspreekpunt 
voor de KNVB scheidsrechters. Je 
geeft zelfstandig invulling aan de 

Is er nog verenigingswerk  
na Corona?
WE LEVEN IN BIJZONDERE TIJDEN WAARIN WE ELKAAR HARD NODIG HEBBEN. CORONA 

GOOIDE ONS SOCIALE LEVEN OP SLOT. DIT GELDT OOK VOOR DE VELE NWC-VRIJWILLIGERS 

DIE EEN ABRUPT EINDE HEBBEN ZIEN KOMEN AAN HET  VOETBALSEIZOEN 2019/2020. DE 

DAGELIJKSE OF WEKELIJKSE GANG NAAR ONS SPORTPARK OM VERENIGINGSWERK TE VER-

RICHTEN IS ER EVEN NIET MEER BIJ. EN OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN KAN NIEMAND 

ONS VERTELLEN HOE DE TOEKOMST ERUIT ZAL ZIEN. 

VAcATURES VRIJWILLIGERS WERK
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werkzaamheden, kunt gratis gebruik 
maken van de kantinevoorzieningen en 
bent van harte welkom op onze jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Ben jij de vrijwilliger 
die het leuk vindt om op een of meerdere 
zaterdagen per maand het visitekaartje te 
zijn van onze vereniging? Laat deze leuke 
kans dan niet aan je voorbij gaan en stuur 
een berichtje naar vrijwilligerszaken@
nwc-asten.nl. We nemen dan direct even 
contact met je op. 

VACATURE: COÖRDINATOR 
JEUGDSCHEIDSRECHTERS
Als coördinator zorg je er voor dat bij 
jeugdwedstrijden scheidsrechters worden 
ingepland. Door jouw inzet kan onze jeugd 
ongestoord voetballen. Bij NWC is een grote 
groep scheidsrechters aanwezig. Deze 
groep bestaat uit clubscheidsrechters, 
leiders en seniorenleden. Op basis 
van hun beschikbaarheid deel je per 
seizoenshelft de scheidsrechters toe aan 
wedstrijden. Je bepaalt zelf wanneer je de 
planning maakt. Daarnaast coördineer je 
gedurende het seizoen, in samenwerking 
met de KNVB, scheidsrechtersopleidingen. 
Je kunt de werkzaamheden veelal vanuit 
thuis verrichten. Als coördinator leer 
je ook snel veel mensen binnen de 
vereniging kennen. Daarnaast ben je 
ook van harte welkom op onze jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Ben jij de vrijwilliger 
die het leuk vindt om in je eigen tijd NWC- 
activiteiten te plannen? Laat deze kans 
dan niet aan je voorbij gaan en stuur 
een berichtje naar vrijwilligerszaken@
nwc-asten.nl. We nemen dan direct even 
contact met je op.

VACATURE:  
GROEPSLEIDER J O11/12

Als groepsleider ben je het aanspreekpunt 
voor leiders van de jeugdteams JO 11/12. 
Voorafgaand aan het seizoen zorg je er 
voor dat teams worden samengesteld. 
En dat ouders tijdens een informatie 
bijeenkomst worden geïnformeerd. 
Gedurende het seizoen blijf je op de 
hoogte van ontwikkelingen binnen de 
teams. Je geeft zelfstandig invulling aan 
de werkzaamheden en kunt terugvallen 
op de coördinator afdelingszaken en 
andere groepsleiders. Je bent daarnaast 
van harte welkom op onze jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Sta je stevig in je 
schoenen en ben jij de vrijwilliger die het 
leuk vindt om met de doelgroep JO 11/12 
te werken? Laat deze leuke kans dan niet 
aan je voorbij gaan en stuur een berichtje 
naar vrijwilligerszaken@nwc-asten.nl. We 
nemen dan direct even contact met je op.

Als bovenstaande vacatures niet zo bij 
je passen, weet dat er ook nog ander 
verenigingswerk te doen is wat beter past 
bij wie je bent en waar je goed in bent. Wil 
je hierover geïnformeerd worden, neem 
dan even contact op met Joost van Stiphout 
door even een berichtje te sturen naar  
vrijwilligerszaken@nwc-asten.nl.
We hopen dat de inzet voor elkaar en 
het gevoel van verbondenheid ook na de 
crisis stand zal blijven houden. En dat 
we enthousiaste reacties ontvang op de 
bovenstaande vacatures. 

Samen staan we sterker!
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Lichtinstallatie op sportterrein  
te Asten officieel in gebruik genomen

Onder belichting van een sterke schijnwerper 
en met het veld nog in duisternis gehuld, 
voerden voorzitter H. Crooijmans van N.W.C. 
en Burgemeester Ploegmakers van Asten het 
woord. Midden op het veld bevonden zich 
de genodigden: bestuursleden van N.W.C., 
Deurne en Liessel, van korfbalclub Klimop, 
van de elftal-commissie, de ere-voorzitter 
van N.W.C. mr. Fr. Hoebens uit Deurne, 
de wethouders v. Goch en v. Duppen en 
enkele raadsleden, de geestelijke adviseur 
kapelaan J. Coenen en enkele employé’s van 
de gemeente. De heer Crooijmans heettte 
allen welkom. Daarna zei Burgemeester 
Ploegmakers o.a. dat hij in de N.W.C.-er 
gelezen had dat de installatie eigenlijk nog 

WOENSDAGAVOND (15 MAART 1961, red.) IS ONDER BELANGSTELLING VAN BIJNA 1300 TOE-

SCHOUWERS UIT ASTEN EN NAASTE OMGEVING DOOR BURGEMEESTER PLOEGMAKERS DE 

LICHTINSTALLATIE OP HET SPORTTERREIN OFFICIEEL IN WERKING GESTELD. METEEN DAAR-

OP WERD EEN AVONDWEDSTRIJD GESPEELD TEGEN DEURNE 1, DAT ZICH HIERVOOR SPOR-

TIEF BESCHIKBAAR HAD GESTELD. DEZE WEDSTRIJD WERD ALLERMINST EEN EENZIJDIGE 

VERTONING EN NWC SLAAGDE ER ZELFS IN HEM MET 3-2 TE WINNEN. NADIEN KWAMEN DE 

VOETBALLERS EN OFFICIALS NOG GEZELLIG BIJEEN IN ZAAL CLEVIS. 

*In deze rubriek lees je het verslag van een belangrijke historische gebeurtenis 

bij NWC zoals dat indertijd in het Peelbelang verscheen. Hier en daar is de tekst 

en de spelling wat aangepast om de leesbaarheid te verhogen.

COLUMN: Kortom door revival

Eerste avondwedstrijd door NWC met 3-2 van Deurne gewonnen

te langzaam tot stand gekomen was. Hij 
wilde echter even opmerken dat het terrein 
aan de club ter beschikking is gesteld tegen 
een huurprijs, die geen benadering betekent 
van de werkelijke kosten. Niettemin, het 
gemeentebestuur meent, dat het verantwoord 
is dit te doen terwille van de sportbeoefening 
en vrijetijdsbesteding van de jeugd, waarvoor 
het bestuur zich zo inspant. 

De installatie is tot stand gekomen uit een 
zeer enge beurs. ( De gemeente heeft jaarlijks 
een tekort van twee ton! ). Het verheugde hem 
dat het terrein nu veel effektiever is geworden 
door zijn bruikbaarheid in de avonduren. Hij 
besloot met de wens, dat Astens jeugd veel, 
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goed en een net gebruik zou maken van de 
mogelijkheden.
Op verzoek van de burgemeester werd hierna 
de installatie ontstoken en van tien masten 
wierpen 9000 Watt hun licht op het veld. 
Ondanks de lichte mist die er hing kon men 
het gehele veld overzien. Applaus toonde de 
instemming en verrassing van de aanwezigen.

De ere-voorzitter
Mr. Fr. Hoebens, burgemeester 
van Deurne en ere-voorzitter 
van N.W.C. begon daarna het 
gevecht tegen de machtige echo 
van de geluidsinstallatie. Hij 
vond, dat N.W.C. trots mocht zijn 
op de installatie , die met haar 
overdaad van licht het terrein een 
dubbel rendement verleent. Adel 
verplicht, zo voegde hij er aan 
toe, zodat de voetballers hun best 
dienen te doen op sportieve wijze 
Asten omhoog te brengen op het 
gebied der sport. Dankbaarheid 
tegenover het gemeentebestuur 
achtte hij op zijn plaats.
De heer Crooijmans zorgde voor 
die dank en richtte zich speciaal 
tot de heren H. Cortooms en J. v. Seccelen, 
die ook de drainage in orde hadden gebracht. 
Verder dankte hij weth. v. Duppen en de 
ambtenaren Rutten en v.d. Vlugt van Openbare 
Werken en het gehele gemeentebestuur, dat 
de sport zulk een goed hart blijkt toe te dragen. 
Tenslotte dankte hij het publiek voor de grote 
opkomst en hij beval de bliksemloterij in aller 
aandacht aan.
Nadat Burgemeester Ploegmakers de spelers 
in het veld geroepen had (hun verschijning 
lokte applaus uit), bood hij de aanvoerder van 
Deurne namens N.W.C. een nieuwe voetbal 
aan. De aftrap voor de wedstrijd liet hij 
sportief over aan zijn ambtgenoot uit Deurne, 
mr. Hoebens.

De wedstrijd
Zoals we reeds zeiden, gingen beide partijen 
in deze wedstrijd goed tegen elkaar op, zodat 
hij ten volle het aankijken waard was. Bij 
N.W.C. speelde de oud-internationaal André 
Roosenburg mee en bij Deurne de oud-P.S.V.-
-er Piet Fransen.
In het eerste kwartier ging de strijd goed op 

en neer en er was geen sprake 
van verschil van twee klassen. 
Rechtsbuiten Knijnenburg gaf na 
15 min. Deurne de leiding. Tien 
minuten later schoot rechtsbinnen 
Werts hard tegen de Deurnese 
doelpaal, maar Roosenburg 
ving de bal op en maakte de 
gelijkmaker. Midvoor Piet Fransen 
zorgde 12 min. later voor het 
tweede Deurnese doelpunt, maar 
in de volgende minuten zat N.W.C. 
stevig op de goal der gasten. 
Zowel Roosenburg als Werts 
knalden echter tegen de paal , 
zodat de rust inging met 1-2.
Nadien vertoonde de strijd 
hetzelfde spelbeeld. Er waren 
afwisselend aanvallen van Asten 
en de gasten. In de 13e min. 

kanjerde Roosenburg hard op doel doch 
Mutsaers sloeg de bal weg, hetgeen Werts 
niet belette de gelijkmaker te scoren: 2-2.

Wie vroeger de derbies Asten- Deurne heeft 
meegemaakt , zal bij hetgeen hierna volgde 
de oude sfeer weer even geproefd hebben. 
De gelijke stand deed de hoop op winst 
herleven en, zoals bleek, niet ten onrechte. 
In de17e min. brak Roosenburg door, schoot 
hard in, maar de bal werd corner getipt. Doch 
2 min. later schoot linksbuiten Cortenbach 
onhoudbaar voor de overigens uitstekend 
opdreef zijnde Mutsaers in: 3-2.
Hoewel wederzijds fel gepoogd werd hierin 
nog verandering te brengen kwam het einde 
met deze stand.

Piet Fransen

André Roosenburg
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De loterij
De bliksemloterij deed haar naam eer aan, 
dank zij de aktiviteit van de lotjesverkopers. 
Nog voor rust waren alle lotjes aan de man 
gebracht, zodat Burgemeester Ploegmakers 
tijdens de rust de trekking kon verrichten. Het 
elektrische scheerapparaat viel op nr. 226 en 
de elektrische koffiemolen op nr. 1130.

Naspel
Het naspel van de vriendschappelijke 
ontmoeting speelde zich in Zaal Clevis af, 

waar wederzijds hartelijke woorden van dank 
werden gesproken. Voorzitter dr. Weijenborg 
van Deurne bood N.W.C.-voorzitter bloemen 
aan. Scheidsrechter F. v. Duppen, die de 
wedstrijd geleid had, was ook hier van de 
partij. Er werd gezellig nageboomd over de 
sportieve en spannende ontmoeting.
Zoals bekend zal woensdag 29 maart a.s. om 
8 uur de tweede avondwedstrijd gespeeld 
worden tegen Liessel 1.

• André Roosenburg (18 aug. 1923 – 26 
juli 2002) kwam in de beginjaren vijf-
tig uit voor het Italiaanse Fiorentina 
en speelde daarvoor o.a. bij ADO Den 
Haag, waarmee hij toen tweemaal 
landskampioen werd. André kwam ne-
gen keer uit voor het Nederlands elftal 
en nam deel aan de Olympische Spelen 
van 1948. Hij was in het seizoen 1960-
1961 de trainer van NWC.

• Piet Fransen ( 30 oktober 1919 – 21 juni 
1987 ) begon zijn voetbalcarrière bij 
S.P.V. in Vlierden en kwam via Mulo en 
SV Deurne uiteindelijk op z’n 28e bij 
PSV. Bijnaam: ‘de Peellandse Reus’. 
Hij speelde hier van 1948 tot 1960 310 
competitiewedstrijden en scoorde 210 
doelpunten. In 1960 speelde hij er zijn 
laatste wedstrijd. Hij was toen bijna 
veertig jaar. In 1951 werd hij met PSV 
landskampioen. Hij is ook de eerste Ne-
derlander die een Europa Cup-doelpunt 
scoorde  Dat was op 21 september 1955 
tegen Rapid Wien (1-0 winst in Eindho-
ven). Ook in Wenen wist hij te scoren 

• De veldverlichting werd in 1961 aange-
legd op het bijveld van ’t oude Root.

• Na de verhuizing i.v.m. de komst van 
het College Asten Someren werd het 
sportpark richting Ostaderstraat/Wei-
velden verplaatst en werkten diverse 
vrijwilligers hard aan de masten voor 
de nieuwe veldverlichting. Op 8 okto-
ber 1970 werd de eerste veldverlichting 
daar in gebruik genomen en speelde 
NWC tegen HVV. Toen zorgden zes mas-
ten voor een zee van licht (12.000 watt)!

Extra informatie

1970: Constructie van de lichtmasten  
aan de huidige Mercuriusstraat



SPORTPARK ‘T ROOT IN CORONATIJD
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FACILITAIR SPONSOR 

VAN HET G-VOETBAL



FACILITAIR SPONSOR  

VAN HET G-VOETBAL WILJAN, JELLE & LUuk BEELEN
Zo VADER, ZO ZONEN

 
W: Beul  
J&L: geen

ALIAS (BIJNAAM)

 
W: 16 maart 1979 in Geldrop 
J:  12 december 2006  
 in Geldrop
L: 9 maart 2011 in Geldrop

GEBOREN

 
W: Sociaal   
J: Sportief
L: Sociaal

BESTE EIGENSCHAP
 
W: Soms te fanatiek 
J: Soms kort lontje
L: Ongeduldig

SLECHTSTE EIGENSCHAP

 
W: Veteranen ONDO,
 Trainer & leider 
 NWC JO15-3 en JO9-3,   
 Secretaris ONDO 
J: JO15-3
L: JO9-3

SPEELT IN/ VRIJWILLIGER

 
W: Accountmanager 
J: Varendonck College   
 Asten
L: BS Voordeldonk

BEROEP/SCHOOL

W: Voetballen 
J: Voetballen en gamen
L: Voetbal, zwemmen,   
 fietsen, computeren

HOBBY’S

W: Koning Willem- 
 Alexander 
J: Virgil van Dijk
L: Royalistiq

IK ZOU EEN DAGJE WILLEN 
RUILEN MET…
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W: Peelbelang
J:  Tijdschrift: Goal
L:  Efteling, alle sprookjes

BESTE BOEK

W: ‘Bohemian Rhapsody
J: Escape Room
L: De Nachtwacht

BESTE FILM

W: Jochem Myjer - Nog   
 eentje dan 
J: Zuipen tot we kruipen
L: Flessie water

FAVORIETE LIED

W: Feestmuziek
J: Top 40
L: Feestmuziek

FAVORIETE MUZIEK GENRE

W: Radio 10  
J:  Radio 538
L: Efteling Radio

FAVORIETE RADIOZENDER

W: Wiskunde 
J: Gym
L: Taal en spelling

FAVORIETE SCHOOLVAK

W: Frans 
J: Beeldende Vorming
L Geschiedenis

SAAISTE SCHOOLVAK

W: Ziggo Sport
J: Fox Sports
L: Nickelodeon

FAVORIETE 
TELEVISIEZENDER

W: Help, mijn man is   
 klusser
J: La Casa de Papel
L: Kid Danger en A-team

FAVORIETE TELEVISIE-
PROGRAMMA

W: Vrije tijd 
J:  Profvoetballer te worden
L: Trainen met 
 Donyell Malen

DROOMT VAN…

W: Mentaliteitsverandering
J: Als de wifi  niet werkt
L: Ajax

HEKEL AAN

W: Geboorte van onze   
 zonen en het voetballen  
 in NWC 7
J: KAMPIOENSCHAP
L: MIJN FOTO EEN SEIZOEN  
 LANG VOOROP DE NWC-ER

HOOGTEPUNT

W: Blessure van 1 seizoen
J: Lange blessure aan   
 mijn knie
L: Afgelaste wedstrijden

DIEPTEPUNT

W: Mexico
J & L: Kroatië

MOOISTE VAKANTIELAND
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W: Paars 
J: Oranje
L: Rood

LIEVELINGS KLEUR

W,J&L: PSV

FAVORIETE CLUB 
IN NEDERLAND W: Swansea City 

J&L: Liverpool

FAVORIETE CLUB 
BUITENLAND

W: Erik Meijer 
J: Virgil van Dijk
L: Donyell Malen

FAVORIETE VOETBALLER 
NEDERLAND

W: Alex Rodrigo Dias da Costa
J: Alex Oxlade-Chamberlain
L: Hirving Lozano

FAVORIETE VOETBALLER 
BUITENLAND

W: De Heikamp nu
J: Anfi eld 
L:  Ik heb er nog niet heel  
 veel gezien, maar PSV  
 is wel heel mooi!

MOOISTE STADION

W: In tegenstelling tot 
Leon van den Bosch: 
ONDO
J: Liverpool uittenue
L: PSV-tenue

MOOISTE TENUE

W: Italiaans
J: Friet
L: Pannenkoeken

LIEVELINGSETEN

W: Bier 
J: Fanta
L: Ranja

LIEVELINGSDRINKEN

W: Christian van den Bosch
 (ChboA) 
J&L: Gijs Brüsewitz

FAVORIETE  SPELER NWC

W: Gelredome 
J: Stade Matmut Atlantique
L: Weet ik nog niet

LELIJKSTE STADION
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In deze app zitten leden die de accommo-
datie beheren op zaterdag, leden die in het 
bezit zijn van EHBO-, BHV-, AED- diploma of 
andere verpleegkundige capaciteiten heb-
ben. Vanuit deze app hebben we iom met de 
accommodatie commissie een instructie voor 
leden en bezoekers van NWC gemaakt in ge-
val van een calamiteit in ons gebouw.
 
Deze instructie luidt als volgt:
Indien het brandalarm gaat, verlaat u het 
pand via de kortst mogelijke weg naar de ver-
zamelplaats* en dient u de aanwijzingen van 
de dienst doende bestuursdienst en kantine-
beheerder  op te volgen. Tevens dient u be-
zoekers mee het pand uit te begeleiden. Ver-
der mag er geen apparatuur mee naar buiten 
worden genomen en dienen de kantine me-
dewerkers de apparatuur in de keuken uit te 
zetten. De lift in ons pand mag ook niet meer 
gebruikt worden, ook niet om personen naar 
beneden te brengen. Dit moet via de normale 
trappen gebeuren.

* De verzamelplaats bevindt zich op veld 3. 
Op veld 3 verzamelen we ons als team en 
kijken we of ons team compleet is. De trai-
ners/leiders nemen hierin de leiding. 

Blijf op de verzamelplaats tot nadere instruc-
ties.

Algemeen:
Bij NWC  is de dienstdoende bestuursdienst / 
kantinebeheerder verantwoordelijk voor een 
eventuele ontruiming en aanspreekpunt voor 
de hulpverlening . Iedereen dient strikt de aan-
wijzingen van bovengenoemde personen op te 
volgen. Het niet opvolgen van deze instructies 
kan het leven van alle aanwezigen in ons ge-
bouw ernstig in gevaar brengen.   
  
Algemeen 
Kantine NWC  0439-691973
Brandweer, Politie, GGD    112

Algemeen (Niet Urgent) Telefoonnummer
Politie / Brandweer  0900-8844
Politiekantoor Asten 0493-350330

Huisartsenpost / Ziekenhuis  
Huisartsenpost 0900-8861

Jullie kunnen dit schrijven ook nalezen op het 
bord dat hangt op de begane grond bij binnen-
komst van ons clubgebouw.
Alvast bedankt voor jullie medewerking 

Instructies in geval van een 
calamiteit in ons gebouw
ZOALS JULLIE ALLE WETEN HEBBEN WE SINDS BEGIN 2018 OP ZATERDAG EEN APP OM DE 

EERSTE HULP OP ONS SPORTPARK TE COÖRDINEREN: DE “EERSTE HULP BIJ NWC APP” 

(DEZE KAN NATUURLIJK OOK OP TRAININGSAVONDEN WORDEN GEBRUIKT). 

Van de accommodatie commissie
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Naam ............................................................... Ivo Veltrop
Geboren ........................................................... 11 September 1982
Partner ............................................................. Maartje
Kinderen .......................................................... Milan (7) en Senna (5)
Tatoeages ........................................................ Nee
Huisdieren ....................................................... Nee
Werk ................................................................ ZZPer in de horeca  
Hobby’s naast voetbal ...................................... Gezellige dingen ondernemen met gezin 
 en vrienden 
Mooiste muziek ................................................ Bruce Springsteen
Beste film ........................................................ The Green Mile
Mooiste boek ................................................... Voetbalmaffia  
Lekkerste eten ................................................. Italiaans (pasta met zalm) 
Lekkerste drinken ............................................. Biertje
Leukste TV programma ..................................... Voetbal Inside
Wat zap je weg op TV ........................................ Heel veel
Mooiste man / vrouw ........................................ Mijn vrouw Maartje natuurlijk 
Favoriete vakantieland ..................................... Met goed weer eigen land. Anders Italië

De POWErMAn van  
ST SV Someren / NWC
Deze rubriek tracht het vrouwen/meiden voetbal, alsmede de samenwerking tussen SV 
Someren en NWC op dat gebied, vaker binnen onze verenigingen te laten zien. Door mid-
del van korte vragen en korte snelle antwoorden hopen we zo deze persoon binnen het 
vrouwen/meidenvoetbal beter te leren kennen.

Uiteindelijk is dan toch de hoofdtrainer 
van vrouwen 1 aan de beurt, alhoewel, 
de term hoofdtrainer doet veel tekort 
aan wat hij voor het vrouwenvoetbal in 
Someren en later Someren/NWC heeft 
betekent.

Over wie hebben we het....Ivo Veltrop.

foto: Bart W
erts
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Bang voor: ....................................................... Om mensen om me heen te verliezen
Respect voor:  .................................................. Mijn moeder en schoonouders 
Beste eigenschaJ:  ............................................ Wil graag andere helpen
Slechtste eigenschaJ:  ...................................... Te laat met zaken beginnen
Hekel aan:  ....................................................... Afspraken niet nakomen
Voor het laatst gehuild:  ................................... Ben redelijk snel emotioneel
Als ik Koning was zou ik:  .................................. Proberen te zorgen dat er minder armoede 
 zou zijn
3 meest bezochte websites:  ............................. Vrouwenvoetbaljournaal, Google, NOS
3 meest gebruikte apps:  .................................. Facebook, WhatsApp, Voetbal.nl
Meest opmerkelijke nieuwsfeit:  ....................... Het hele corona virus verhaal
Favoriete club Nederland:  ................................ PSV 
Favoriete club Buitenland:  ............................... Liverpool 
Beste speelster Nederland:  .............................. Danielle van de Donk 
Beste speelster Buitenland:  ............................. Megan Rapinoe
Beste speler Nederland:  .................................. Ihattaren
Beste speler Buitenland:  ................................. Virgil van Dijk
Mooiste voetbalshirt:  ...................................... PSV 
Mooiste doelpunt:  ........................................... Dennis Bergkamp tegen Newcastle United (2002)
De toekomst van SV Someren / NWC ................. Ik verwacht dat we een vertrouwd gezicht
 gaan worden in het dames en meidenvoetbal
 voor onze regio waar meiden graag naar toe 
 gaan komen. 
Heb je zelf ooit gevoetbald:  ............................. Ja 
Hoogtepunt als speler: ..................................... Kampioenschap met Merefeldia 1 
Dieptepunt als speler: ...................................... Niet echt meegemaakt 
Meest geleerd van: ........................................... Hein Poell
Favoriete positie: ............................................. Keeper 
Beste speelster aller tijden van 
SV Someren of NWC:......................................... Zowel in als naast het veld Joyce Engelen 
Beste speler van SV Someren of NWC ................ Iedereen heeft haar eigen kwaliteit.  
 Maar de beste halen het maximale eruit. 
Mooiste sportpark: ........................................... Met pijn in het hart zeg ik Nuenen 
Deze clubman/vrouw verdient een pluim:  ........ Voor mij iedereen die zich de laatste jaren 
 inzet voor het vrouwenvoetbal binnen 
 SV Someren/NWC om er alles uit te halen.
 Maar speciaal Patrick Slegers die niet de
 makkelijkste taak heeft gehad de laatste  
 jaren. Een jongen die er alles aan doet om dit
 project te laten slagen.
Levensmotto:  .................................................. Haal eruit wat er in zit. Anders krijg je later
 spijt. 
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Bedankt, zijn er nog op- of aanmerkingen?
Een opmerking en ik hoop dat dit bij iedereen 
door gaat dringen. We moeten met zijn alle 
beseffen dat we iets moois neer aan het zet-
ten zijn. Uniek dat twee verenigingen die vaak 
genoeg tussen de lijnen tegen elkaar strijden 
als rivalen, maar op het vlak van vrouwen/
meidenvoetbal een front gaan vormen. Daar-
door ook bij beide verenigingen een onder-
deel van de club horen te zijn en zowel lan-
delijk als regionaal reclame maken voor deze 

twee schitterende verenigingen. Voor de mei-
den betekend dit dat ze er ook met ons het 
maximale uit moeten halen om een deze plek 
te verdienen binnen de verenigingen. Ik hoop 
van harte dat we jullie eens mogen begroeten 
langs de zijlijn en besef dat je het vrouwen-
voetbal nooit mag vergelijken met het heren-
voetbal. Maar als we kijken naar beleving en 
instelling dan zijn er veel herenteam die weer 
van de vrouwen kunnen leren. 

BORDSPONSOR PLUS
Bakkerij vd Mortel
Bestratingsbedrijf van Oosterhout
Buro 3
Crown Aircraft Support
Dinertijd
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Essential Schoonmaakdiensten BV
Haus am Gelster
Installatietechniek van Eersel B.V.
Inverno
IT-Connectie
Jan van Kemenade Uitdeuken  
 Zonder Spuiten

Korrekt Stukadoorsbedrijf
Peka Kroef B.V.
RSW Accountants + Adviseurs
Schilders- en glasbedrijf Bekx
SHI B.V.
Sloopwerken en Asbestverwijdering  
 Van der Heijden B.V.
Spinnov BV
Stienen Trading B.V.
Thijssen Sport
Tooltec
Unidis Bedrijfssoftware B.V. 
Van Mierlo schoenen
Wijnen Anthuriums

SHIRTSPONSOR 
Adruu B.V.
Albert Heijn
Eetcafé De Grutter
Fransen Audiovisuals
Groenen Installaties
Malex Automotive
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
Trendo Communicatie en Webdesign
Van der Putten Fysiotherapie

NWC TV
Bemeko Partyverhuur
De Kantine
Eetcafé De Grutter
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee

TOERNOOISPONSOR
Karwei Someren-Asten 
Jetstone (Subsponsor Paastoernooi)



Met een beneveld hoofd staarde de voetbal-
ler voor zich uit. Hij zat op een met zalmrose 
kunstleer bekleed bankje in een soort nis, 
enigszins aan het oog onttrokken door twee 
namaakpalmen. Gedachteloos pulkte hij aan 
de tape waarmee de schade van een eerder 
voetbalteambuildingsweekend aan de be-
kleding gerepareerd was. Hij keek tussen de 
plastic takken door naar zijn teamgenoten. 
Tenminste, naar degenen die nog niet waren 
bezweken aan een weekend vol drank en 
zonder slaap. Ze waren met de laatste acti-
viteit bezig. Daarna was het teambuildings-
weekend afgelopen. 
Ze verbleven in een all-inclusive-pret-hotel. 
Een gigantisch gebouw met een doolhof aan 
gangen, zalen, restaurants, cafeetjes, bil-
jarts, bowlingbanen, lasergames, dartbor-
den, zwembaden, minigolfbanen en hotel-
kamers. Vrijdagmiddag waren ze gearriveerd. 
Hun kamers hadden ze sindsdien amper 
gezien. De bodem van een bierglas des te 
vaker. Hij had zich voorgenomen om dit keer 
aan alles mee te doen. Niet het buitenbeen-
tje te zijn. Niet eerder naar bed, niet minder 
drinken. Meebrallen met de liederen, de blik-
ken van de andere gasten blijven negeren, 

een meisje van het ook aanwezige handbal-
team uit Drachten proberen te versieren. Bij 
opstootjes lekker meeduwen en schreeuwen. 
Kotsen. En alle activiteiten mee doen. Aldus 
geschiedde. Wat vond iedereen het gezellig.
Kapot geschaamd heeft hij zich. Nog nooit 
had hij zijn persoonlijkheid zo grof geweld 
aangedaan. Eens maar nooit meer. Was hij 
eigenlijk wel een teamsporter? Moest hij sim-
pelweg accepteren een buitenbeentje te zijn? 
De laatste activiteit, bowlen, was bijna af-
gelopen. Over een kwartier vertrok de bus 
naar huis. De voetballer zag nog net hoe de 
coach een strike gooide. Met een ananas uit 
een decorstuk. Op baan vijf. Hij gooide van-
af baan drie. De omgevallen kegels werden 
met een automatische balk weggeveegd. Ze 
werden in slow motion beheerst in hun vaste 
rangorde teruggezet. De voetballer dacht dat 
hij droomde. De ananas stond pontificaal 
voorop. Als de voorste kegel... 



COLUMN: VOETBALDIER

TEAMBUILDING
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Voetballen
In de toenmalige Molenstraat (nu burgmr. 
Wijnenstraat) zette ik mijn eerste schreden 
op het voetbalpad. Wanneer precies, weet ik 
niet. Maar ik denk toen ik 9 à 10 jaar was. Op 
straat natuurlijk! In die tijd speelden de kin-
deren alom nog op straat, want druk verkeer 
was er nog niet. Velen – ook ik – voetbalden 
gewoon op klompen, de dagelijkse dracht. 
Alleen op zondag mocht je schoenen dragen. 
Ja, de meeste kinderen gingen op klompen 
naar school. 
Fried Aarts, een enkele jaren oudere buurjon-
gen, woonde bij Hannes Koolen in achter de 
pastorie van de dominee gelegen oude boer-

derij 1, was mijn eerste voetballeermeester. 
Hij had een elastieken balletje: een kostbaar 
bezit! Hij verzamelde dan enkele jongens uit 
de straat en dan kon er “partijtje”worden ge-
speeld. Vier stenen werden gebruikt om op 
de amper 3 meter brede klinkerweg de goals 
aan te geven. Trottoirs waren er niet, zodat 
de breedte van het “speelveld” gold tot aan 
de huizen of tuinafscheiding. De lengte was 
willekeurig, veelal afhangend van het aan-
tal spelers. Toen ik voor de eerste keer mee 
mocht doen en dus nog niets van het spel 
kende (bovendien de kleinste was), moest ik 
van Fried in de goal gaan staan, tussen die 
twee stenen dus. “As d’n bal kumpt, moette-

UIT HET DAGBOEK VAN JAN VAN LIEROP

Er werd al eerder  
gevoetbald in Asten,  
zelfs 100 jaar geleden
VOETBALVERENIGING NWC IS OPGERICHT IN 1928 MAAR OOK IN DE JAREN HIERVOOR IS IN 
ASTEN GEVOETBALD. ZELFS DE NAAM NOAD-WILHELMINA-COMBINATIE IS ZOALS IN HET JU-
BILEUMBOEK VAN NWC BIJ HET 50-JARIG BESTAAN TE LEZEN STAAT, AL EERDER GEBRUIKT.
OVER DIE EERSTE VOETBALJAREN SCHREEF MIJN VADER JAN VAN LIEROP. (HIJ WAS WERK-
ZAAM ALS LETTERZETTER EN CORRECTOR BIJ SCHRIKS DRUKKERIJ EN DAARBIJ VELE JAREN  
CORRESPONDENT VOOR HET PEELBELANG EN DE HELMONDSE COURANT.)
DE REDACTIE VAN DE NIEUWE NWC-ER HEEFT BELANGSTELLING VOOR DE GESCHRIFTEN, 
DIE IK ENIGE TIJD GELEDEN WEER ONTDEKTE. OOK AL HOU JE NIET VAN VOETBAL, HET KAN 
TOCH LEZENSWAARDIG ZIJN. EEN VAR WAS ER TOEN NOG NIET.  (Ad van Lierop) 

1 De domineespastorie is later gekocht door de Gebr. v.d. Loo en Jan had er jarenlang zijn meubelzaak. 
Thans zijn er de winkels van Expert, Edah, Wijnhandel v. Hout en optiek Otjens.
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ge ‘m tegenhààuwe, anders hoefde-ge niks te 
doew”, leerde Fried me. Aanvankelijk moest 
ik vaak keepen, herinner ik me nog. Zo’n bal-
letje sneuvelde soms of kwam door een “af-
zwaaier” in de goed afgemaakte tuin van de 
dominee terecht. Dan was ’t een tijdje afge-
lopen. Tot Fried weer een nieuwe bal op de 
kop had getikt. Voetballen op straat mocht 
natuurlijk niet. Nu geloof ik niet dat de in As-
ten gevestigde marechaussee en veldwach-
ter Christiaan Vissers er speciaal op uit wa-
ren om de jeugd te pesten. Maar passeerden 
zij toevallig een voetbalpartij, dan moesten 
zij ingrijpen. Maar gewoonlijk zag men “de 
sterke arm” tijdig aankomen en iedereen was 
dan snel achter de huizen en heggen verdwe-
nen. Genoemde veldwachter Vissers woonde 
toevallig in dezelfde straat als wij (nu bloe-
menhuis van Seggelen). Zag iemand hem bij 
het voetballen komen aangeschreden (’t was 
een lange man) , dan klonk op eens de kreet: 
“Vissers! “ en iedereen was dan in een oog-

wenk verdwenen. Nu was het een ongeschre-
ven wet (ook op de vele andere plaatsen in 
het dorp, op de markt zelfs, waar gevoetbald 
werd), dat de knaap die op het waarschu-
wingssignaal het dichtst bij de bal was, deze 
meteen opnam om in veiligheid te brengen. 
Soms gebeurde het dat in de consternatie 
hieraan niet gedacht werd, zodat het on-
misbare speelballetje zo maar eenzaam op 
straat achterbleef en dan door veldwachter of 
politieman werd meegenomen. Hieruit is vrij 
zeker het vaak gehoorde gezegde ontstaan: 
“Weer een balletje voor Bernard”…( een der 
zonen van Vissers). 

Door de week kreeg ik maar zelden tijd om 
buiten te gaan voetballen. Alleen in de win-
termaanden en late herfst iets meer. Want als 
oudste thuis moest ik na schooltijd regelmatig 
helpen met het een of ander. Ook naar de win-
kel voor kleinere boodschappen. Dit ook nog 
toen ik al een werkkring had. Ik herinner me 
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uit die tijd dat ik, als ik weer eens met de krui-
wagen naar ‘het veld’ aan Keizersdijk moest 
en zag dat er jongens op het smeelenveldje 
bij Driek van der Wallen aan het voetballen 
waren, (ongeveer waar nu de Bergdijk is), dat 
ik dan de kruiwagen naast het pad zette en 
een kwartier of soms langer ging meespelen. 
Als ik dan bij vader in het veld aankwam (met 
bezwete kop!) zei hij wel: “wat ben je laat, 
Jehan”… Doch mopperen deed hij niet gauw. 
Ik heb veel later wel eens gedacht, zou vader 
iets van mijn pekelzonden vermoed of gewe-
ten hebben? En geen standje gaf omdat hij 
besefte: och, die jongen moet toch al zoveel 
werk doen, laat maar… Mij oudste zus Anna 
moest soms ook mee naar het veld om te hel-
pen wieden b.v. (ik denk vooral in de augus-
tusvakantie). Dan kon ik natuurlijk niet stop-
pen om even te voetballen. 

Het was destijds zowat voorschrift dat de 
jongens die “van school” waren, lid werden 
ven het R.K. Jongenspatronaat De Jongeling 
Jezus. Toen ik 14 was ben ik daarvan ook lid 
geworden. Met 17 jaar werd verwacht dat je 
bij het Genootschap van de H. Familie ging. 
(Voor de meisjes en de jonge vrouwen was 
er de Maria congregatie). Hoe gek het ook 
klinkt: van de H. Familie werd ik géén lid! 
Mijn vader was een zeer trouw lid, meer dan 
60 jaren lang! De gouden medaille, hem uit-
gereikt bij het diamanten lidmaatschap, siert 
nog steeds het kruis op zijn graf. Dat ik geen 
lid werd heeft in feite toch met voetbal te ma-
ken. Mijn ouders spoorden mij, toen ik 17 was 
en dus van het Patronaat af, wel regelmatig 
aan om lid te worden. Doch die H. Familie 
was zondags om half 4 (om de 14 dagen). Dat 
stond mij niet aan: de hele vrije zondagmid-
dag kapot! Aanvankelijk stelde steeds maar 
uit… En toen ik in oktober 1925 lid werd van 
het “oude” NWC, ja, toen hield ik voet bij stuk 
en zei steeds, als ik weer eens op mijn plicht 

als goed katholiek gewezen werd, dat ik lid 
zou worden zodra ze op een doordeweekse 
avond deze H. Familie bijeenkomsten zouden 
houden. Vele jaren later kwam er inderdaad 
een woensdagavond afdeling. Ik heb woord 
gehouden en ben toen meteen lid geworden. 
Edoch, het “Rijke Roomsche Leven” had toen 
zijn glorietijd al achter de rug en geleidelijk 
aan gingen in vrij korte tijd zowel de zondag 
als de woensdagafdeling ter ziele, dit mede 
vanwege het vertrek van een bezielende ka-
pelaan, die een minder enthousiaste opvol-
ger voor het directeurschap van het genoot-
schap. Toen mijn ouders merkten, dat ik voet 
bij stuk hield, hebben ze er nadien niet veel 
meer van gezegd. Toch werd in die tijd nog 
verwacht dat een 17 jarige knaap “gehoor-
zaam” was. Heel veel jaren later heb ik wel 
eens bedacht, dat bij deze tolerante houding 
van vader en moeder van invloed was dat ik 
toen als, dat ik toen als oudste al een aardig 
centje thuisbracht, 

Terug naar het Patronaat. Daar raakte ik be-
vriend met de broers Antoon en Jac. van Hoek 
en de broers Antoon en Jan Gielissen. De pa-
tronaatsbijeenkomsten waren natuurlijk op 
zondagmiddag. Ik denk meteen na het Lof, 
doch weet het niet zeker. Je werd daar door 
de leiders bezig gehouden, des winters bin-
nen met spelletjes, zingen, voorlezen enz.. 
Er was o.a. ook een door het sobriëtaslokaal 
afgedankte heel oude biljart. In de goede 
maanden werd er, na een kort binnenpro-
gramma, vaak gewandeld, een buitenspel 
georganiseerd en… soms mochten we met 
een paar leiders naar het oude Noadterrein 
bij van Stekelenburg’s molen om een partijtje 
te voetballen. Althans degenen die daarvan 
hielden. En dat was toch wel het grootste 
deel van de jongens. À propos: van de lei-
ders herinner ik me nog: meester Gijsbers, 
Pietje Bakker, Theo Driessen (die later naar 
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Helmond vertrok en naam maakte als mu-
ziekpedagoog en de nog steeds bestaande 
St.Jozefzangertjes oprichtte) en Willem Hoef-
nagels. De b.g. vrienden waren ook echte 
voetballiefhebbers. De Gielissensens woon-
den in de Driehoek, een straatje waar nauwe-
lijks iemand passeerde, zeker geen auto ooit 
kwam. Op zon en feestdagen hebben we daar 
gedurende enkele jaren heel wat afgetrapt. 
(Met een elastieken balletje). Behalve wij vij-
ven kwamen ook regelmatig andere jongens, 
onder andere Ties en Jo Creemers, Janus van 
der Heijden, Hein van Eijk, Jan Bosch e.a. De 
knecht van Sjaak Wiel (Gielissen), ouder en 
veel groter dan wij, deed soms ook mee. Dat 
was Jan Nuijten, de vader van Betsy Nuijten. 
Ik herinner me dat de jongens van Lens Loom-
ans, voor wiens boerderij ons straatvoetbal 
zich afspeelde, nooit eraan deelnamen. Niet 

gemogen, denk ik. Als in de zomer de staldeu-
ren wijd open stonden, gebeurde het wel eens 
dat het elastieken balletje tussen de koeien 
belandde. Dan was het uit met de pret.

Nu gebeurde het dat Sjaak van Hoek ( die 
voor priester studeerde) een echte leren bal 
kreeg! Op verjaardag of Sinterklaas, dat weet 
ik niet meer. Het zal wel een “vijfje” geweest 
zijn. Het oppompen was een heel karwei, dat 
weet ik nog wel. Daarmee konden we natuur-
lijk niet op straat voetballen. Dus togen we 
naar het nabije Ostade, daar lagen hier en 
daar stukken grond die niet bebouwd waren, 
doch begroeid met een sprietig soort bruin 
gras, dat wel soms gebruikt werd als “strooi-
sel” onder de koeien. Daar konden wij onze 
voetballusten fijn uitkuren. Doch de boeren 
waren niet zo blij met dat geloop op hun 

NWC 1 in 1929 met Jan van Lierop geknield tweede van rechts
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grond, want de bal kwam ook wel eens in het 
koren of de haver terecht. Jan van den Eijn-
den (Knolle Jan) is meermalen woedend op 
ons afgekomen, soms met een stevige stok in 
de hand. Wij sloegen dan wel op de vlucht, 
maar ons achterhalen kon hij toch niet. De 
volgende keer zochten we dan wel een ander 
akkertje. Op de bosplak naast Driek van der 
Wallen voelden we ons zelfs zo veilig, dat we 
het veld met lijnen aftekenden. 

Die kostbare leren bal van Sjaak was er zelfs 
oorzaak van, dat we na een gewonnen wed-
strijd tegen “Juliana”, gespeeld op het oude 
Noadterein, een eigen clubje gingen op-
richten. Toon van Hoek werd voorzitter en ik 
secretaris-penningmeester. Als naam voor 
ons clubje stelde ik voor: Concordia, hetgeen 
meteen algemene instemming vond. Ik denk 
dat dit zomer 1922 is geweest. 

Naast de bestaande echte clubs (Noad en 
het in 1920 opgerichte Wilhelmina) ontston-
den in het begin der twintiger jaren meerdere 
van die jeugdclubjes in Asten. Behalve het 

reeds genoemde Juliana, met jongens uit de 
omgeving van Stekelenburg’s molen, oftewel 
Bergsland genaamd toendertijd. Herinner ik 
mij WSV voor knapen uit de Wolfberg e.o. en 
Sparta, dat als rivaal van Juliana eveneens 
zijn leden had in de kinderrijke omgeving van 
Bergsland. 

Concordia was op den Driehoek georiënteerd 
doch kreeg al spoedig leden uit de kom van 
het dorp. Van de leden kan ik me nog goed 
een aantal herinneren: gebr. Toon en Sjaak 
van Hoek, gebr. Antoon en Jan Gielissen, 
Janus van der Heijden, Jantje Hoefnagels, 
Harry Verdijsseldonck, Toon Beks, Jan Hoes, 
Jan Bosch, Theo Rijntjes, gebr. Ties en Jo 
Creemers, Jan Franssen en André van Baar. 
Die clubjes speelden regelmatig tegen el-
kaar, met soms een door Has Manders (pro-
motor van Juliana!) beschikbaar gestelde 
medaille voor het winnende team. Een eigen 
terrein hadden deze clubjes niet. Vaak bood 
het oude Noadveldje bij de molen uitkomst. 
Er stonden wel geen goals meer op, maar het 
was in onze ogen toch een echt voetbalveld, 



NWC 1 in 1941 met secretaris Jan van Lierop uiterst rechts
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met zelfs de buitenlijnen nog zichtbaar… Er 
werd echter ook”buitendorps” gespeeld af 
en toe: Neerkant, Someren-Eind, Deurne, 
Meijel. 
Zo speelden wij met Concordia meermalen 
tegen Wilskracht in Someren-Eind en tegen 
Neerkant. Vooral naar Someren-Eind togen 
we graag. Wilskracht had een eigen terrein, 
gelegen pal naast het clubhuis, café Lomans. 
De reis per fiets natuurlijk, soms via Some-
ren, soms vanaf sluis elf langs het kanaal. 
Niet iedereen had een fiets (ik ook maar 
pas!), doch dan werd wel iemand achterop 
meegenomen. André van Baar kon maar wei-
nig voetballen, maar we hadden hem er altijd 
toch graag bij. Want hij beschikte als bakker-
zoon over een zware transportfiets. Hij nam 
wel twee spelers op zijn stalen ros mee… 

In het clubhuis café Lomans 
(bestaat nog steeds, bekent 
sinds jaren als zaal Lomans) 
mochten we ons omkleden in 
een apart kamertje. Maar dat 
omkleden had niet veel te be-
tekenen. De meeste jongens 
speelden gewoon in hun (toen nog korte!) 
zondagse broek. Slecht een paar van ons 
hadden een echt shirtje. Het was dus enkel 
jasje uit en voetbalschoenen aan. Zelfs die 
had niet iedereen, in plaats daarvan een 
stel gewone afgedankte schoenen. In dit 
verband aangestipt: mijn eerste shirtje (geel 
zwart) heb ik verworven door het sparen, rui-
len en een paar zeldzame zelfs kopen, van 
plaatjes, die bij sigaretten verpakt zaten. Je 
moest dan een serie (van 52, meen ik) kom-
pleet hebben en opzenden naar de fabriek. 
Dan werd je zo’n shirtje toegezonden. Mijn 
eerste voetbalbroekje heeft zus Anna ge-
maakt, als ik me goed herinner… Mijn eer-
ste nieuwe voetbalschoenen kocht ik pas in 
1925. 

Terug naar Wilskracht. De meeste spelers 
daarvan waren enkele jaren ouder dan wij. 
Sjaak Kessels was de jongste en óók van onze 
leeftijd. Voorts was er Harry Michiels, vader 
van Wim Michiels, ook een der jongste, doch 
wel enkele jaren ouder dan wij. De vader 
en een oom van Harry waren wel de oudste 
spelers die Wilskracht in de gelederen had. 
Hieruit is waarschijnlijk de historische uit-
spraak ontstaan, dat Harry tijdens een wed-
strijd uitrieJ: “Vadder, waor moet ik ‘m heen-
schuppe?”… Waarop vader terugriep “Schupt 
‘m mèr nao Frans-ome, menneke”. Door de 
jeugdclubjes werd af en toe ook deelgeno-
men aan de destijds in zwang zijnde serie-
wedstrijden. Het inleggeld voor deelnemen 
was meestal f 2,50, dat bij de loting, gewoon-
lijk een week vóór de wedstrijden, betaald 

moest worden. De spelers leg-
den dan ieder een kwartje uit 
en met twee of drie man toog 
men dan naar de loting. Men 
wist dan een week van te voren 
al, wie men in de eerste ronde 
als tegenstander had. 

Zo herinner ik me, dat we op zondag voor As-
ten kermis met vijven naar Neerkant fietsten 
om de (in café Creemers) loting bij te wonen: 
twee man van Concordia en drie van WSV. 
Wij loten Helenaveen, en WSV moest tegen 
Meijel. De wedstrijden waren op zondag van 
Asten kermis. WSV verloor van Meijel en lag 
er dus uit. Concordia won van Helenaveen 
(met hoeveel weet ik niet meer) en ging dus 
over naar de tweede ronde. Toen moesten we 
het tegen het sterke MSV uit Meijel opnemen, 
vrijwel allemaal veel oudere en geroutineerde 
competitiespelers. We verloren dan ook kans-
loos. Maar waren toch derde in de eindrang-
schikking en dat betekende de 2e prijs, een 
medaille, waarmee we triomfantelijk naar 
Asten terugfietsten. (Ter verduidelijking: nr. 

Slechts een paar van 
ons hadden een echt 

shirtje.
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1 kreeg de ereprijs, nr. 2 de 1e prijs en nr. 3 
de 2e prijs). Ik herinner me ook dat Concodia 
deelnam aan een “serie” bij het oude NWC (in 
1924 0f 1925). Dat was op een zanderig ter-
rein (een oude bosplak) aan de huidige Dijk-
straat, ongeveer ter hoogte waar nu de Berg-
dijk is (waar nu al sinds jaren Ton van Baars 
en Hantje Bukkems 
wonen). Later heeft 
daar iets naar achteren 
de familie Eijsbouts 
nog vele jaren een ten-
nisbaan gehad. Na in 
de eerste ronde van 
Wilskracht met 1–0 te 
hebben gewonnen, kregen we in de 2e ronde 
op die serie als tegenstander het Helmondse 
“Sparta”, een ploeg samengesteld uit meestal 
competitiespelers van diverse clubs. In de 
zomer togen zij naar zowat alle serie’s. Dus 
voor ons jongens veel te sterk. We wonnen er 
dan ook niet van, maar weerden ons dapper. 
Van deze wedstrijd is me bijgebleven, dat het 
spichtige doch lenige Jantje Hoefnagels (broer 
van ex buurman Piet Hoefnagels in de Pr. Ber-
nardstraat) een geweldige partij keepte. En 
dat wij jongens het geweldig vonden, dat wij 
door de Astense mensen langs de lijn zo luid 
werden aangemoedigd… Inderdaad: echte 
nostalgische jeugdherinneringen. 

Ik schreef reeds, dat de clubjes niet over een 
eigen terrein konden beschikken. WSV Wolfs-
berg had echter wel een vaste speelmogelijk-
heid, nl. een clandestien in gebruik genomen 
zandplak in de Polderse bossen, aangeduid 
als “bij Kuijpers Bosch”. Daar heb ik ook heel 
wat afgevoetbald. Vooral in de jaren dat ik 
Toon Werts en Jan Ceelen als vrienden had (en 
Jan Mennen). Werts en Ceelen waren lid van 

WSV en op zondagmiddag togen we vaak naar 
Kuijpers Bosch, want daar was Bertje van den 
Eijnden (die de balbewaarder was van WSV) 
altijd wel met een aantal jongens aan ’t trap-
pen of “partijtje spelen”. Tegen betaling van 2 
of 3 centen mochten dan ook niet-leden een 
hele middag meespelen. 

Toen Concordia ter ziele 
was ben ik zelfs nog ’n 
tijd lid geworden van WSV. 
Welk jaar weet ik niet 
meer. Ik herinner me wel, 
dat ik met WSV meespeel-
de in een wedstrijd tegen 

Deurania 2 in Deurne en dat Lauw Wernars in 
die wedstrijd even op de vuist ging met een 
tegenstander. (Ja ja, ook toen waren er al voet-
balvlegels!). 

Nog een herinnering. Sinds lente 1924 woon-
de ons gezin in de Hemel nr. 11. Een kinder-
rijke buurt (zoals overal toen trouwens), waar 
dus ook veel werd gevoetbald. Thomas Werts, 
zoon van schoenmaker Nardje Werts, pries-
terstudent en enige zoon, was in het kostbare 
bezit van een leren bal (nr.5). In de Kerstva-
kantie voetbalden we wel in de dan toch lege 
tuin van vader Nardje. Doch in Paas en grote 
vakantie verzamelde Thomas een groep jon-
gens en werd naar het oude terrein van Wil-
helmina getogen, dat sinds de fusie tussen 
Noad en Wilhelmina (1923) toch niet meer ge-
bruikt werd. Zo maar enigszins mogelijk was 
ik dan ook van de partij. Dit terrein lag aan 
de Voordeldonkseweg. Toen NWC is heropge-
richt, hebben we er nog de competitie 1928 
– 1929 gespeeld. 

Die jongensclubjes bleven natuurlijk niet 

Tegen betaling van  
2 of 3 centen mochten ook 

niet-leden een middag  
meespelen.

2 Sjaak is priester geworden en verblijft anno 1990 (als ik deze herinnering uittik) al sinds zijn emeritaat 
in het patersklooster in Asten. Thomas Werts werd ook priester. Hij is op 25 aug. 1967 overleden in Valken-
burg en op Astens kerkhof begraven, naast het graf van zijn ouders.
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lang in leven Sommige jongens gingen, als ze 
16 à 17 jaar waren, naar een echte club. Noad 
bestond al langer en in 1920 was Wilhelmina 
ontstaan, dat eigenlijk ook een jeugdclub 
was bij de oprichting. Bij Concordia kwam er 
eigenlijk al een beetje de klad in toen Sjaak 
van Hoek2 naar het seminarie ging en wij 
dus geen bal meer hadden. Ik herinner me, 
dat we toen contributie zijn gaan heffen en 
toch nog een bal hebben gekocht. Ik weet 
dat nog omdat ik als penningmeester fun-
geerde. Er vielen echter steeds leden af en 
er kwamen er geen bij. Op het laatst waren 
we nog met vieren over, herinner ik mij: Toon 
Beks, Jan Franssen, Harrie Verdijsseldonck 
en ik. Er was nog meer dan een gulden in kas 
(hoeveel precies weet ik niet meer). We heb-
ben de “club”toen maar 
opgeheven en het geld 
eerlijk verdeeld… 

In oktober 1925 werd ik 
lid van NWC. In competi-
tie 1925 – 1926 speelde 
ik daar aanvankelijk in 
het tweede elftal (meer waren er ook niet!). 
Wegens bedanken van spelers moest het elf-
tal halverwege de competitie ook nog worden 
teruggetrokken. Zowat alle nog van het twee-
de resterende spelers bedankten voor het 
lidmaatschap doch ik voetbalfanaat, bleef lid 
en kon alzo nog enkele wedstrijden met NWC 
1 meespelen. Zo ook op 28 maart 1926 in de 
thuiswedstrijd tegen OVS uit Oss. Tijdens die 
wedstrijd brak Jan Slaats  zijn been. Hij was 
de grote animator van de club. De competitie 
werd met veel moeite nog uitgespeeld, doch 
de animo was weg bij de spelers van en NWC 
ging ter ziele. De opstelling van het elftal in 
b.g. wedstrijd staat in het jubileumboek van 
NWC. Van het 2e elftal, dat op 11 0kt. 1925 de 
competitie begon en waarin ik voor het eerst 
het NWC shirt droeg, eveneens. Ondanks po-
gingen daartoe (o.a. van Hendrik Werts) was 

er in seizoen 1926 -1927 en 1927 – 1928 geen 
competitievoetbal in Asten. Toch werd er door 
de jeugd wel gevoetbald. WSV had nog steeds 
stand weten te houden, zij het ook met val-
len en opstaan. In najaar 1926 en zomer 1927 
stak Concordia weer even de kop op. Na een 
4-0 zege op Neerkant (12-6-1927) met een 
bijeen gescharreld elftal, werd zelfs gespro-
ken over oprichting van een echte club, met 
deelneming aan de competitie… Het ontbrak 
aan deskundige leiding, zodat het bij goede 
voornemens bleef. Ik wou echter beslist in 
competitieverband spelen. Daarom meldde 
ik me in september 1927 bij D.O.S. in Deurne 
als lid. Marinuske Peeters en Lauw Wernars 
speelden daar al. Ik kon meteen in het eer-
ste meespelen en heb daar de competitie 

1927–1928 afgemaakt. 
Van de D.O.S. spelers 
herinner ik me nog en-
kele namen: Harry Man-
ders als aanvoeder (in 
de oorlogsjaren hoofd 
distributiekring Deurne, 
waaronder ook Asten 

ressorteerde ), gebroeders Jac. en Cas Mut-
saerts, gebr. Bouwmans, Theo de Bijl, Dorus 
Franssen ( uit Vlierden, ja) Wim Peeters (doel-
man), Marinus Peeters, enz. Voorzitter was 
dhr. Piet Martens onderwijzer.
Doch op 19 mei 1928 herrees NWC. Maar dat 
past niet meer bij jeugdherinneringen… Want 
Jan was toen al man geworden. En de histo-
rie van NWC staat uitvoerig beschreven (voor 
een groot deel door mij) in het jubileumboek 
van de club. Daarom nu een punt achter het 
voetbal gezet. 

Notitie januari 1992.
Bij voetbalclub NWC fungeerden de van Lierop’s 
liefst 34 jaren als penningmeester. Vader Jan 20 
jaar, zoon Ad 8 jaar en zoon Hans 6 jaar.

Bij Concordia kwam de klad 
in toen Sjaak van Hoek naar 

het seminarie ging en wij dus 
geen bal meer hadden.



40

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

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

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

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 
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