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INHOUD
VOORWOORD
Net voor de drukke dagen die gaan volgen in de
cember, hebben we de nieuwe editie weer met veel 
enthousiasme voor jullie gemaakt. De fijne, knusse 
feestdagen komen er weer aan wat meestal zorgt voor 
een enorm drukke tijd met de familie. Daarnaast zor
gen deze laatste dagen van het jaar meestal ook voor 
bezinning waarbij het afgelopen jaar wordt overdacht 
en nieuwe plannen gemaakt worden voor 2020.  

Ook in deze nieuwe editie wordt stilgestaan bij het 
afgelopen jaar en zien we de plannen voor 2020 ook 
terugkomen. Natuurlijk herken je onze gebruikelijke 
rubrieken, verzorgd door de redactie. Daarnaast vind 
je ook informatie over bijvoorbeeld het managevoet
bal, de NWCquiz en de nieuwjaarsreceptie.

Rest ons nog iedereen namens de redactie hele pret
tige kerstdagen toe te wensen en het allerbeste toe 
te wensen voor 2020, zowel op sportief, maar ook op 
persoonlijk gebied.  

 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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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 B.V.
Controldigit Besturingstechniek
Deska Kantoormeubelen B.V.

Erima
Grand Café Markt 8
Karwei Someren-Asten 
Multi Bier Asten B.V.
Peelland ICT Services B.V.
Shell Peelland / Velg + Band
Verhaak B.V.

FACILITAIR SPONSOR
Apotheek Asten - Alphega apotheek
B.B.N. Techniek B.V.
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
Café Toff
Cafetaria snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid B.V.
De Pandoer B.V.
Dispolab Nederland B.V.
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V.
Gevloerd door Eric
Niels van Hagen Handelsonderneming 
en dienstverlening

Pesos Eten & drinken
PVP Deurne
Revolution Finance
Rijschool Wilco
Ristorante Innesto
Slema Natuursteen
Stienen Trading B.V.
Tinnemans en van Loon
Tratorria Aglio E Olio
Van Geffen Reclame
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Verberne bouw + meubel
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STABIEL

Misschien dat ik daar ooit nog aan toe kom, 
maar nu wil ik het even hebben over een aan
tal zaken die onlangs op de bestuurstafel 
hebben gelegen of daar binnenkort wellicht 
op komen.

Ik wil even terugblikken op de jaarvergade
ring. In het bestuur hebben we uitgebreid 
gesproken over een andere opzet van die ver
gadering. Jarenlang was het te veel een op
somming van gegevens en feiten en was het 
éénrichtingsverkeer van het bestuur naar de 
aanwezige leden. Het bestuur was daar niet 
gelukkig mee en toen enkele leden ook nog 
te kennen gaven de jaarvergadering niet al te 
boeiend te vinden, vond het bestuur de tijd 
rijp om een andere opzet te kiezen. 

De jaarvergadering kent een aantal ‘verplich
te’ agendapunten, die we uiteraard behan
deld hebben. Daarna werd er aan de hand 
van stellingen met de aanwezige leden van 
gedachten gewisseld over drie onderwerpen; 

het damesvoetbal, de jeugdraad en het vrij
willigersbeleid.

Deze opzet is mij goed bevallen, omdat we 
nu veel meer de leden aan het woord heb
ben gelaten en we nu weten hoe zij over een 
aantal onderwerpen denken. Uiteraard is het 
doel van de jaarvergadering om als bestuur 
verantwoording af te leggen aan onze leden, 
maar voor mij is het gesprek met de leden 
over de toekomst zeker zo belangrijk.

In het bestuur hebben we onlangs, naar aan
leiding van vragen van leden, ook gesproken 
over het rookbeleid. We hebben ons als be
stuur daarbij geschaard achter het landelijke 
beleid. Een algeheel rookverbod op sport
parken van voetbalvereniging is nog niet van 
toepassing. Maar we merken dat er wel een 
beweging is, waarbij de weg naar het rookver
bod is ingezet. Onlangs hebben we een aan
bod gekregen van de GGD om mee te doen aan 
de bevordering van het rookvrije sportpark. 

AFGELOPEN WEEK BENADERDE MONIQUE 

ME OM WEER EEN STUKJE TE SCHRIJVEN 

VOOR ‘DE NIEUWE NWC-ER’.  ONDERWER-

PEN GENOEG OM IETS TE SCHRIJVEN. ZO 

ZOU IK EEN STUK KUNNEN SCHRIJVEN 

OVER DE VAR EN DE GEVOLGEN VAN DE 

INVOERING DAARVAN, OVER DE CRISISSI-

TUATIE DIE ER MOMENTEEL ONTSTAAN IS 

BIJ PSV, OVER DE PRESTATIES VAN ONZE 

TEAMS ETC., ETC. 

Voorwoord van de voorzitter
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 Twee keer per jaar hebben we overleg met alle 
voetbalverenigingen uit de gemeenten Asten 
en Someren. Op de agenda stond de laatste 
keer ondermijning en infiltratie van crimineel 
geld in de amateurvoetbalwereld. Naast Gijs 
de Jong van de KNVB, waren er ook een paar 
sprekers van de Task Force NoordBrabant. 
Zij gaven ieder vanuit het eigen gezichtspunt 
hun mening over de ondermijning en gaven 
aan waar je als club op moet letten. 
Het was een interessante bijeenkomst, waar
bij nog eens heel duidelijk werd dat het heel 
belangrijk is om alert en waakzaam te blijven. 

Wat momenteel ook erg actueel is, is de vraag 
hoe we onze jeugdspelers/speelsters die 
overgaan naar de senioren bij de club hou
den. Te vaak haken zij af omdat ze geen zin 
hebben om op de vroege zondagmorgen te 
gaan voetballen. Ook studie wordt nog wel 

eens aangegeven om te stoppen met voetbal. 
De KNVB en de voetbalverenigingen vinden 
het echter wel belangrijk dat ze blijven spor
ten en zoeken dus naar alternatieven, waar
door het voor hen aantrekkelijk wordt om te 
blijven voetballen.

Natuurlijk blijven de dagelijkse beslommerin
gen ons ook bezig houden;  de sponsorcom
missie is al weer bezig met de contracten die 
aan het eind van het seizoen aflopen en dat 
geldt ook voor technische zaken voor wat be
treft de contracten van de trainers. 
Voor het bestuur ligt er dus het nodige werk 
in het verschiet. We gaan er graag mee aan 
de slag voor jullie, zodat NWC die vereniging 
blijft waar je graag bij wilt horen.

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
BadkamerExclusief
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
De Pandoer B.V.
Eetcafé De Grutter
Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders
Frans van der Zanden B.V.  
     Minigraververhuur & 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
Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten
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MARC SCHEEPERS NIEUW BESTUURSLID AFDELINGSZAKEN 

Met de opvolging van Bas Adriaans als voor
zitter van het Jeugdbestuur door Edwin van 
Erp is er een vacature 
vrij gekomen binnen het 
jeugdbestuur van NWC. 
Hierin zal ik de functie  
Afdelingszaken gaan be
hartigen.
Ik woon in Asten op de 
Schutter met mijn vrouw 
Mieke en onze zoon  
Samuel, die dit jaar 
speelt in de JO17 selec
tie. Ik werk in Helmond 
bij Ispa Plastics als be
drijfsleider/vestigings
manager. Over mijn eigen actieve voetbalcar
rière zal ik op deze plek kort zijn; die heb ik 
zo’n 25 jaar lang in de bekende blauwwitte 

kleuren aan de overkant van het kanaal geno
ten. Vanaf het moment dat onze zoon is gaan 

voetballen ben ik bij NWC 
actief geweest als trainer/
leider.

Vorig seizoen ben ik gestart 
als groepsleider van de JO12 
en JO11. En dit jaar volg ik 
dus Edwin op als bestuurs
lid Afdelingszaken bij onze 
jeugd.

Samen met de groepslei
ders proberen wij het re
creatieve jeugdvoetbal in 

goede banen te leiden. De groepsleiders zijn 
het eerste aanspreekpunt voor onze leiders/
trainers.

VAN HET JEUGDFRONT

Kerst activiteiten
Traditiegetrouw organiseert NWC tussen Kerst en Nieuwjaar voor de Jeugd het ING Techniek toer
nooi en het ING Zaalvoetbal toernooi. Dit jaar pakken we extra uit met een Laola toernooi op 30 
december voor de JO19 en JO17!

28 december de Schop
JO& t/m JO10:  
ING Techniektoernooi  
van 08.45 tot 11.00u
JO11: Zaalvoetbaltoernooi  
van 11.00 tot 13.00u 

JO12: Zaalvoetbaltoernooi  
van 13.15 tot 15.30u 
JO13: Zaalvoetbaltoernooi  
van 15.30 tot 17.30u 
JO15: Zaalvoetbaltoernooi  
van 17.30 tot 20.00u 
 

30 december Healthclub One  
(Loovebaan 25, Someren)
JO17JO19: ING Laolavoetbal  
van 12.45 tot 16.00u

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

• NIEUW BESTUURSLID AFDELINGSZAKEN
• KERST ACTIVITEITEN

• NIEUWE VOORZITTER JEUGDBESTUUR
• COACH DE COACH
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Tijdens de Jaarvergadering 22 oktober jl. 
werd Bas Adriaans bedankt voor zijn 5 jaar 
voorzitterschap van het Jeugdbestuur. Hier 
draagt Bas symbolisch de voorzittershamer 
over aan Edwin van Erp.

Bas, heel erg bedankt voor jouw inzet!
Edwin veel succes gewenst!

21 December 2019
Coach de Coach bijeenkomst voor alle trai
ners en coaches van de Jeugd van NWC.

Samen Betere Coaches worden!

PROGRAMMA
10.0010.05 Opening Coach de Coach

THEORIE DEEL
10.0510.45 Bovenbouw: Van wedstrijd naar 
Oefenvorm: hoe vertaal ik een voetbalpro
bleem uit de wedstrijd naar een geschikte 
oefenvorm?
Door: Roel Nabuurs, Hoofdtrainer NWC 1

Nieuwe voorzitter  
JeugdBESTUUR

COACH DE COACH

VAN HET JEUGDFRONT

10.0510.45 Onderbouw: Jeugdtrainer en 
dan?
Door: Piet van de Kerkhof, Hoofd Jeugdoplei-
ding NWC

10.4511.00 Koffiepauze

PRAKTIJKDEEL
11.0011.10 Uitleg Praktijkdeel
11.1512.25 Bovenbouw Veld 1
11.1512.25 Onderbouw Veld 3
Door: Roel Nabuurs, Hoofdtrainer NWC 1
Maarten Hanssen, Trainer JO12 VVV Venlo

12.25 Vragen n.a.v. Praktijkdeel in Kantine en 
gezamenlijke afsluiting met Lunch!

Aanmelden:
Je kunt je aanmelden door een mail te
sturen naar hjo@nwcasten.nl
of stuur een WhatsApp naar 0625054015
onder vermelding van je naam en je team!
We verwachten jullie allemaal: Samen betere 
Coaches worden!
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Nee, we hebben geen van beiden een sport
verleden. Wel een actief beroep gehad. We 
hebben namelijk allebei in de verpleging ge
werkt, in het Elkerliek Ziekenhuis. Ik (F) was 
hoofd van de afdeling psychiatrie. En ik (P) 
gewoon verpleegkundige. Maar ik (F) ben wel 
al jaren vrijwilliger bij NWC. Op latere leeftijd 
er in gerold, maandagochtend met een groep 
mannen onderhoud plegen na het wedstrijd
weekend. Er is wel beduidend minder te doen 
voor ons sinds het kunstgras er is gekomen...

Goed bezig Fried. Ik ben nu al blij met deze 
Over de reling. Hebben jullie nog een mooie 
uitsmijter?
Nou, dat wij het papieren clubblad nog altijd 
erg waarderen en het ook echt lezen, dat we 
hopen dat jullie nog lang zo’n mooi blad blij
ven maken en vooral dat er maar veel stukjes 
over de geschiedenis van NWC in mogen blij
ven komen, daar houden we van.

Bedankt voor het compliment, voor de uitsmij-
ter en voor het leuke gesprek! 

Dag beste mensen! Ik zag jullie hangen en 
dacht, die moet ik hebben voor Over de reling. 
Vinden jullie het goed als ik jullie wat vragen 
stel?
Ja hoor, laat maar komen. Maar wij zijn eigen
lijk niet zo van op de voorgrond staan...

Ach, dan blijft u een beetje meer op de achter-
grond. Met wie heb ik de eer?
Zeg maar je hoor. Wij zijn Fried en Petra van de 
Ven. We zijn aan het laatste stuk van ons zater
dagvoetbalprogramma bezig. We zijn al vanaf 
vanochtend vroeg langs de lijn te vinden, eerst 
bij onze kleinzonen de gebroeders Willem en 
Ties en daarna naar onze andere kleinzoon 
Just, die moest uit, en nu kijken we hier naar 
JO 171 met Thijme, de broer van Just.

Sjonge jonge zeg, da’s een druk supporters-
programma. Leuk voor kleinkinderen als opa 
en oma komen kijken. Dat vergeten ze nooit... 
Sporten jullie zelf ook?

OVER DE 
RELING

HET HEKWERK OM HET BALKON VAN DE KAN-

TINE IS DÉ PLEK WAAR SUPPORTERS, HAN-

GEND OVER HET HEK ALS OVER DE RELING 

VAN EEN SCHIP, UITKIJKEND OVER HET IM-

MER GROENE EN EGALE HOOFDVELD, TOT AL 

DAN NIET DIEPE VOETBALOVERPEINZINGEN 

KOMEN. DEZE KEER IN ‘OVER DE RELING’:

COLUMN
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JOOST  
VAN BUSSEL

Ik ben Joost van Bussel, 30 jaar oud en ik woon 
samen met mijn vriendin Brigitte, die in VR 5 
voetbalt, op de Vlas in Asten. Doordeweeks 
ben ik werkzaam bij AAE, een hightech 
machinebouwer in Helmond waar ik me bezig 
houd met de technische ontwikkeling van 
mechatronische modules voor de high tech 
industrie. Wanneer ik niet aan het werk ben 
zit ik graag op de mountainbike of racefiets, 
of maak ik muziek bij de harmonie en de 
Asteiner Bloaskapel. Verder hou ik van reizen, 
want Asten is mooi, maar er zijn veel plekken 
op de wereld die nog veel mooier zijn. 

Mijn voetbalcarrière
Ik loop al een jaar of 24 bij NWC rond. 24 
jaar waarin ik in alle linies heb rondgelopen, 

zolang het maar aan de linkerkant was, en ik 
bekend stond om mijn uitmuntende timing bij 
het onderscheppen van hoge en lange ballen.

Ik kwam bij NWC zoals dat vroeger ging, eerst 
zwemdiploma’s halen, en dan aansluiten 
bij de Fjes. Door mijn onvermoeibare 
interesse en talenten voor andere dingen 
dan voetbal, iets wat helaas ook door de 
trainers werd gezien, werd ik altijd ingedeeld 
in het “rechterrijtje” van de leeftijdscategorie. 
Helemaal niet erg, want met de D4 haalden we 
gewoon een kampioenschap, en mochten we 
op de antieke brandweerwagen door Asten!

Na nog 2 jaar in de krochten van het Cvoetbal 
en een jaartje B3 werd ik geselecteerd voor de 

DE DOORGEEFPEN

ALLEREERST, GEERT HOEBEN, HEEL VEEL DANK VOOR HET AAN MIJ GUNNEN VAN DEZE 

DOORGEEFPEN. JIJ HEBT HET IN JE INLEIDING OVER GELUK, MAAR DE HOEVEELHEID GELUK 

DIE IK DIT JAAR HEB IS BIJNA NIET TE BEVATTEN. NA WAT NEVENACTIVITEITEN BIJ DE KLOT, 

WAAROVER LATER MEER, NU OOK NOG DEZE DOORGEEFPEN, ONVERGETELIJK!
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B2, zo dicht bij de selectie was ik nog nooit 
geweest, en daar wil ik mijn toenmalige trainer 
Cor Bankers nog hartelijk voor bedanken! Cor 
was ook degene die ons opvoedde met de 3e 
helft, de helft die in de daaropvolgende jaren 
veel belangrijker werd dan die eerste twee bij 
elkaar. Ik geloof dat ik in 2 jaar A2 meer uurtjes 
heb doorgebracht met toepen en bladbiljarten 
in de kantine en bij Café de Wit, dan op het 
veld.

De jaren die daarna volgden bij de Lagere 
Senioren in NWC 8 en 9 waren vooral heel 
gezellig en ook daar excelleerden we buiten 
het veld, met name op de zaterdagavonden 
vóór de wedstrijd. De laatste jaren vervulde 
ik een dubbelrol van speler/leider, waarin het 
leider deel steeds meer de overhand kreeg. 
Tot ik eind 2011 de kicksen definitief aan de 
wilgen hing.

Het leven na het voetbal
De directe aanleiding voor het stoppen met 
voetballen was dat een lang gekoesterde 
wens in vervulling ging, ik werd gevraagd om 
te komen spelen bij de Asteiner Bloaskapel. 
Voor een voetballer misschien moeilijk voor 
te stellen, maar voor een muzikant een hele 
logische stap. En qua zondagochtend ging 
ik er een uur uitslapen op vooruit, aangezien 
de ABK een uur later repeteert dan het 
onschappelijke tijdstip van 10.00 waarop wij 
altijd moesten voetballen.

In diezelfde periode eind 2011 stopte de leden 
van het seniorenbestuur, waar ons pap Jan 
van Bussel toen deel van uitmaakte. Voor mij 
was het een logische stap om zijn plek daar 
over te nemen en daarmee deel te blijven 
uitmaken van de warme club die NWC is. 
Samen met Lucien van de Moosdijk, Han van 
Geffen en Bas Welten proberen wij het (met 
name lagere) seniorenvoetbal op zondag te 
faciliteren. 

Sinds dit jaar heb ik er, weliswaar eenmalig, 
een schitterende hobby bij: Prins van de Klot. 
Ten tijde van het verschijnen van deze NWC’er 
ben ik al onttroond, maar toch wil ik van dit 
moment gebruik maken om alle NWC’ers met 
wie ik carnaval heb mogen vieren hartstikke 
te bedanken. Ik voelde mij heel vereerd door 
de opkomst van een grote club NWC’ers 
op de receptie. Hoewel ik me mijn eigen 
voetbaltalent toch positiever herinner dan dat 
zij op beeld vertoonden.

En de pen gaat naar….
Genoeg over mij. De eer om deze bladzijden 
van de NWC’er te mogen vullen gun ik aan 
vriend en oud teamgenoot Rick Sleegers, op 
het veld beter bekend als Crouch, de man die 
aan de basis stond van de opmars van NWC 9 
naar NWC 5 en die van sport zijn beroep heeft 
weten te maken. Heel veel succes Rick!  

NWC 8
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Op woensdag 8 januari 2020 vindt in onze 
kantine onze Nieuwjaarsreceptie plaats. De 
avond begint om 20.00 uur. Wij nodigen al 
onze leden uit om samen het glas te heffen op 

een gezond en sportief succesvol nieuw jaar. 
Ook worden op deze avond onze jubilarissen 
gehuldigd.
We hopen jullie die avond te zien!

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

In memoriam 
Theu van den Eijnden 
Op 16 oktober overleed op 83jarige leef
tijd Theu van den Eijnden. Theu was maar 
liefst 66 jaar lid van NWC en een bekend ge
zicht op ons sportpark. Voor velen was Theu 
de supporter die vele jaren op zijn vaste 
stek, op het benkske op de bult, de verrich
tingen van NWC 1 volgde. Maar ook bij uit
wedstrijden was hij vaak van de partij. 

Theu was er, in goede en in slechte tijden. 
Hij heeft in al die jaren vele ups en downs 
van de club van dichtbij meegemaakt. Na

tuurlijk genoot hij het meest van die vele 
kampioenschappen. Na de wedstrijd was 
Theu steevast een trouw bezoeker van 
onze kantine, vaak ook in gezelschap van 
zijn beide zoons. Volkomen terecht ont
ving Theu al eens de titel “Supporter van 
het jaar”.

Theu was in zijn jonge jaren, naast iemand 
die veel op straat voetbalde, actief in onze 
jeugdteams. Later speelde hij in NWC 2 en 
zelfs in NWC 1. En ook de veteranen heb
ben nog van de keeperskwaliteiten van 
Theu mogen genieten. Naar eigen zeggen 
had Theu bij NWC alle teams wel gezien. 
“Ik heb overal zowat in meegedaan!” was 
een gevleugelde uitspraak van hem.

Het benkske op de bult zal niet meer 
hetzelfde zijn zonder Theu, maar we zijn 
dankbaar voor de vele momenten dat hij 
er heeft mogen zitten. NWC gaat Theu mis
sen. Wij wensen zijn vrouw Jo, zijn kinde
ren en kleinkinderen en iedereen die hem 
lief had heel veel sterkte toe.



NWC voorzitter Wim Geboers sprak Frits toe. 
Daarbij benoemde hij onder andere:   
Frits begon als jeugdleider, maar klom op 
tot secretaris van het jeugdbestuur Voor Frits 
geldt, dat het verenigingsgevoel bovenaan 

TIJDENS DE JAARVERGADERING WERD EEN 

DUIDELIJK VERRASTE FRITS HOEBERGEN 

NAAR VOREN GEROEPEN OMDAT HIJ TOT 

NWC LID VAN VERDIENSTE WERD BENOEMD. 

LEDENVERGADERING
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Frits Hoebergen  
benoemd tot Lid  
van Verdienste

moet staan en dat we het vrijwilligerswerk 
vooral met veel plezier moeten doen. Zonder 
plezier houdt niemand dat vol en Frits zorgde 
er voor dat niet alleen hij plezier beleefde, 
maar ook zijn medebestuursleden. Hij is dus 
al jarenlang secretaris van het jeugdbestuur en 
dat in een tijd waarin ook veel veranderde voor 
een jeugdbestuurder. Frits is een alleskunner, 
die met jong en oud overweg kan. Die op de 
hoogte is van alle nieuwe gadgets en zo zorgt 
hij ervoor dat hij nog jaren mee kan. Bedankt 
voor al hetgeen je tot nu toe al voor NWC be
tekend hebt. Ik hoop dat we nog heel lang ge
bruik mogen maken van je tomeloze inzet. 
 
Na de opsomming van zijn verdiensten reikte 
Wim een prachtige NWCstandaard aan Frits 
uit.
Tot slot werd Henriette met een bos bloemen 
bedankt voor al die uren die ze Frits aan NWC 
heeft “uitgeleend”.  
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Fairplay

Als trotse vader probeer ik zoveel mogelijk de 
wedstrijden bij te wonen, zo ook onlangs op 
een echte herfstdag begin november. Eerst 
verzamelen bij de tennishal waar al snel de 
spelers en ouders verdeeld worden over de 
auto’s die altijd in ruime mate aanwezig zijn. 
Daarna vol goede moed onder een donkere 
hemel richting de regio Weert. De tegenstan
der heeft de vorige 2 wedstrijden met de al
leszeggende cijfers 343 en 210 gewonnen. 
De ouders, waaronder ikzelf, zijn enigszins 
bezorgd en vrezen voor een flinke afstraffing. 
Het team zelf en ook de coaches lijken zich 
gelukkig geen zorgen te maken. Na aankomst 
wordt er snel omgekleed en vol enthousias
me wordt er aan de warmingup begonnen. 
Zelfs een kortstondige plensbui vlak voor 
aanvang van de wedstrijd lijkt het team totaal 
niet te deren. 

Dan de wedstrijd zelf, onze mannen en 2 
dames beginnen uitstekend en onbevangen 
aan de wedstrijd. Al snel komen ze op een 
02 voorsprong, dit tot grote onvrede van de 
coach van de tegenstander die steeds druk
ker gebarend langs de lijn aan het ijsberen 
is. Zijn ongetwijfeld  goed bedoelde aanwij
zingen lijken totaal geen indruk te maken op 

INMIDDELS IS MIJN ZOON JASPER ALWEER VOOR HET DERDE SEIZOEN ACTIEF BIJ NWC. DIT 

SEIZOEN SPEELT HIJ MET HEEL VEEL PLEZIER BIJ DE JO11-3. EEN HECHT EN GEZELLIG TEAM 

WAT VOOR HET MERENDEEL AL VANAF DE JO9-3 SAMEN SPEELT. ER WORDT TWEE KEER PER 

WEEK GETRAIND ONDER DE BEZIELENDE LEIDING VAN DE ENTHOUSIASTE TRAINERS/ 

COACHES WILCO, NIELS EN TON. HET IS HEEL MOOI OM TE ZIEN MET HOEVEEL SPELVREUG-

DE ER IEDERE KEER GETRAIND WORDT MET BIJNA ALTIJD EEN OPKOMST VAN 100%

COLUMN: Drs. In Spe

zijn spelers. Ons team blijft er gelukkig stoï
cijns onder en bij de timeout halverwege de 
eerste helft staan ze op een dik verdiende 
12 voorsprong. Wilco en Niels spreken het 
team vol positivisme toe, er wordt volop met 
complimenten gestrooid, heerlijk om op een 
afstand alle blije gezichten van de spelers te 
zien.

Het contrast met de tegenstander kan bijna 
niet groter. De inmiddels rood aangelopen 
coach is begonnen aan een donderspeech, of 
is beter gezegd begonnen aan een heuse ti
rade. Zijn spelers kijken erg beteuterd en wor
den steeds kleiner. Wij als ouders staan vol 
verbazing en schaamtegevoel toe te kijken, 
dit kan toch niet de aanpak zijn om 10jarige 
kinderen tot betere prestaties aan te sporen 
??!! Dan hebben onze coaches het veel beter 
voor elkaar. Ze blijven de nadruk leggen op 
het plezier in voetballen en stimuleren het sa
menspel. Dit in combinatie met de fijne trai
ningen zorgt ervoor dat het team zich met de 
week steeds verder ontwikkelt.

De wedstrijd wordt weer hervat en vervolgens 
verandert het spelbeeld heel snel. Vanuit een 
ander veld komen er 2 opgeschoten jongens 
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aangerend. Zij hebben net hun wedstrijd bij 
naar al snel blijkt de JO111 afgesloten. Bij 
aankomst worden ze direct door de coach in 
het veld gebracht en 2 vaste spelers worden 
gewisseld. Dit leidt tot gemengde reacties bij 
een opa en oma van één van de gewisselde 
spelers. Blijkbaar is het wel erg belangrijk 
dat de wedstrijd alsnog gewonnen gaat wor
den. Koud in het veld weet de tegenstander 
dankzij hun versterkingen de achterstand om 
te buigen en met het nodige kunst en vlieg
werk haalt de JO113 de rust met een 32 ach
terstand, en gaat de bewondering vooral uit 
naar keeper Ruben die de ene na de andere 
geweldige redding verricht. Al doe ik daarmee 
het hele team tekort die vechten als leeuwen. 
Het is echt genieten voor alle enthousiast 
aanmoedigende ouders.

Na de rust dendert de tegenstander door, met 
name de 2 opgetrommelde spelers uit het ho
gere team snijden door onze verdediging en 
de score loopt op tot 82 wat eigenlijk nog 
steeds een heel acceptabele tussenstand is, 
gezien de 55 goals die de geelzwarten in hun 
vorige 2 wedstrijden gescoord hadden.

Opvallend detail in de wedstrijd is ook de rol 
van de scheidsrechter, naar wij denken de an
dere coach van het team. Hij voelt zich regel
matig geroepen om zijn spelers in het veld te 
coachen terwijl hij toch echt geacht wordt een 
neutrale rol te vervullen. Mij bekruipt steeds 
meer het gevoel dat bij deze vereniging al op 
heel jonge leeftijd de nadruk al wel heel erg 
op de prestatie in plaats van op plezier in  het 
spelletje lijkt te liggen.

De coach is inmiddels wat gekalmeerd, hij 
is helemaal trots dat hij zijn team naar een 
veilige voorsprong heeft geloodst. Hij durft 
het nu zelfs aan zijn 2 sterspelers te wisselen 
en gelukkig krijgen zijn “mindere goden” nu 
weer de kans om nog wat minuten te maken. 
Prompt ontstaat er weer een wedstrijd die 

mooi tegen elkaar opgaat. De inzet van onze 
helden wordt beloond met nog 2 mooie goals 
en uiteindelijk komt er een 84 eindstand op 
het scorebord. 
In goede harmonie wordt vervolgens de pe
nalty serie afgewerkt waarbij wel opvalt dat 
tegen het einde van de penalty’s alle spelers 
van de tegenstander met uitzondering van 
hun doelman het veld verlaten hebben om 
naar een andere wedstrijd te kijken. Jammer 
dat er geen hand meer afkan voor ons team 
wat netjes met zijn allen op het veld geble
ven is. Ook hier kan onze tegenstander weer 
een voorbeeld nemen aan onze mannen en 
dames.
Een heel dikke pluim gaat uit naar onze coa
ches die zich tijdens de wedstrijd helemaal 
hebben geconcentreerd op hun eigen team. 
Ikzelf, en ik denk dat ik niet alleen voor mezelf 
spreek, waren bij zoveel onsportiviteit mis
schien wel in de verleiding gekomen om met 
de coach van de tegenstander in discussie te 
gaan. Na afloop van de wedstrijd is Wilco nog 
wel onder 4 ogen een gesprek aangegaan met 
de coach. Hij heeft in nette bewoordingen 
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Het lijkt nog ver weg, maar is zo hier: Op vrijdag 13 maart 2020, om 20.00 uur stipt, viert de 
oermoeder aller quizzen, uiteraard De Grote NWCQuiz, zijn derde lustrum! Dan staat namelijk 
voor de vijftiende keer hét NWCevenement van het jaar op het programma. Vaak gekopiëerd, 
nooit geëvenaard... 
Dit jaar zal het een extra mooie editie worden, met niet te moeilijke vragen en veel extra’s. Dat 
wil je niet missen! Teams, zoals altijd bestaande uit maximaal 6 leden, waarvan één captain, 
kunnen zich vanaf nu aanmelden via grotenwcquiz@nwcasten.nl. De minimumleeftijd is 18 
jaar. Vermeld bij je inschrijving alsjeblieft de teamnaam, de naam van de captain met telefoon
nummer en mailadres, en de naam van de overige teamleden. Lidmaatschap van NWC is een 
pré, maar niet verplicht. Onvolledige inschrijvingen kunnen geweigerd worden. Ik zou zeggen: 
wacht niet te lang met inschrijven. Want vol is vol, ook bij De Grote NWCquiz.
Hopelijk tot 13 maart 2020. Wij hebben er nu al zin in!

Organisatie Grote NWC-Quiz 2020
Bart van Heugten, Bart van den Burg, Erwin Thijs,  

Edwin van Erp, Wim Geboers, Ronald de Haan

De Grote NWC-quiz 2020
ALVAST NOTEREN: 13 MAART 2020

uitgelegd dat ons team en onze vereniging 
een heel andere definitie van het woord fair
play heeft. Of het indruk heeft gemaakt is de 
grote vraag, onze coaches en ouders hebben 
zo hun twijfels. Op de terugweg zit ik bij een 
andere ouder in de auto. Op de achterbank 

Jasper en 2 teamgenootjes die vol plezier een 
autoherkenningsspel aan het doen zijn. Het 
is prachtig om te zien hoe onbevangen ze om
gaan met het uitoefenen van hun hobby. Het 
plezier in het voetballen en sportiviteit staan 
centraal, hoe mooi is dat.   
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Verenigingswerk.  
Er is werk aan de winkel!

In de Algemene Ledenvergadering van 22 ok
tober jl. Is uitgebreid stilgestaan bij de hui
dige opzet van ons vrijwilligersbeleid. Met 
behulp van stellingen werd door de aanwezi
gen aangegeven dat er werk aan de winkel is.  
 
Want wist je dat:
• Het merendeel van de vrijwilligers ouder is 
dan 45 jaar.
• Het voor onze leden geen vanzelfspre
kendheid is gedurende een paar uur per sei
zoen je in te zetten voor de vereniging.
• We naar een cultuur moeten waarin leden 
blij zijn om lid te zijn maar het ook leuk vin
den om iets terug te geven door verenigings
werk te verrichten.
• Ook bij de jeugdafdeling aandacht moet 
zijn voor verenigingswerk.
• Leden persoonlijk benaderd moeten wor
den voor verenigingswerk maar dat dit niet 
de enige manier is om mensen te bereiken.
• Veel leden ook niet weten wat er aan werk
zaamheden te doen is.
• Op dit moment selectiespelers, jeugd
teams ondersteunen door het fluiten van 
wedstrijden.
• We wellicht een centraal aanmeldpunt 
zouden moeten hebben waar men taken/ver

HET IS NIET VOOR DE EERSTE KEER DAT IN DIT CLUBBLAD AANDACHT 
IS VOOR HET VERENIGINGSWERK. DAT IS OOK NIET ZO VREEMD ALS JE 
WEET DAT NWC VOOR HAAR VOORTBESTAAN STERK AFHANKELIJK IS VAN 
DE BELANGELOZE INZET VAN VRIJWILLIGERS. 

VRIJWILLIGERSBELEID NWC ONDER DE LOEP

enigingswerk kan aanmelden en leden zich 
kunnen inschrijven voorafgaand aan het sei
zoen.
• We geen voorstander zijn van het afkopen 
van verenigingswerk door een contributiever
hoging in te voeren.

De afgelopen maanden heeft een commis
sie bestaande uit Faas Peters, Esther Spiertz, 
Henny van den Boomen en Joost van Stiphout 
het vrijwilligersbeleid tegen het licht gehou
den en adviezen voorgelegd aan het bestuur. 
De komende maanden zullen deze adviezen 
worden uitgewerkt. 

Voor de korte termijn zijn we echter nog op 
zoek naar scheidsrechters en accommodatie
beheerders. Wil je weten wat deze werkzaam
heden inhouden, stuur dan een mail naar 
vrijwilligerszaken@nwcasten.nl. We nemen 
dan snel contact met je op. 
Gebruik dit mailadres ook als je op de hoogte 
wilt worden gebracht van de mogelijkheden 
als vrijwilliger bij NWC. Of betrokken wilt zijn 
bij de vervolgstappen op het gebied van het 
verenigingswerk.

Vrijwilligerscommissie NWC Asten.
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PAULINE, ROBIN en MARIJN 
Manders-VLEMMIX 

ZO MOEDER, ZO DOCHTER, ZO ZOON

 
P: Plien  
R: Heb ik niet
M: Nest

ALIAS (BIJNAAM)

 
P: 18 december 
1968, Asten 
R: 8 oktober 2001, 
Helmond
M: 17 december 
2003, Helmond

GEBOREN

 
P: Geboorte Robin 
en Marijn  
R: Rijbewijs halen
M: Kampioen
schappen PSV

HOOGTEPUNT  
P: Sociaal  
R&M: Doorzetten

BESTE 
EIGENSCHAP

 
P: Te nauwkeurig 
R: Geen nee 
 kunnen zeggen
M: Dingen 
 uitstellen

SLECHTSTE 
EIGENSCHAP

 
P: Overlijden 
zoontje Gijs 
R&M: Heb ik geen

DIEPTEPUNT

 
P: Hoofdbestuur  
 Communicatie 
 & Media 
R: Vrouwen 2/3
M: JO171

SPEELT IN/ 
VRIJWILLIGER

 
P: Marketing & PR
medewerkster 
R: Onderwijs
assistent
M: MAVO

BEROEP/SCHOOL

 
P: Aardrijkskunde 
en gym  
R: Engels en gym
M: Gym

FAVORIETE 
SCHOOLVAK

 
P: Notuleren  
R: Natuurkunde en 
biologie
M: Wiskunde

SAAISTE  
SCHOOLVAK

 
P: Waar sport op  
 uitgezonden   
 wordt 
R: RTL
M: Netflix

FAVORIETE TELE-
VISIEZENDER

 
P: The Longest   
 Ride  
R: Collateral   
 Beauty
M: Escape Plan

BESTE FILM

 
P: Grey’s Anatomy 
R: Wie is de mol
M: Peaky Blinders

FAVORIETE 
TELEVISIE-
PROGRAMMA

P: Oma worden  
R: Goede baan als 
leerkracht 
M: Voetballen in 
een groot stadion

DROOMT VAN…

P: PSV, wielrennen
 spinning, lezen 
R: Shoppen,   
 Netflix 
M: Chillen met   
 vrienden

HOBBY’S NAAST 
NWC

 
P: Negativiteit 
R: Blessures
M: Verliezen 

HEKEL AAN

 
P: Canada
R: Griekenland 
M: Spanje

MOOISTE  
VAKANTIELAND

 
P: Astronaut   
 Internationaal
 ruimtestation  
 ISS 
R: Lieke Martens
M: Donald Trump

IK ZOU EEN DAGJE 
WILLEN RUILEN 
MET…
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P: Italiaans, en   
 dan vooral  
 de toetjes 
R: Spaghetti  
 bolognese uit  
 Italië
M: Pizza

LIEVLINGSETEN

 
P: Groen  
R&M: Blauw

LIEVELINGS KLEUR

 
P: Het verloren   
 symbool van  
 Dan Brown  
R:  LIEKE
M: Ik lees niet

BESTE BOEK
 
P: Coldplay   
 Viva la Vida  
R: Marco Borsato  
 & Snelle   
 Lippenstift
M: Travis Scott     
 Highest in the  
 Room

FAVORIETE LIED

 
P: Ik houd van   
 allerlei muziek 
R: Pop
M: Hiphop

FAVORIETE 
MUZIEK GENRE

 
P,R&M: PSV

FAVORIETE CLUB  
IN NEDERLAND

 
P&R: Barcelona
M: Liverpool

FAVORIETE CLUB  
BUITENLAND

P: Robin en Marijn 
R: Marlijn   
 Loomans 
M: René van den  
 Eijnde

FAVORIETE VOET- 
BALLER NWC

P: Georginio  
 Wijnaldum 
R: Virgil van Dijk
M: Frenkie de Jong

FAVORIETE VOET- 
BALLER NL

P: Cristiano  
 Ronaldo 
R: Alex Morgan  
M: Lionel Messi

FAVORIETE VOET- 
BALLER BUITEN- 
LAND

 
P: Rode wijn  
R: Liefmans
M: Cola

LIEVELINGS- 
DRINKEN

 
P&R: Philips  
Stadion  
M: Anfield 

MOOISTE  
STADION

 
P: PSV 
R: PSV
M: Inter Milaan

MOOISTE TENUE

 
P: De Koel van   
 VVVVenlo  
R&M: Johan Cruijff  
 Arena

LELIJKSTE STADION

P,R&M: Radio 538

FAVORIETE  
RADIOZENDER
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Over wie hebben we het....Janske Loverbosch.

Janske is via Olympia Boys bij NWC terecht gekomen, voor
namelijk bij de jongens gevoetbald en regelmatig meegedaan 
bij de Meiden A. Ze had de mogelijkheid om naar Duitsland 
te gaan voetballen maar koos destijds voor FC Eindhoven.
Eén jaar na de start van de samenwerking heeft ze besloten 
de stap van FC Eindhoven naar SV Someren/NWC te zetten. 
We kunnen concluderen dat ze terug is op “haar oude nest”.

Naam ............................................... Janske Loverbosch
Geboren ...........................................15 februari 2001
Partner/vriend .................................Vriend, Joost Verberne
Dochter van......................................Mieke en Riton Loverbosch
Tatoeages ........................................Nee
Huisdieren .......................................Nee
School / studie/werk ........................School: Rooi Pannen in Eindhoven
........................................................Werk: Nobis Asten
Hobby’s naast voetbal ......................Leuke dingen doen met mijn vriendinnen
Mooiste Muziek ................................Top 50
Beste Film ........................................The impossible
Mooiste Boek ................................... Ik lees eigenlijk ook nooit een boek
Lekkerste eten .................................Risotto
Lekkerste drinken .............................Rosé bier
Leukste TV programma .....................Chantal blijft slapen
Wat zap je weg op TV ........................Gordon
Mooiste man / vrouw ........................Weet ik zo niet
Favoriete vakantieland .....................Aruba
Bang voor ........................................ Insecten
Respect voor .................................... Trainers

De POWERVROUW van 
ST SV Someren / NWC
Voor de 2e editie van deze rubriek zijn we op een dinsdagavond naar Someren getogen, 
daar traint op deze avond het team ST SV Someren / NWC vrouwen 1. Vanuit deze 
spelersgroep gaan we met haar proberen om het vrouwen/meisjes voetbal, alsmede 
de samenwerking tussen SV Someren en NWC op dat gebied, te laten zien. Door middel 
van korte vragen en korte snelle antwoorden hopen we haar beter te leren kennen.
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BORDSPONSOR PLUS
AnyTyme ‘t Stati onneke 
Bakkerij vd Mortel
Bestrati ngsbedrijf van Oosterhout
Buro 3
Crown Aircra�  Support
Dinerti jd
Haus am Gelster
Installati etechniek van Eersel B.V.
IT-Connecti e
Jan van Kemenade Uitdeuken Zonder Spuiten
Korrekt Stukadoorsbedrijf
Rijschool ROI thodn NXXT.nl
Schilders- en glasbedrijf Bekx
SHI B.V.
Spinnov BV
Thijssen Sport
Unidis Bedrijfsso� ware B.V. 
Van Mierlo schoenen

SHIRTSPONSOR
Eetcafé De Grutt er
Fransen Audiovisuals
Horeca bedrijven Heidehof
Malex Automoti ve
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
Van der Putt en Fysiotherapie
Groenen Installati es
Adruu B.V.

NWC TV
Bemeko Partyverhuur
De Kanti ne
Eetcafé De Grutt er
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee

TOERNOOISPONSOR
Karwei Someren-Asten
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Spijt van ........................................................... Sommige cijfers op school
Beste eigenschap .............................................. Sociaal
Hekel aan ......................................................... Negatieve mensen
Voor het laatst gehuild ...................................... Lang geleden
Kan erg lachen om ............................................. En met mijn vriendinnen
Als ik Koningin was zou ik .................................. Alleen maar op vakantie gaan
3 meest bezochte websites ................................ Magister, You Tube, Facebook
3 meest gebruikte apps ..................................... Whatsapp, Instagram, Snapchat
Meest opmerkelijke nieuwsfeit .......................... Ik volg het nieuws niet echt
Favoriete club Nederland ................................... PSV
Favoriete club buitenland .................................. Barcelona
Beste speelster Nederland ................................ Lieke Martens
Beste speelster buitenland ................................ Ada Hegerberg
Beste speler Nederland ..................................... Robben
Beste speler buitenland .................................... Messi
Mooiste voetbalshirt ......................................... Barcelona
Mooiste doelpunt .............................................. Van mezelf, 2 jaar geleden, afstandsschot
 vanaf 35 meter heerlijk in de kruising
Hoe zie je de toekomst van SV Someren/NWC? ...... Ooit promoveren naar de Top Klasse
Waar heb je zelf overal gevoetbald ..................... Olympia Boys, NWC (jongens), FC Eindhoven
......................................................................... ( vrouwen), SV Someren/NWC (vrouwen)
Hoogtepunt als speelster ................................... In de basis starten bij FC Eindhoven, in een
......................................................................... vriendschappelijke wedstrijd tegen 
......................................................................... de vrouwen van sc Heerenveen
Dieptepunt als speelster.................................... Blessure van vorig jaar, die een half jaar 
......................................................................... geduurd heeft
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Hoeben installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
Jan Verhoeven  
    Schilders- en afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw Asten
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Manegevoetbal Asten
Matim Interieur
Midas Winkels
Nico Bennenbroek Schildersbedrijf
Oogwereld Philip Asten
Optiek Lenti
Peka Kroef B.V.
Plus Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
RSW Accountants + Adviseurs
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor

Slagerij Gebr. Hoeben

Sloopwerken en Asbestverwijdering  
      Van der Heijden B.V.
Staals & van de Laar 
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten
Tooltec
Tralé Promotions
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
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.
Essential Schoonmaakdiensten BV
Wijnen Anthuruims

BORDSPONSORS (VERVOLG)

Meest geleerd van .................................................... Ivo Veltrop
Favoriete positie ...................................................... Linksbuiten
Beste speelster aller tijden van SV Someren of NWC .. Carin Maas
Beste speler SV Someren, NWC of Olympia Boys ........ Novah v.d. Schouw
Mooiste sportpark .................................................... NWC
Deze clubman/vrouw verdient een pluim .................. Frans van Otterdijk (kantine SV Someren) 
Levensmotto ............................................................ Positief blijven

Janske bedankt voor je openhartigheid en medewerking aan deze rubriek, leuk voor de leden 
van NWC om te vernemen hoe het met je gaat en dat je eigenlijk gewoon terug bent bij NWC.





Gezonde wedstrijdspanning. Bestaat zoiets? 
Hij heeft het van horen zeggen. Zelf kan hij 
de wedstrijdspanning missen als kiespijn. 
Hij speelt nu bij de veteranen, maar nog al
tijd ligt hij de avond voor een wedstrijd met 
een weeïg gevoel in de maagstreek te woelen 
in zijn bed. En dan ‘s ochtends vroeg wakker 
met onrustig kriebelende benen. Slecht ge
slapen. Het moet ongeveer in de B1 zijn be
gonnen. Daarvoor had hij nergens last van. 
Alleen altijd enorm veel zin om te gaan voet
ballen. De zin is gebleven, de spanning kwam 
er bij. Vroeger deed hij regelmatig letterlijk 
geen oog dicht de nacht voor een wedstrijd. 
Hoe meer hij zijn best deed, hoe minder hij 
sliep. In zijn nachtelijke gedachten had hij 
de pot al drie keer gespeeld. Het vervelende 
was: hij wist dat hij een stuk beter zou kun
nen presteren zonder die spanning. Met een 
goede nachtrust. Vrij in zijn hoofd. Maar dit 
hoorde bij hem, hij moest er mee zien om te 

gaan. En dat was hem gelukt. Maar echt ge
zond was de wedstrijdspanning bij hem nooit 
geworden. 

Een mooie nazomerzaterdagmiddag. De 
veteranen zijn bezig met hun warming up. 
Nog tien minuten, dan begint de wedstrijd. 
Hij rent nog snel even naar de kleedkamer, 
voor zijn traditionele zenuwenplasje. Hij 
doet de kleedkamerdeur open en deinst te
rug. Een haast tastbare bruine walm vult de 
kleedruimte. Met zijn neus dichtgeknepen 
loopt hij naar de deurloze WC. Zwetend en 
met een rood hoofd zit de keeper op een 
brilloze pot, de keepersbroek op de enkels. 
De handschoenen voor hem op de grond, in 
een plasje gemorste urine. “Sorry” kreunt hij, 
“dat heb ik al vanaf de junioren, ik moet altijd 
vlak voor de wedstrijd begint...”.
Wedstrijdspanning. 
Zelfs voor de bal... 

COLUMN: VOETBALDIER

WEDSTRIJDSPANNING
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COLUMN: REVIVAL

OPENING NIEUWE SPORTTERREIN: 
DE AANKONDIGING
* Molenstraat is nu Dijkstraat 
* Opening 10 december 1939

Zooals vele belangstellenden allicht reeds be-
kend, zal morgen , Zondag, het van gemeente-
wege aangelegde sportterrein in de Molenstraat 
worden geopend en in gebruik genomen.
We waren dezer dagen in de gelegenheid een 
kijkje in het nieuwe home van N.W.C. te ne-
men. En hoewel alles toen nog niet geheel was 
afgewerkt, bleek ons toch, dat we zoowel het 
gemeentebestuur als de voetbalvereeniging met 
deze aanwinst kunnen feliciteeren.

Kortom
*IN DEZE RUBRIEK LEES JE HET VERSLAG VAN EEN BELANGRIJKE HISTORISCHE GEBEUR-

TENIS 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

De betonnen schutting is thans gecompleteerd 
door een stevige poort en vier kleinere deuren. 
Het ruime kleedlokaal is practisch ingericht: 
loket, apart kleedhokje voor den scheidsrech-
ter, een flinke kleedruimte voor de bezoekende 
clubs en een nog ruimer lokaal voor de thuis-
club. In dit laatste kunnen tevens diverse ma-
terialen geborgen worden. In ieder der kleed-
gelegenheden is een waterkraan met waschbak. 
Rondom het speelterrein staat een een prachti-
ge afrastering van ijzeren palen in beton, welke 
palen boven verbonden zijn door stevige bui-
zen. De supporters langs de lijn kunnen hierop 
gerust leunen, zonder gevaar te loopen er door 
te zakken. Het eigenlijke speelterrein is van ri-

NWC 1, rond 1950 op het veld aan de Dijksttraat.



ante afmeting: 100m. lang en 65m. breed. De 
afrastering blijft 2.25m. van de lijnen af en is 
zóó gebogen, dat alle supporters het gebeuren 
zelfs dicht langs de lijnen kunnen volgen.
De grasmat is wel niet ideaal, doch kan nog 
heel wat beter worden. We hoorden bovendien, 
dat het de bedoeling is, om alleen nog maar de 
competitie-wedstrijden op het nieuwe terrein te 
spelen ( dus er geen oefeningen te houden !), 
zoodat in het a.s. voorjaar en den komenden 
zomer met eenige zorg en onderhoud het gras 
nog flink kan bijgroeien.

Al met al bezitten we in onze gemeente nu een 
sportterrein, dat met de beste in de omgeving 
kan wedijveren.
Dat de R.K. Sportbeweging, mede hierdoor, op 
hooger peil zal geraken, staat voor ons wel vast. 
Laat Asten’s burgerij het streven van het actieve 
N.W.C.-bestuur steunen: de jeugd, die voor 
daadwerkelijke sportbeoefening voelt, door zich 
aan te melden als lid; de overigen ( ook de ou-
deren ! ) door hunne belangstelling te toonen 
bij de wedstrijden.
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10 december 1939: Teams en genodigden bij de openingswedstrijd  
van het nieuwe Gemeenteterrein aan de Dijkstraat



26

Aan de voetballers en supporters nog dezen 
raad: wees zuinig op Uw sportterrein, dat voor 
Uw ontspanning en genoegen met grooten 
moeite en kosten is aangelegd. Werk met het 
Gemeentebestuur en de voetbalvereeniging 
mede, om eventueele “belhamerij” te voor-
koomen, dan kan Asten vele jaren trotsch zijn 
op dit sportterrein.
Van het bestuur der voetbalvereeniging verna-
men we nog, dat in verband met de tijdsom-

standigheden de “opening“ zonder uiterlijk 
feestvertoon zal plaats hebben. De opening 
wordt verricht door den E.A. Heer Burgemees-
ter, die ook voor den wedstrijd welke gespeeld 
wordt tusschen N.W.C. 1 en een militairen-elf-
tal, den aftrap zal doen. De opening geschiedt 
om half 2 precies.
Volgenden nazomer zal de plechige inzegening 
geschieden, gecombineerd met de viering van 
het 12½-jarig bestaan der vereeniging 

- De tegenstander was een elftal van in 
Asten gelegerde, gemobiliseerde soldaten

- De uitslag was 4-0 in het voordeel van 
NWC 1

- De supporters, vooral de jeugdigen, kon-
den voor snoep terecht in het direct aan-
grenzende snoepwinkeltje van Kwarten

- Bij de bevrijding werd het terrein onbe-
speelbaar: gestationeerde tanks vernie-
tigden de grasmat en reden zelfs door de 
schutting, munitie en ander oorlogstuig 

bleef er achter en schapen graasden de 
laatste restjes gras af

- Kortom: het terrein raakte zo in verval dat 
het in 1948 volledig werd afgekeurd!

- Het noodterrein aan de overzijde werd al 
na twee wedstrijden onbespeelbaar ver-
klaard

- NWC moest noodgedwongen een groot 
gedeelte van de competitie 1948-1949 in 
Deurne spelen 



De opening van het terrein aan de 
Dijkstraat. Op de linker foto v.l.n.r.: 
Antoon van Asten (voorzitter NWC), Jos 
Thijsen (bestuurslid NWC), wethouder 
Van Golstein Brouwers, de aanvoerder 
van de militairen en, met paraplu, 
Burgemeester Wijnen.

Foto onder: Burgemeester Wijnen heeft 
zojuist het lint doorgeknipt. De schaar 
werd aangeboden door de 2,5 jaar 
oude Ad van Lierop, rechts op de foto. 

Extra informatie:
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14e editie Manegevoetbal!

Op 10, 11 en 12 januari wordt Manege Heijligers 
weer omgebouwd tot een voetbaltempel en ma
ken de paarden tijdelijk plaats voor ruim 600 
voetballers. Manegevoetbal is een uniek spor
tevenement waarbij de organisatie en NWC elk 
jaar opnieuw een mooie samenwerking vinden.

Vele senioren en inmiddels ook dames, zijn 
dit weekend actief als sporter of supporter in 
de manege. Traditiegetrouw is ook de JO131 
uitgenodigd om deel te nemen aan het pres
tigieuze Jo12/13 toernooi waar NWC strijd te
gen lokale verenigingen en BVOteams. Een 
schitterend schouwspel op de zaterdag en 

OP 10, 11 en 12 JANUARI 2020

HET IS INMIDDELS EEN TRADITIE DAT WE NA 

HET UITBUIKEN VAN ALLE CHAMPAGNE EN 

OLIEBOLLEN ALWEER GAAN VOETBALLEN BE-

GIN JANUARI. 

zondagochtend. Voor de 14e editie is er ruimte 
gemaakt op zaterdag en zondagochtend voor 
een JO9 toernooi, waar maar liefst 3 JO9 
teams van NWC zullen strijden. Het complete 
programma en meer informatie is te vinden op 
de website www.manegevoetbalasten.nl. Toe
gang is het gehele weekend gratis.

NWC en de organisatie zijn samen trots op de 
onderlinge samenwerking bij dit evenement. 
Vele NWC’ers zijn namelijk actief als vrijwilli
ger bij Manegevoetbal in de vorm van scheids
rechters, open afbouwploeg of andere facili
taire zaken. Manegevoetbal heeft de club daar 
al vele malen voor beloond door diverse ges
tes waarbij de DJ Booth in de kantine het re
cente voorbeeld is. We wensen iedereen weer 
veel sportiviteit en plezier tijdens dit mooie 
weekend!

Hans Stienen



*=inmiddels overleden
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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

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

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
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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