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INHOUD
VOORWOORD
Wat fijn dat we na een extra lange periode waarin 
we het voetbal moesten missen eindelijk weer 
een nieuwe editie van de NWC-er hebben mogen 
maken. Deze nieuwe editie is ook meteen de eer-
ste editie van het nieuwe seizoen 2020-2021. Een 
eerste editie waarin we sinds enkele jaren NWC 1 
presenteren. Deze presentatie bestaat niet alleen 
uit de team- en portretfoto’s van NWC 1 prominent 
in kleur afgebeeld op de middenpagina’s, maar ook 
uit een interview met de kersverse nieuwe trainer/
coach. 

Dat iedereen met extra veel enthousiasme aan de 
slag is gegaan hebben we gemerkt. Van alle kanten 
hebben we bijdragen ontvangen, waardoor deze 
eerste editie weer een dikgevuld exemplaar is ge-
worden. 

Natuurlijk hoop ik, mede namens de redactie, op een 
succesvol en vooral volledig seizoen voor iedereen!  

 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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Gert van der Steen / Paul Debeij LAY-OUT & COVER: Bas ten Thije   
DRUKWERK: Drukkerij Claessens Someren E-MAIL REDACTIE: redactie@nwc-asten.nl 

COLOFON DE NIEUWE NWC-ER Clubblad van R.K.V.V. N.W.C. Asten
september 2020 - 46e jaargang.  

3  Voorwoord van de voorzitter
5  Van het jeugdfront
10 Column:  Voetbaldier
11 ST SV Someren/NWC Vrouwen
13 Column: Onder de loep
15 Zo vader, zo zonen
17 Interview met Ruud Vermeer, 
 hoofdtrainer NWC 1
20 Elftalfoto NWC 1
22 Selectie NWC 1 
27 De powervrouw van 
 ST SV Someren/NWC
30 Oproep: vrijwilligers gezocht
32 Freek van Loenhout nieuwe 
 voorzitter sponsorcommissie
34 De doorgeefpen
36 Over de reling
38 Column: Jelle van der Loo
40 Leden van verdienste en 
 ereleden



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.
SHI B.V. 
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Verhaak B.V.
VGB Tankstations

FACILITAIR SPONSOR
Apotheek Asten - Alphega apotheek
B.B.N. Techniek B.V.
BBA
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.
AnyTyme ‘t Stationneke 
Café Toff
Cafetaria snackbar ‘t Stuupke
Cogas Zuid B.V. 
De Kleverij
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 Wilco
Ristorante Innesto
Slema Natuursteen
Tinnemans en van Loon
van Heugten Wand- en Vloertegels
Van Lierop Adviseurs en Accountants B.V.
Van Rijssel Carrosseriebedrijf B.V.
Verberne bouw + meubel
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Eindelijk 
weer 
voetballen

Maar, de bal rolt weer. En afgaande op de 
trainingen en de eerste wedstrijden is er aan 
het enthousiasme van de spelers en speel-
sters gelukkig niets veranderd. Het is mooi 
om te zien dat dat niet geleden heeft onder 
een paar maanden geen voetbal. Erg fi jn ook 
om te constateren dat NWC trouwe leden en 
sponsoren heeft. Het ledenaantal heeft nau-
welijks te lijden gehad onder de crisis en 
het aantal sponsoren dat af heeft (moeten) 
haken is erg klein. Zij zijn economisch getrof-
fen door de crisis en daarom zijn wij blij dat 
zij NWC een warm hart toe blijven dragen. Ik 
dank daar alle sponsoren voor.  En natuurlijk 
zijn we erg blij met de verlenging van het con-
tract met ING als hoofdsponsor van NWC.

We zijn ook verheugd met het grote aantal 
vrijwilligers, die ook dit seizoen weer voor 
iedereen klaar staan om het voetbalseizoen 
tot een succes te maken. We hebben als be-
stuur een aantal maatregelen genomen en de 
uitvoering daarvan komt vaak terecht bij deze 
vrijwilligers. Zonder hen is er geen voetbal 
mogelijk, daarom is respect voor deze men-
sen op zijn plaats.

En natuurlijk zijn we vooral nieuwsgierig 
naar wat het nieuwe seizoen gaat brengen. 
NWC1 is het seizoen al met een unicum be-
gonnen, want voor het eerst in de geschie-
denis hebben we deelgenomen aan de TOTO 
KNVB beker. 

WE ZIJN EINDELIJK WEER BEGONNEN AAN EEN NIEUW VOETBALSEIZOEN. HET VORIGE EIN-

DIGDE ALS GEVOLG VAN HET CORONAVIRUS ABRUPT EN OOK DIT SEIZOEN HEBBEN WE 

NOG TE MAKEN MET HET VIRUS. HET WAS EEN HELE PUZZEL OM IEDEREEN TE KUNNEN 

LATEN TRAINEN EN WEDSTRIJDEN TE KUNNEN LATEN SPELEN. WE HEBBEN VEEL MAATREGE-

LEN MOETEN NEMEN EN KUNNEN HELAAS NOG NIET TERUG NAAR DE SITUATIE VAN VOOR 

DE CORONACRISIS. HET BETEKENT VOORLOPIG NOG AANPASSEN EN WE REKENEN DAARBIJ 

OP IEDERS BEGRIP EN MEDEWERKING.

Voorwoord van de voorzitter
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 De instroom van talentvolle jeugdspelers in 
onze senioren selectieteams is dit jaar gro-
ter geweest dan voorgaande jaren. Het is een 
mooie taak voor onze nieuwe hoofdtrainer, 
Ruud Vermeer, om deze jongens te begelei-
den en om hen in te passen in de teams. Vo-
rig jaar eindigden we in de middenmoot in de 
tweede klasse. Ik ben benieuwd of de groei 
van de spelers en de teams van de afgelopen 
jaren voortgezet kan worden.
NWC2 is, na een jaartje afwezigheid, weer te-
rug in de hoofdklasse. De promotie is terecht, 
maar wel zuur dat ze het zekere kampioen-
schap in het afgelopen seizoen niet hebben 
kunnen vieren. En NWC3 mag dit jaar gaan 
bewijzen dat ze terecht thuishoren in de eer-
ste klasse, waar ze zich vorig seizoen heel 
goed hebben laten zien.

Verder hoop ik dat alle andere jeugd-, da-
mes-, veteranen- en G-teams heel veel plezier 
beleven aan het komende seizoen, met hope-
lijk hier en daar een kampioenschap.

Tenslotte, de komende jaarvergadering treed 
ik terug als voorzitter van NWC. Ik heb er dan 
8 jaar als voorzitter op zitten. Een periode 
waar ik mede door jullie inzet, enthousiasme 
en steun met een goed gevoel op terug kijk.

Ik wens iedereen, spelers en speelsters, 
sponsoren, vrijwilligers en supporters van 
NWC een bijzonder mooi, sportief maar bo-
venal gezond seizoen toe. 

 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
Autoschade van den Heuvel
Badkamer Exclusief
Bemeko Partyverhuur
Biketotaal Luke van Leeuwen
BMN Bouwmaterialen
Bots Witgoed Service
Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café de Engel
Caravans Vinken Asten
Charlaine Lingerie speciaalzaak Hem & Haar
Cora Techniek

De Baron Pub & Grill
De Beleving Restaurant
Delta Beton 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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VAN HET JEUGDFRONT

Korte terugblik nieuwe indelingen teams
De afgelopen maanden hebben de coördina-
tor afdelingszaken, groepsleiders en Techni-
sche Zaken gezamenlijk keihard gewerkt om 
de nieuwe teams voor het seizoen 2020-2021 
samen te stellen. Bijna 500 spelers zijn hierbij 
ingedeeld en op 16 juni zijn de nieuwe teams 
op de site gepubliceerd.
Na de publicatie hebben we in totaal 9 reac-
ties ontvangen welke we allemaal in goed 
overleg hebben kunnen oplossen!

Daarna zijn alle ouders uitgenodigd voor infor-
matie avonden om de invulling van de leiders 
en trainers rond te maken. Op dit moment is 
het voor vrijwel alle teams gelukt de begelei-
ding te regelen! 

We willen graag alle betrokkenen bij de inde-
ling bedanken voor deze intensieve klus en 
zijn dan ook zeer tevreden met de wijze waar-
op dit is uitgevoerd!!

Ook deze keer weer een bijdrage ‘VAN HET JEUGDFRONT’ met de volgende informatie:
• Ricus Verhees beker
• Korte terugblik nieuwe indelingen teams
• Vacatures

• Informatie over wijzigen foto in de app 
Voetbal.nl

• 4-fasenmodel
• Erimadagen

Ricus Verhees beker 
Traditiegetrouw speelt NWC in de voorberei-
ding eind augustus om de Ricus Vehees be-
ker tegen onze buren uit Someren. De plan-
ning van dit seizoen verloopt anders dan 
andere jaren, vandaar dat er vanuit Someren 
de vraag is gekomen om op een ander mo-
ment de Ricus Verhees beker te spelen. In 

verband met Corona 
is gekozen voor een 
andere opzet van de 
Ricus Verheesbeker. 
Deze zal nu gespreid 
worden gespeeld op 14 
en 28 oktober.

Vacatures
We zijn super blij dat we een aantal belang-
rijke vacatures hebben kunnen invullen!

Allereerst heten we Dirk Janssen welkom als 
nieuw bestuurslid met de portefeuille Activi-
teiten. Dirk is de vader van 3 voetballende kin-
deren (Pim, Anne en Joep) en heeft al ervaring 
met vrijwilligerswerk. 

Hier een korte introductie van Dirk
Hallo! Dirk Janssen hier, vanaf het nieuwe sei-
zoen de kersverse activiteitencoördinator bin-
nen het Jeugdbestuur. Ik mag daarin Pieter op-
volgen, dus de lat ligt al hoog. Ik heb er zin in!
Ik ben een geboren en getogen Astenaar, 40 
jaar oud, getrouwd met Janneke. Samen heb-
ben we 3 prachtige kinderen, ons Anne speelt 
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VAN HET JEUGDFRONT

in JO12-3, onze Pim in JO11-3 en onze Joep start 
komend jaar ook, in de JO8-4. Tijd om mijn 
steentje bij te dragen. Gezien mijn voetbal ken-
nis en kwaliteiten (niet echt dus ;-) Heb ik ge-
lukkig coördinatie en bestuurlijke ervaring  en 
past het mij heel goed om de activiteiten zoals 
het voetbalkamp en technische dag mee te co-
ordineren. Samen met jullie natuurlijk!
Ik het dagelijkse leven ben ik HR manager bij 
een mooie software test club en coach ik da-
gelijks mijn medewerkers om mooie dingen te 
doen en het beste uit zichzelf te halen. Laten 
we dat ook nog meer doen bij, met en voor 
onze jeugd. Dan komt het helemaal goed!
Ik spreek jullie ergens op of rond het voetbal-
veld en zie jullie uiteraard bij al die mooie acti-
viteiten die we samen gaan organiseren.
Groeten
Dirk Janssen

De tweede aanwinst is Barbara van den Oever, 
de moeder van Daan en Teun Verberne. Bar-
bara is de nieuwe Groepsleider voor de JO11-
JO12. Welkom!

De volgende nieuwkomer is Wendy Struijk, 
de moeder van Levi. Wendy is de opvolger van 
Olaf Limpens als Groepsleider voor de JO13-
JO15. Top en welkom!

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE UITDAGING? KIES 
DAN NU VOOR VERENIGINGSWERK BIJ NWC

Dagelijks verrichten vrijwilligers veel werk 
voor onze mooie voetbalvereniging. Zonder 
de belangeloze inzet van deze groep zouden 
er veel activiteiten niet plaats kunnen vinden 
bij NWC. Een aantal vrijwilligers zetten zich al 
jaren in voor onze vereniging en hebben aan-
gegeven graag het stokje te willen overdragen 
aan anderen. Om deze reden ontstaan er bin-
nenkort 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 on-
derstaande vacatures. Het zou fantastisch zijn 
als er nu anderen ‘opstaan’ om de werkzaam-
heden over te nemen. Zodat verenigingswerk 
naadloos kan worden overgedragen.

VACATURE:  
COÖRDINATOR JEUGDSCHEIDSRECHTERS
Als coördinator zorg je er voor dat bij jeugd-
wedstrijden scheidsrechters worden inge-
pland. Door jou inzet kan onze jeugd onge-
stoord voetballen. Bij NWC is een grote groep 
scheidsrechters aanwezig. Deze groep bestaat 
uit clubscheidsrechters, leiders en seniorenle-
den. 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 verrich-
ten. Als coördinator leer je ook snel veel men-
sen binnen de vereniging kennen. Daarnaast 
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Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m 
JO12) gaat er vanaf het seizoen 2020/’21 iets 
anders uitzien. Het vier fasen-model wordt in-
gevoerd. Het seizoen wordt opgesplitst in 4 fa-
sen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar. 

De indeling van de eerste fase (klasse niveau) 
gebeurt nog steeds op basis van de teamin-
schrijving van de vereniging. In het 4-fasen-
model is het een streven om de reisduur te 
beperken en wordt er niet gespeeld in de 
schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden 
komen voor deze leeftijdscategorieën te ver-
vallen.

Passend voetbalaanbod
Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voet-
ballende kind en hoe hij/zij optimaal plezier 

beleeft aan het voetballen in een veilige om-
geving en hoe hij/zij zich daarbinnen ontwik-
kelt. De belevingswereld van de pupillen en 
hun ambities en drijfveren om te voetballen 
zijn het uitgangspunt voor de inrichting van dit 
voetbalaanbod. Eén van de grote voordelen 
van dit model is de mogelijkheid om pupil-
lenteams sneller te herindelen, mits noodza-
kelijk. Hierdoor komen er veel minder grote 
scores voor en worden er meer wedstrijden ge-
speeld waarbij de krachtsverhouding tussen 
teams in balans is. Dit laatste leidt tot meer 
plezier bij de kinderen, en zorgt er uiteindelijk 
voor dat kinderen langer blijven voetballen.

Wat vinden kinderen belangrijk:
• Veel acties, scoringskansen en scoren.
• Grote betrokkenheid bij het spel.

4-fasenmodel

VAN HET JEUGDFRONT

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 vrij-
willigerszaken@nwc-asten.nl. We nemen dan 
direct even contact met je op.

Informatie over wijzigen foto in de app Voetbal.nl
Graag wijzen we jullie op de mogelijkheid je 
profielfoto toe te voegen aan de Voetbal.nl 
App. Het is belangrijk dat alle spelers een re-
cente foto uploaden omdat deze ook door de 
scheidsrechters gebruikt worden voor de con-
trole  van de spelerspas!

Tip: Aan het begin van het seizoen kan de 
teammanager ook van al zijn spelers een foto 
maken en uploaden. 

Via de volgende link vind je alle instructies:  
https://www.voetbal.nl/gebruik-van-de-foto

Hier wat aanwijzingen om de fotos van je team 
aan te kunnen passen in KNVB wedstrijdzaken 
app:
• KNVB wedstrijdzaken app uitloggen (bij in-

stellingen) en dan weer inloggen, dan wor-
den de laatste gegevens opgehaald. 

• Als je in de KNVB Wedstrijdzaken app bij 
Team op Teammanager klikt en dan je team 
selecteert kom je in de lijst van spelers. 
Als je dan een speler selecteert, dan komt 
rechtsonder een icon met een camera. Daar 
klik je op en dan kun je een foto kiezen, of 
ter plekke een foto maken. 
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VAN HET JEUGDFRONT

• Spannende wedstrijden.
• Met vriendjes voetballen of vriendjes ma-

ken.
• Enthousiaste ouders.
• Positieve coaching.

Een wedstrijd voor een pupil staat in het te-
ken van…
• Voetbalfeestje op zaterdag.
• Voetbalvriendjes en vriendinnetjes ont-

moeten.
• Veel aan de bal zijn en veel acties en doel-

punten maken.
• Complimenten krijgen en aangemoedigd 

worden door trainers en ouders.
• Een penalty scoren na afl oop.
• Uitkijken naar de volgende training en 

wedstrijd.

Een pupillenwedstrijd voor een coach, trai-
ner of leider hoort in het teken te staan van…
• Stimuleren van spelplezier bij spelers.
• Spelers structuur en individuele aandacht 

geven.
• Spelers de regie geven.
• Spelers helpen beter te worden door posi-

tieve coaching, spelers uitdagen, compli-
menten geven en spelers hun eigen keu-
zes laten maken.

• Inzichten krijgen in de ontwikkeling van 
pupillen en daarmee richting geven aan 
datgene waarop tijdens trainingen geoe-
fend kan worden

Gedrag op en rond het veld
De KNVB streeft met het nieuwe pupillenvoet-
bal naar optimale ontwikkeling en optimaal 
spelplezier voor pupillen. Minstens net zo be-
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VAN HET JEUGDFRONT

Waar de Erima voetbaldagen aan de ene 
kant een afsluiting zijn van de zomervakan-
tie, is het voor onze jeugdspelers ondertus-
sen vooral een symbolische opening van het 
voetbalseizoen. 
Drie dagen lang hebben we een kleine 140 
spelers weer kunnen laten doen wat ze het 
liefste doen: voetballen!
Gepaard met fantastische weersomstandig-
heden hebben we voor het zevende jaar op 

rij de deelnemers kunnen vermaken met on-
derdelen als een waar EK-toernooi, techniek-
training van een trainer van NAC Breda, Latje 
trap- en Penaltybokaal, buikschuifbaan en ga 
zo nog maar even door!
Onze speciale dank gaat uit naar alle bege-
leiders en de organisaties, KERNgezond en 
Erima, die de voetbaldagen mede mogelijk 
hebben gemaakt. 

langrijk voor het spelplezier en de ontwikke-
ling van de nieuwe wedstrijdvormen is ieders 
gedrag in en rond het veld, met name van 
mensen met de volgende rollen:
• De trainer/coach; een veilige omgeving 

creëren en pupillen positief stimuleren.

• De ouders/verzorgers; focus op ontwikke-
ling i.p.v. winnen, kinderen zichzelf laten 
zijn de spelbegeleider/scheidsrechter; 
nemen van eerlijke beslissingen en zorgen 
voor structuur.

Erimadagen
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Wissel zijn werd eerlijk verdeeld. Iedereen 
kwam aan de beurt, even vaak, even lang. 
Zo ging het in mijn jeugd. En ik was er volko-
men tevreden mee. Sterker nog, het wissel-
beleid was geen onderwerp, nog niet van de 
kleinste discussie. Want er was geen beleid. 
Er bestond alleen een zo eerlijk mogelijke 
verdeling van het aantal beschikbare speel-
minuten. Naast het maken van de opstelling, 
het regelen van vervoer en het bewaken van 
de goede sfeer was dit één van de hoofdtaken 
van de coach. Iedere voetballer voetbalde elk 
seizoen even lang.

Tot de onvermijdelijk arriverende dag dat 
het verlangen naar prestatie het ging win-
nen van de rechtvaardigheid. Spelers met 
minder talent kregen aanzienlijk minder mi-
nuten toebedeeld om hun geliefde hobby te 

beoefenen dan de betere spelers. Bijna geen 
leider kon de verleiding weerstaan om pres-
tatieve ongelijkheid door te voeren in zijn 
team. Hoe hoger je kwam in de elftalhiërar-
chie van de club, hoe oneerlijker het wissel-
beleid. Althans, zo zag ik het. En dus namen 
mijn wisselfrustraties hand over hand toe, 
een stijgende lijn via de B1 en de A1 tot in het 
eerste. Daarbij vond ik uiteraard zelf dat het 
team duidelijk beter presteerde als ik mee 
deed. Dus als prestatie de graadmeter werd, 
moest ik spelen, dat sprak voor zich. Deson-
danks kreeg ik tijdens de wedstrijd de krie-
bels als ik kort na rust iemand zag warmlo-
pen. Direct schoot er dan van alles door mijn 
hoofd. Wie is het? Karim? Ook een aanvaller. 
Ik speel toch niet slecht? Hans veel slechter 
toch zeker? En Ronnie raakt helemaal geen 
pepernoot vandaag. Ik ook niet trouwens, 

COLUMN: VOETBALDIER

WISSEL
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niet meer tenminste, nu ik me vooral bezig 
houd met de aanstaande wissel... Karim doet 
zijn trainingspak uit en gaat naast de trainer 
klaarstaan aan de zijlijn. De bal gaat uit. Mijn 
naam schalt over het veld, door wenkgebaren 
begeleid. Klotezooi! Vorige week moest ik er 
ook al uit! Schoorvoetend en met een gevoel 
van schaamte en vernedering liep ik dan het 
veld af. Een halfbakken high five voor Karim 
kon er nog net af...

Soms kreeg ik kort voor de wedstrijd, tijdens 
de bespreking, te horen dat ik op de bank be-
gon. Had ik me daarvoor zo goed voorbereid! 
Was ik daarvoor zo zenuwachtig geweest! 
Wie dacht die trainer in ‘s hemelsnaam wel 
dat hij was, dat hij mij mijn hobby, het hoog-
tepunt van mijn weekend, ontnam! De zin in 
de wedstrijd verdween onmiddellijk. Pure 
onverschilligheid kwam er voor in de plaats. 
Ik deed nog mijn best om de keeper wat in 
te schieten, maar eigenlijk hoefde het voor 
mij niet meer. We speelden toch maar derde 
klas KNVB! We waren toch geen profs zeker. 

We betaalden toch allemaal evenveel contri-
butie! De wedstrijd vorderde. Ik probeerde op 
de bank een onmogelijke mix van invalgretig-
heid, betrokkenheid en arrogante onverschil-
ligheid uit te stralen. Ziet die trainer nou niet 
dat het voor geen meter loopt voorin? Dat 
Ronnie alweer loopt te verzaken? Ik denk dat 
ik vast wat ga warmlopen. Nog maar een half 
uurtje, nou hoeft het voor mij niet meer. Is 
Hans daar geblesseerd? Nee, hij staat weer 
op... Jullie twee, warmlopen! Beetje half-
slachtig rekken en strekken. Wat op en neer 
huppelen, een paar sprongetjes, sprintjes. We 
moeten ons melden. Karim mag erin! De laat-
ste vijf schamele minuutjes zijn voor mij... 

Mijn wissels, er in of vooral er uit, zijn de 
slechtste herinneringen aan mijn voetbal-
tijd. Ik vond voetbal domweg te leuk om aan 
de kant te staan. Zouden amateurcoaches dit 
kunnen snappen? Zouden amateurcoaches de 
wisseltijd eerlijk kunnen blijven verdelen? Net 
als vroeger. Zou dit ten koste gaan van het ple-
zier en de prestaties? Of juist niet... 



ST SV SOMEREN / NWC VROUWEN

Selectie ST SV Someren/  
NWC vrouwen 2 is bekend
Met grote trots mogen we de selectie ST SV 
Someren/NWC vrouwen 2 voor het seizoen 
2020/2021 bekend maken. Met een mooie 
mix van ervaring, enthousiasme, groeipoten-
tie en jonge gretigheid gaan we het nieuwe 
seizoen in de derde klasse beginnen. Dit alles 
gevoed vanuit twee verenigingen, gescheiden 

door één kanaal, SV Someren en NWC (Asten). 
Twee verenigingen welke elkaar gevonden 
hebben in één gemeenschappelijke deler, na-
melijk het vrouwenvoetbal.  

Hebben we het over de ervaring dan denken 
we zeker aan Melissa Lemmen - Hamakers, 
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Maud van Bommel, Pauline Driessen, Joany 
Bos-Niessen en Elke Vlemmix welke al vele ja-
ren actief zijn in het senioren vrouwenvoetbal. 
Speelsters die hebben laten zien op dit niveau 
mee te kunnen, maar tevens speelsters die 
mogen vrezen voor de jongere garde welke er-
aan zitten te komen. Positief vrezen, want hoe 
mooi is het om de jongere speelsters aan de 
hand te nemen op de weg naar een nog ho-
ger niveau. Bij ervaring denken we tevens aan 
Anouk van den Bogaart, Romy Kuepers, Lynn 
Smits, Michelle Braat en Lindsay van Dijk wel-
ke al een groot aantal jaren meedraaien in het 
meiden-/vrouwenvoetbal en nog zeker een 
groot aantal jaren op dit niveau meekunnen. 

De speelsters met groeipotentie zijn speel-
sters welke de afgelopen jaren een positieve 
indruk hebben achtergelaten alsmede speel-
sters die nu na blessureleed proberen weer 
op dit niveau aan te haken. Dit zijn Noa Aarts, 
Nienke Loomans, Malou van den Eijnde en 
Laurie van Gennip. Allemaal speelsters met 
hun eigen kwaliteiten en de toekomst zal uit-
wijzen of zij (weer) kunnen aanhaken op dit 
niveau.

De jonge gretigheid komt van de speelsters 
welke een leeftijd hebben van 18 jaar of jon-
ger. Deze speelsters zijn afkomstig van onze 
meisjesteams of hebben ervaring opgedaan 
bij omliggende verenigingen en willen graag 
op een prestatief niveau voetballen. Dit zijn 
Marlijn Loomans, Robin Manders, Maartje van 
den Broek, Milou Aarts en Shannon Wouters. 
Deze speelsters krijgen nu de gelegenheid te 
ruiken aan het senioren damesvoetbal alsme-
de voetbal op het niveau van de derde klasse. 
We hebben er alle vertrouwen in dat zij op ter-
mijn kunnen uitgroeien tot een vaste waarde 
binnen het team.

Met 21 speelsters een mooie selectie waarmee 
de staf, onder leiding van Patrick Slegers, op 
alle gebieden uit de spreekwoordelijke voeten 

kan. We kunnen met trots stellen dat we een 
staf hebben waar menig team jaloers op is.
Onder leiding van hoofdtrainer/-coach Patrick 
Slegers en assistent trainers Riny v.d. Wallen 
en Elwin Martens zullen de dames volle bak 
aan de slag moeten. Voor de fysieke groei zul-
len de trainers, vanuit haar professionaliteit, 
worden bijgestaan door Tamara Loomans. 
Tamara zal tevens de medische verzorging co-
ordineren. Verzorgsters Renske Arts en Anne 
Maas zullen de dames begeleiden tijdens de 
fysieke groei en het herstel van blessures. De 
speelsters kunnen daar te allen tijde terecht 
voor een blessurebehandeling en voor kundig 
advies op het gebied van blessurepreventie. 
Tevens zijn zij als verzorgster bij de wedstrij-
den aanwezig. Teammanager Dirk van Hoek 
zorgt voor de perfecte organisatie rondom de 
trainingen en (oefen)wedstrijden. Tot slot heb-
ben we nog het arbitrale duo. John Braat zal 
de thuiswedstrijden leiden en Johnny Smits is 
de assistent scheidsrechter. John en Johnny 
zijn altijd fair, soms tot irritatie van onze eigen 
speelsters maar soms ook tot irritatie van de 
tegenstander. 
Tot snel op de velden!!!



Alleen de opbrengst van de verkoop van voet-
balshirts zou een miljard hebben opgeleverd. 
700 miljoen is natuurlijk een belachelijke prijs 
voor een voetballer. Maar hij is die prijs simpel-
weg wel waard, want er zijn namelijk gekken 
die dat voor een voetballer willen betalen. Les 1 
in economie: vraag en aanbod. Ik had hem wel 
graag naar Juventus zien gaan, samen met Ro-
naldo in 1 team, dat zou geweldig geweest zijn. 
Ik was ook al een beetje aan bedenken wat Bar-
celona met die 700 miljoen zou moeten doen 
op de transfermarkt. Als eerste zou ik dan met-
een Ronald Koeman ontslaan en hem een af-
koopsom meegeven van 40 miljoen. Koeman is 

geen toptrainer vind ik, ik verwacht dat hij het 
team niet terug op de rails krijgt en dat ie bin-
nen een jaar ontslagen wordt.  Verder had ik Kai 
Havertz gehaald, kosten 120 miljoen.  Achterin 
hebben ze zeker nog wat nodig, ik zou Dayot 
Upamecano, Trent Alexander-Arnold en Ben 
Chilwell gehaald hebben, kosten 200 miljoen. 
N’Golo Kanté erbij op het middenveld, voorin 
Raul Gimenez en Kingsley Coman gehaald heb-
ben, kosten 200 miljoen. Vul dat aan met wat 
jeugd en je hebt ene schitterend team dat klaar 
is voor de toekomst.
Maar goed, hoe lang zouden we kunnen genie-
ten van dat team, Covid-19 ligt nog steeds op 

LIONEL MESSI WILDE WEG BIJ BARCELONA, KOSTEN: € 700.000.000,--. NWC HEEFT LANG 

MEEGEBODEN, MAAR HELAAS BLIJFT HIJ DAN TOCH BIJ BARCELONA. ER WAS OOK SPRAKE 

DAT HIJ NAAR MANCHESTER CITY ZOU GAAN, INTER MILAAN WERD GENOEMD EN OOK PARIS 

SAINT-GERMAIN WILDE HEM WEL INLIJVEN.  EEN DUIZELINGWEKKEND PRIJSKAARTJE NATUUR-

LIJK, MAAR HET FRAPPANTE IS DAT DE CLUB DIE HEM EVENTUEEL ZOU KOPEN ER WAARSCHIJN-

LIJK FINANCIEEL OOK NOG GEWIN BIJ ZOU MAKEN.

COLUMN: ONDER DE LOEP

De man van 
700 miljoen
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de loer en het kan zomaar zijn dat we straks in 
de herfst en winter weer verstoken blijven van 
voetbal. Wat heb je dan aan een voetballer van 
33 waar je 700 miljoen voor hebt uitgegeven? 

Maar goed, het gaat allemaal niet door. Messi 
blijft in Barcelona. Waarom blijft hij in Barce-

lona? Omdat zijn vrouw dat wil. Zijn vrouw wil 
niet weg, dus ook Messi moet blijven. En dan 
zijn we bij de kern van het verhaal; als er be-
langrijke beslissingen genomen moeten wor-
den, moet je dat overlaten aan een vrouw, die 
zijn daar veel verstandiger in.  
 G.Plastic

Hoeben installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
Jan Verhoeven Schilders- en afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw B.V.
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Kusters Grond- en straatwerken
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Manegevoetbal Asten
Matim Interieur
Midas Winkels
Nico Bennenbroek Schildersbedrijf
Oogwereld Philip Asten
Optiek Lenti
Plus Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
Schadeservice van Geffen

Schurian assurantiekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben
Staals & van de Laar 
Stienen Trading B.V.
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten B.V.
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij
van Bussel Metaaltechniek
van Horssen wegenbouw B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
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)

SHIRTSPONSOR 
Adruu B.V.
Albert Heijn
Eetcafé De Grutter
Groenen Installaties

Malex Automotive
Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
Trendo Communicatie en Webdesign
Van der Putten Fysiotherapie
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ZO VADER, ZO ZONEN

 
E: Tank  
R: Ruub
T: Geen

ALIAS (BIJNAAM)

E: 2 maart 1981 
 in Asten

R: 6 december   
2009 in Geldrop

T: 4 mei 2011 in 
Geldrop

GEBOREN

E: Kampioen-  
schappen NWC 
2 en 6

R: Kopgoal
T: Goals maken

HOOGTEPUNT

E: Verantwoor-
delijkheid

R: Sociaal 
T: Grappig

BESTE 
EIGENSCHAP

E: Eigenwijs 
R: Onzeker
T: Kan niet tegen 

verliezen

SLECHTSTE 
EIGENSCHAP

E: Overlijden van 
Erwin van den 
Bosch

R: “Rugby”-
wedstrijd tegen 
Dommelen

T: Keepen tegen 
SJVV in de stro-
mende regen 
(ijskoud)

DIEPTEPUNT

E: Speler NWC 6  
en Selectie- 
trainer JO10

R: JO12-1
T: JO10-1

SPEELT IN/  
TRAINER VAN / 
 VRIJWILLIGER ALS

E: Non Food  
Specialist Lidl

R&T: BS De 
Voordeldonk

BEROEP/SCHOOL

E: Vakantie met 
gezin naar Zuid-
Afrika

R: Kampioen wor-
den

T: Oneindig veel 
knuffels hebben

DROOMT VAN…

E: Verliezen
R: Lezen op 

school 
T: Verdedigen

HEKEL AAN

E: Toon Gerbrands
R: Virgil van Dijk
T: Memphis Depay

IK ZOU EEN DAGJE 
WILLEN RUILEN 
MET…

ERIK,  
RUBEN EN THIJMEN  
van der loo    
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E: Memento  
R&T: Angry Birds 2

BESTE FILM

 
E: Italiaans 
R: De hamburger 
van Beer & Beefs
T: Pizza

LIEVLINGSETEN

E: Oranje
R: Paars
T: Groen

LIEVELINGS KLEUR

 
E: Boeken van 
John Grisham  
R: De waanzinnige 
boomhut
T: Het leven van 
een loser

BESTE BOEK

E: Alles van Queen
R: 7 years
T: Ransom

FAVORIETE LIED

 
E: Poprock 
R&T: Top 40

FAVORIETE 
MUZIEK GENRE

 
E, R&T: PSV

FAVORIETE CLUB  
IN NEDERLAND

 
E,R&T: Liverpool

FAVORIETE CLUB  
IN NEDERLAND

E: Helaas dit jaar 
gestopt: Peter 
Gorissen  
R: Geert Dinghs
T: Papa

FAVORIETE VOET- 
BALLER NWC

E: Georginio  
Wijnaldum

R: Virgil van Dijk
T: Donyell Malen

FAVORIETE VOET- 
BALLER NL

E: Lionel Messi
R&T: Mohamed 

Salahs

FAVORIETE VOET- 
BALLER BUITEN- 
LAND

 
E: Speciaalbiertje 
R: Sprite
T: Cola

LIEVELINGS- 
DRINKEN

E, R&T: Philips
 Stadion

MOOISTE  
STADION

E: PSV
R: Nationaal elftal 

van Frankrijk
T: Nationaal elftal 

van Nederland

MOOISTE TENUE

 
E, R&T: Johan 
Cruijff Arena

LELIJKSTE STADION

E: Sport-
programma’s

R: SpongeBob
T: Kapitein Onder-

broek

FAVORIETE 
TELEVISIE-
PROGRAMMA

 
E,R&T: Radio 538

FAVORIETE  
RADIOZENDER

E&R: Netflix 
T: Nickelodeon

FAVORIETE  
TELEVISIEZENDER

E: Voetbal, lekker 
eten en drinken

R: Voetbal, tram-
poline springen, 
gamen, chillen 
op de bank

T: Voetbal, 
knuffels sparen, 
trampoline 
springen,  
gamen

HOBBY’S

 
E: Zuid-Afrika  
R&T: Spanje

MOOISTE  
VAKANTIELAND

ZO VADER, ZO ZONEN

E: Frans  
R: Rekenen
T: Geschiedenis

SAAISTE  
SCHOOLVAK

 
E: Wiskunde  
R&T: Gym

FAVORIETE 
SCHOOLVAK
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interview met  
Ruud Vermeer,  
de nieuwe  
hoofdtrainer 
 van NWC

RUUD VERMEER (51) IS DE NIEUWE HOOFDTRAINER VAN NWC. DE INWONER VAN VENRAY 

RUILDE EERSTEKLASSER SSS’18 IN VOOR NWC EN GAAT MET ZIJN BREDE EN GEVARIEERDE 

SPELERSGROEP VOOR EEN PLEK IN DE BOVENSTE REGIONEN. “DE PLAY-OFFS HALEN IS EEN 

MOOI STREVEN”, ALDUS DE COACH DIE IN HET DAGELIJKS LEVEN GYMDOCENT IS OP HET 

RAAYLAND COLLEGE IN ZIJN WOONPLAATS. EEN INTERVIEW. 

Hoe is het contact met NWC tot stand geko-
men?
“In september vorig jaar heb ik bij SSS’18 
aangegeven dat het mijn derde en laatste 
seizoen zou worden. Zelf had ik het gevoel 
dat een nieuwe trainer wel goed zou zijn voor 
de spelersgroep, en ik zocht een nieuwe uit-
daging. Toen ben ik in de regio gaan kijken 
en zag ik dat NWC, dat altijd al mijn interesse 
trok, een trainer zocht. Op die vacature heb 
ik gesolliciteerd en de gesprekken die daarop 
volgden waren erg positief, van beide kan-
ten.”

Waarom trok NWC jouw interesse?
“NWC is een grote club waar de prestatieve 
teams op een hoog niveau actief zijn. Er is 
veel aanwas vanuit de jeugd en de mogelijk-
heden zijn breed. Daarnaast is de accommo-
datie up to date. De ambitie om weer eens de 
stap te zetten richting de eerste klasse leeft 

bij zowel de club als bij mij, en dat kan ook 
gezien de faciliteiten en voorwaarden.”

NWC hecht veel waarde aan doorstroming 
vanuit de eigen jeugd. Hoe belangrijk acht jij 
dat?
“Erg belangrijk. Het is altijd goed om jonge 
talenten bij het eerste elftal te betrekken. 
Ze moeten er wel klaar voor zijn, want het is 
een flinke stap. Ook is het belangrijk dat het 
tweede elftal in de reserve hoofdklasse uit-
komt, want dat is een goed niveau voor de 
jonge spelers om zich door te ontwikkelen. 
De ene kan de stap naar NWC 1 direct maken, 
de ander heeft daar meer tijd voor nodig. De 
jonge jongens moeten dat inzien en het ge-
duld kunnen opbrengen, maar als zij er klaar 
voor zijn wil ik ze zeker inpassen.”

Hoe verliep de bijzondere voorbereiding?
“Toen de competities werden gestaakt, heb- 

NWC 1 presenteert ZICH
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ben we onderling overlegd met wat trainers 
om in juni toch weer wat te gaan plannen. Om 
helemaal niets te doen tot augustus, vonden 
we te lang. In juni zijn we gestart met een 
aangepast eerste trainingsblok, waarin ik de 
jongens heb leren kennen. Achteraf gezien is 
dat een prima keuze geweest. Dit hebben we 
doorgetrokken in juli, omdat de spelersgroep 
vroeg of we ook in deze maand konden blij-
ven trainen. De club is hiermee akkoord ge-
gaan en daardoor hebben we weer wat stap-
pen kunnen zetten. Mijn indruk is goed, de 
selectie is breed en 
het enthousi-
asme is aan-
wezig.”

Hoe zou je je-
zelf omschrij-
ven als trainer?
“Ik ben een trai-
ner die duidelijk 
weet waar hij 
naar toe wil, en 
daar ook richting 
bij kan geven. Ik 
houd ervan om 
met spelers en 
begeleiding in 
gesprek te blijven, 
om te kijken waar 
we bij moeten 
sturen of hoe we bepaalde za-
ken willen aanpakken. Het op de goede weg 
blijven en de doelen altijd voor ogen blijven 
zien, is essentieel. Dit kan een individuele 
aanpak vragen, maar ook bijvoorbeeld per 
linie. Qua manier van spelen kijk ik naar het 
type spelers dat ik tot mijn beschikking heb, 
en dat is in het begin nog even zoeken. De 
komende tijd moet daar duidelijkheid in ge-
creëerd worden, zodat we kunnen toegroei-
en naar een vaste manier van voetballen. 
Omdat ik graag in gesprek blijf, sta ik altijd 

open voor de meningen en ideeën van de 
spelersgroep en de staf. Het resultaat is wel 
het belangrijkste, want als we tegen sterkere 
tegenstanders spelen, ben ik niet te beroerd 
om onze speelstijl daarop aan te passen. Dat 
neemt niet weg dat ik houd van dominant en 
avontuurlijk spel!”

Hoe kijk jij naar het trainersgilde van dit mo-
ment?
“Wat mij vooral bezighoudt is 

het tactische verhaal. 
Zo lees ik in mijn 
vrije tijd biografieën 
van trainers, maar 
vooral ook de ana-
lyses die worden 
gepubliceerd op VI 
Pro. Pieter Zwart is 
een interessant per-
soon, wiens analy-
ses echt de diepte 
in gaan. Voor de 
grote coaches Jür-
gen Klopp en Pep 
Guardiola heb ik 
veel bewondering, 
zij staan voor mo-
dern voetbal en 
kunnen verschil-

lende formaties hante-
ren met hun ploegen. Ook in Nederland zie je 
dat steeds meer, want ook hier wordt tegen-
woordig meer gevraagd van spelers. Ook in 
het amateurvoetbal, want daar kan een detail 
ook het verschil maken. Een voorbeeld is de 
omschakeling, die steeds belangrijker wordt. 
Het is leuk om daar op de training mee be-
zig te zijn en we proberen dat ook te vertalen 
naar de wedstrijden.”

Hoe combineer je het docentschap met het 
trainerschap?

18
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Naam: Ruud Vermeer

Geboren: Berkel-Enschot
, 

 18 februari 19
69

Woonplaats: 
Venray

Trainerscarriè
re 

2003–2006: SVO
C’01

2006–2007: Swo
lgense Boys

2007–2010: SV 
Oostrum

2010–2011: Mon
tagnards

2011–2012: VVV
-Venlo/Helmond 

Sport O19  

 (assistent-tra
iner)

2013–2017: Boe
kel Sport

2017–2020: SSS
’18

2020: NWC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Naam: Ruud VermeerNaam: Ruud Vermeer

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>PASPOORT



“Gedurende mijn bijna 25-jarige docentschap 
Lichamelijke Opvoeding heb ik veel cursus-
sen mogen volgen op het Raayland College. 
De meest interessante en leerzame cursus-
sen/opleidingen zijn voor mij de opleiding tot 
coach (op school) geweest. Ook ben ik diver-
se jaren docent voor de KNVB geweest en heb 
ik daar docenten gecoacht, net zoals op het 
Raayland College in Venray. Ook bij de KNVB 
heb ik diverse scholingen gevolgd. Door de 
scholingen en interessante coachgesprekken 
met collega’s kun je zelf ook weer de nodige 
ontwikkeling doormaken en jezelf verbete-
ren op diverse gebieden. Deze vaardigheden 
hoop ik op de juiste manier ook in te kunnen 
zetten als trainer/coach in het voetbal. Op dit 
moment werk ik nog vier dagen per week op 
het Raayland College in Venray en dat com-
bineer ik met het hoofdtrainerschap. Dat blijf 
ik doen zolang ik er plezier in heb en dat is 
zeker nog het geval. Ik noem het altijd een uit 
de hand gelopen hobby waar ik dagelijks mee 
bezig ben, puur omdat ik het leuk vind.”

Wat verwacht je van de tweede klasse H?
“De indeling is hetzelfde als vorig jaar, het 
enige verschil is dat EFC gepromoveerd is en 
Haelen erbij is gekomen. De spelers weten op 
dit moment meer over de tegenstanders dan 
ik, maar er zijn wel enkele trainers in 2H die ik 
ken. Meestal worden er gaandeweg nummers 
uitgewisseld tussen de trainers, om toch wat 
advies over de speelwijze van de tegenstan-
ders in te winnen. Zelden heb ik meegemaakt 
dat daar geen medewerking aan verleend 
werd, dus dat is altijd wel prettig. Ik verwacht 
in ieder geval dat Mierlo-Hout en ook Spar-
ta’25 bovenin gaan meedoen.”

Wat is het doel komend seizoen?
“Ik heb de spelers onlangs een soort vragen-
lijst laten invullen. Daarop heb ik meerdere 
keren gelezen dat we een stabiele midden-
moter kunnen worden. Dat vind ik zelf echter 
te zuinig. Natuurlijk valt of staat alles met 
fitheid, blessures, het geluk dat je hebt en 
andere factoren, maar ik vind dat we voor de 

vervolg op pagina 25
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NWC SELECTIE  SEIZOEN 2020-2021
Vierde rij, van links naar rechts: Jeremias Carlos David, Ralf van Oosterhout, Douwe Hurkmans, Ruud Leenen, Mark Bosch en Timo Janssen.  Derde rij, van links naar rechts: Tijs van Tilburg,  

Luuk Castelijns, Jeroen van Deursen, Martijn Henst, Robin Rijnders en Rens van de Put.  Tweede rij, van links naar rechts: Damon Claessens, Sander van den Eijnde, Bas Lemmen, Gijs Brüsewitz,  
Daan Roelofs en Menno Janssen.  Eerste rij, van links naar rechts: Johan Janssen (teammanager), Ruud Vermeer (hoofdtrainer), Gijs Kuijpers, Leon van den Bosch, Sam Ockers,  

Eef Opperman (keeperstrainer) en Jan Mennen (elftalbegeleider).

Niet op de foto: Merijn van Brussel, Martijn Ghielen, Daan Hendrix, Ronald Hikspoors, Joris van Horne, Mitchell Janssen (assistent-scheidsrechter), Theo Lankhorst (fysiotherapeut),  
Aziz Sabbar en Thomas Zegers (assistent-trainer).
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SELECTIE NWC

D
O
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Gijs BrÜsewitz
15/04/1991 Asten 2010*

VERD
ED

IG
IN

G

DAMON CLAESSENS
07/06/2001 Asten 2020

VERD
ED

IG
IN

G

GIJS KUIJPERS
23/04/1994 Asten 2020

D
O

EL
BAS LEMMEN

29/06/2001 Asten 2020

VERD
ED

IG
IN

G

LEON VAN DEn BOSCH
26/02/1991 Asten 2010

VERD
ED

IG
IN

G

MARTIJN HENST
28/02/1996 Asten 2015

VERD
ED

IG
IN

G

RALF van OOSTERHOUT
22/09/1985 Asten 2020

22

SANDER VAN DEN EIJNDE
03/09/1991 Asten 2013

VERD
ED

IG
IN

G

RUUD LEENEN
05/09/1993 Asten 2016

VERD
ED

IG
IN

G

*spelend in NWC 1 sinds...
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seizoen 2020-2021

VERD
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IG
IN

G

RENS VAN DE PUT
20/11/2001 Asten  2020

M
ID

D
EN

VELD

LUUK CASTELIJNS
25/02/1994 Asten  2018

M
ID

D
EN

VELD

MENNO JANSSEN
07/10/1997 Asten  2016

M
ID

D
EN

VELD
MARK BOSCH

12/10/1996 Asten  2015

M
ID

D
EN

VELD

MERIJN VAN BRUSSEL
21/12/1997 Asten  2016

M
ID

D
EN

VELD

DOUWE HURKMANS
28/09/1998 Asten  2017

M
ID

D
EN

VELD

ROBIN RIJNDERS
31/10/2001 HEUsden  2020

23

MARTIJn GHIELEN
01/03/1989 Asten  2020

M
ID

D
EN

VELD

TIMO JANSSEN
20/03/1996 Asten  2015

M
ID

D
EN

VELD
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TECHNISCHE 
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JEREMIAS CARLOS DAVID
27/04/1993 Asten  2020
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RUUD VERMEER

A
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IN

ER

thomas zegers
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johan Janssen

A
SSISTEN

T-SCH
EID

SRECH
TER

Mitchell Janssen

ELFTA
LBEG

ELEID
ER

JAN MENNEN

FYSIO
TH
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T

Theo Lankhorst

KEEPERSTRA
IN

ER

Eef Opperman

A
A

N
VA

L

SAM OCKERS
23/05/1995 Asten  2018

A
A

N
VA

L

JEROEN VAN DEURSEN
30/03/1990 Asten  2013

A
A

N
VA

L

JORIS VAN HORNE
04/08/2000 Asten  2020

A
A

N
VA

L

TIJS van TilBURG
30/12/1999 Asten  2018

DAAN ROELOFS
30/03/2001 Asten  2020

A
A

N
VA

L
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eerste vijf moeten kunnen gaan. De play-offs 
halen is een mooi streven.”

Wat verwacht je van jouw spelers?
“Honderd procent inzet. We willen spelen 
met passie, beleving en strijd, maar dan wel 
op een faire manier. Zo kunnen we ook de 
betrokkenheid van de supporters en leden 
blijven houden. Als blijkt dat na het seizoen 
een aantal teams duidelijk sterker waren, kan 
ik daarmee leven. Maar waar ik moeite mee 
heb is als niet álles eruit wordt gehaald wat 
erin zit, waardoor je niet eindigt op de positie 
waarop je had kunnen eindigen. Ik selecteer 
daar ook de spelers op, want alleen met de-
genen die zich committeren aan de gestelde 
doelen kunnen we presteren. Zonder intrin-
sieke motivatie heb ik mijn twijfels of iemand 
een echte teamspeler is. Mijn taak is om dat 

te managen door duidelijke afspraken te ma-
ken en te zorgen dat we allemaal op één lijn 
blijven, wat me bij SSS’18 en daarvoor bij 
Boekel Sport aardig gelukt is. Sowieso geldt: 
een feestje in de kantine hoort erbij, maar 
dan wel pas als we er samen alles uit geperst 
hebben. Ik kan wel eens ontdaan zijn als dat 
niet gebeurt.”

Tot slot: “We gaan duimen dat het seizoen 
op een fatsoenlijke wijze kan worden uitge-
speeld en dat we straks niet weer thuis zitten, 
want het virus blijft ons nog steeds achtervol-
gen. Dat zou natuurlijk een doemscenario 
zijn, maar als alles onder controle blijft en 
wij kunnen onze verwachtingen waarmaken, 
kan het zomaar eens een schitterend seizoen 
worden.” 

vervolg van pagina 19

Moment uit de wedstrijd tegen Achilles Veen 
in de voorronde voor de KNVB-Bekerwedstrijd
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NWC 1 presenteert ZICH: INTERVIEW MET HOOFDTRAINER ruud vermeer
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Als eerste persoon in het nieuwe seizoen zijn we uitgekomen bij één van de twee verzorgsters 
van vrouwen 1 & 2. Afwisselend en roulerend verzorgen zij de kleine pijntjes gedurende de 
week en zijn zij tijdens de wedstrijden ook zoveel mogelijk aanwezig.
Eén van de verzorgsters is Anne Maas, maar we gaan nu in gesprek met Renske Arts.

Naam Renske Arts
Geboren 20 januari 1978 in Helenaveen
Kinderen 3, Joep (13), Mees (10), Lot (6)
Tatoeages Geen, vind ze mooi bij een ander
Huisdieren Hamster, genaamd Streep
Werk Tandartsassistente 
Hobby’s naast voetbal Creatief bezig zijn
Mooiste Muziek Jaren 90
Beste Film De vin ik unne moeilijke, mag ik 
 er over nadenken? (redactie: NEE),  
 Pitch Perfect en Top Gun
Mooiste Boek Bloemen op zolder
Lekkerste eten Pasta
Lekkerste drinken Kriek (Coen, heb je het gelezen!!!!!!!!!) 
Leukste TV programma Heel Holland bakt 
Wat zap je weg op TV Reclame
Mooiste man George Clooney (een paar jaar terug)
Favoriete vakantieland Nederland
Bang voor Niets en niemand
Respect voor Iedereen die iets voor een ander wil betekenen
Spijt van Nergens
Beste eigenschap Alles goed willen doen voor een ander
Slechtste eigenschap: Te weinig aan mezelf denken
Hekel aan: Liegen

De POWERVROUW 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 

middel van korte vragen en korte snelle antwoorden hopen we zo deze persoon binnen 

het vrouwen/meidenvoetbal beter te leren kennen.
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BORDSPONSOR PLUS
Bakkerij vd Mortel
Bestrati ngsbedrijf van Oosterhout
Buro 3
Crown Aircra�  Support
Dinerti jd
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Essenti al Schoonmaakdiensten BV
Haus am Gelster
Installati etechniek van Eersel B.V.
Inverno
IT-Connecti e
Jan van Kemenade Uitdeuken Zonder Spuiten

NWC TV
Bemeko Partyverhuur
De Baron Pub & Grill
Eetcafé De Grutt er
Hoppenbrouwers Techniek
Marschee

TOERNOOISPONSOR
Karwei Someren-Asten
Jetstone (Subsponsor paastoernooi)

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
Thijssen Sport
Tooltec
Van Mierlo schoenen
Wijnen Anthuriums
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Voor het laatst gehuild:  Overlijden van een dierbare
Kan erg lachen om...:  Bloopers (vooral in het veld)
Als ik Koningin was zou ik...:  Meer gelijkwaardigheid trachten te realiseren
3 meest gebruikte apps:  Whatsapp, voetbal.nl, instagram
Meest opmerkelijke nieuwsfeit:  Diversiteit aan coronaprotocollen bij verenigingen, 
  overal zo verschillend, waarbij hygiëne en gezondheid  
  soms achtergesteld worden
Favoriete club Nederland:  PSV
Favoriete club Buitenland:  Liverpool
Beste speelster Nederland:  Sari van Veenendaal
Beste speelster Buitenland:  Megan Rapinoe
Beste speler Nederland:  Edwin v.d. Sar
Beste speler Buitenland:  Manuel Neuer
Mooiste voetbalshirt:  ik vind er zo veel lelijk…..
Mooiste doelpunt:  Omhaal Marco van Basten tegen Den Bosch
Hoe zie je de toekomst van
SV Someren / NWC:  Door het harde werken is er veel bereikt met veel 
  ‘tegenwind’, nu moet er doorgepakt worden naar de
  meiden, dan heb je de toekomst in handen
Heb je zelf ooit gevoetbald:  Ja, ouders tegen kinderen, nooit meer……
Meest geleerd van:  Tamara Loomans
Beste speelster aller tijden van
SV Someren of NWC:  Elke Vlemmix
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Beste speler van aller tijden van 
SV Someren of NWC:  Niet bekend mee, mannenvoetbal volg ik helaas te weinig
Mooiste sportpark:  NWC
Deze clubman/vrouw
verdient een pluim:  Joost van Stiphout en Jolanda Smits, de echte kartrekkers
  van het vrouwenvoetbal in Someren, Asten en omstreken
Levensmotto  Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

Bedankt, zijn er nog op- of aanmerkingen, wil je nog iets zeggen?

Ik wens alle teams van Someren en NWC ontzettend veel succes dit seizoen, maar toch speci-
fiek wil ik de vrouwen en meidenteams extra succes wensen, vaak zijn zij het “ondergeschoven 
kindje”. Voetbal is soms nog een mannensport, maar op donder- en zondag in de kantine is 
daar al niets  meer van te merken.
Mooi seizoen allemaal.

Hey vrijwilliger …….  
Goed dat jij er bent! 
WE KUNNEN HET NIET VAAK GENOEG BENOEMEN. ZONDER DE BELANGELOZE INZET VAN 

ONZE GROTE GROEP VRIJWILLIGERS ZOUDEN ER VEEL ACTIVITEITEN NIET PLAATS KUNNEN 

VINDEN BIJ NWC. GOED OM TE ZIEN DAT OP ONZE LAATSTE OPROEP IN DIT CLUBBLAD, ZICH 

OOK WEER EEN NIEUWE GROEP VRIJWILLIGERS HEEFT AANGEMELD. 

En dat is waar het simpelweg omgaat: het 
stokje overnemen van anderen waardoor je je 
enerzijds betrokken voelt bij onze mooie ver-
eniging. En je met je frisse kijk en ideeën, NWC 
verder brengt naar een mooie toekomst. 
Ook in dit clubblad hebben we weer een aan-
tal vacatures voor jullie op een rij gezet. Het 
zou fantastisch zijn als je geïnteresseerd bent 
in het onderstaande verenigingswerk. 

Vacature: redactielid  
clubblad NWC Asten
Als nieuw redactielid zorg je er mede voor dat 
ons clubblad het visitekaartje blijft van onze 
vereniging. 5x per jaar valt het clubblad bij al 
onze leden op de mat. Als onderdeel van het 
redactieteam beoordeel jij ingezonden kopij 
en kun je creatief aan de slag met eigen tek-
sten of rubrieken voor het clubblad. Spreekt 
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dit je aan, aarzel dan niet langer. Het enthou-
siast redactieteam zal je met open armen ont-
vangen. Naast de garantie dat je in de top 5 
eindigt bij de NWC-quiz, ben je van harte wel-
kom op onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Laat 
deze leuke kans niet aan je voorbij gaan en 
stuur een berichtje naar vrijwilligerszaken@
nwc-asten.nl. We nemen dan direct even con-
tact met je op. 

Vacature:  
Accommodatie beheerder
Door jouw inzet als beheerder op zaterdag-
middagen kan onze jeugd ongestoord voetbal-
len. Je reikt materialen uit en neemt deze na 
de wedstrijd weer in. Maar ook worden bezoe-
kende voetbalverenigingen door jou wegwijs 
gemaakt als dat nodig blijkt. Daarnaast ben je 
het aanspreekpunt voor de KNVB scheidsrech-
ters. Je geeft zelfstandig invulling aan de werk-
zaamheden, kunt gratis gebruik maken van de 
kantinevoorzieningen en bent van harte wel-
kom op onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Ben 
jij de vrijwilliger die het leuk vindt om op een 
of meerdere zaterdagen per maand het visite-
kaartje 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 con-
tact met je op. 

Vacature: CoÖrdinator 
jeugdscheidsrechters
Als coördinator zorg je er voor dat bij jeugd-
wedstrijden scheidsrechters worden inge-
pland. Door jouw inzet kan onze jeugd onge-
stoord voetballen. Bij NWC is een grote groep 
scheidsrechters aanwezig. Deze groep bestaat 
uit clubscheidsrechters, leiders en seniorenle-
den. 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 verrich-
ten. Als coördinator leer je ook snel veel men-
sen 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 con-
tact met je op.

Vacature: Fotograaf  
tijdens wedstrijden NWC 

Ben jij die beginner, de serieuze amateur of 
wellicht de professionele fotograaf die we zoe-
ken voor het fotograferen van wedstrijden van 
NWC teams? Als onderdeel van de PR commis-
sie geef je zelfstandig invulling aan deze werk-
zaamheden. De wedstijden vinden plaats in 
het weekend en je foto’s zijn zichtbaar binnen 
de gehele verenging. Ben je in het bezit van 
een fototoestel dan nodigen we je graag uit 
om een keer te komen proefdraaien. Op deze 
manier kom je er achter of dit verenigingswerk 
goed bij je past. Je bent van harte welkom op 
onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Laat deze 
leuke kans 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 pas-
sen, 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. 
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met ingang van seizoen 2020-2021

Freek van Loenhout  
nieuwe voorzitter  
sponsorcommissie NWC 
FREEK VAN LOENHOUT WORDT DE NIEUWE VOORZITTER VAN DE SPONSORCOMMISSIE VAN 

NWC. HIJ VOLGT DE HUIDIGE VOORZITTER, STEFAN VLIELANDER, OP DIE NA 4 JAAR ZIJN ABDI-

CATIE HEEFT AANGEKONDIGD.  

Freek gaat de voorzittershamer nu overnemen. 
Als Accountmanager bij SHI zit hij dagelijks in 
het speelveld van de commercie. Freek is al ja-
ren lid van NWC (op dit moment speler in het 
vierde) en enthousiast om met het team van de 

sponsorcommissie aan de gang te gaan. Vanaf 
het moment dat hij mee liep met de sponsor-
commissie voelde hij dat er ideeën en moge-
lijkheden waren om verder te onderzoeken en 
uit te werken. “Wat die ideeën zijn moeten de 

Stefan VlielanderFreek van Loenhout



33

mensen de komende periode maar gaan uit-
vinden maar we hebben zeker de ambitie om 
het sponsorbudget verder te laten groeien.”  

Stefan geeft aan “NWC heeft een prachtig 
sponsoren portfolio met trouwe en goede 
sponsoren. Deze sponsoren zijn onderne-
mers met een hart voor NWC of een hart voor 
de Astens gemeenschap. Of allebei! Zonder 
hun bijdrage zou een grote vitale organisatie 
als NWC niet kunnen draaien. Een vereniging 
draaiende houden waarin 1300 leden uit alle 
gelederen van de Astense gemeenschap sa-
menkomen en waarvan 800 leden wekelijks 
werken aan sociale en fysieke fitheid. Dat 
kost nou eenmaal geld. De bijdrage van parti-
culiere ondernemingen is daarbij onmisbaar. 
Het is goed te zien dat Asten zoveel onder-
nemers telt die hun verantwoordelijkheid 
daarin nemen”.  

Vier jaar geleden bij het aantreden van Stefan 
waren er uitdagingen te beslechten. De verlen-
ging van het sponsorcontract van hoofdspon-
sor ING was in onderhandeling en de plannen 
voor een nieuw, tweede, kunstgrasveld ston-
den in de stijgers. Dat laatste was een pro-
ject waarbij een extra bijdrage van sponsors 
onontbeerlijk was. Want ondanks een mooie 
bijdrage van de gemeente, een bijdrage van-
uit NWC en de stichting (Stichting Facilitair 

Beheer ’t Root), bleef er een gat over in de 
begroting die moest worden goedgekeurd al-
vorens er met de aanleg van het tweede kunst-
grasveld kon worden begonnen. Er werd  in 
juni 2018, in relatie met het 90-jarig bestaan 
van NWC, een dienstenveiling avond georga-
niseerd. Dit leverde een prachtig resultaat op, 
waarmee het financiële gat waarvoor NWC ver-
antwoordelijk was, werd opgevuld. Realisatie 
van het kunstgrasveld op het hoofdveld was 
het tastbare resultaat. 

Zo hebben we door de jaren heen nog meer 
acties georganiseerd zoals een sponsorloop 
in de winter, een autowasdag, de vriendenlo-
terij en natuurlijk de PLUS zegeltjes campagne 
en de Rabobank Clubkas campagne. Stuk voor 
stuk acties die het voor NWC mogelijk maken 
om een gezonde en financieel fitte club te blij-
ven. Maar ook het vinden van goede sponso-
ren voor het damesvoetbal Asten/Someren en 
de op handen zijnde oplevering van de web-
shop voor NWC merchandise, zijn acties waar 
met plezier op wordt terug gekeken. 
Dat NWC met ING nog 1 termijn van hoofd-
sponsorschap overeen heeft kunnen komen 
is goed voor NWC. Er is nog genoeg werk te 
verzetten voor Freek. Maar ik kijk er met 
vertrouwen naar. Freek gaat het zeker goed 
doen.  
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FRANK WELTEN

Hallo allemaal, mijn naam is Frank Welten. 
Ik ben 33 jaar en ben vanaf mijn 8ste lid van 
NWC. Mijn ouders zijn Frans en Gerda Welten-
Janssen. Ik woon samen met mijn vriendin 
Ninke en onze twee zonen, Liam en Revi, in 
de Mercuriusstraat in Asten. In het dagelijks 
leven ben ik logistiek planner bij Multi Bier in 
Helmond. 

Mijn topsportcarrière ben ik bij NWC begonnen 
in de E9. Mijn eerste kampioenschap heb ik 
behaald in de D5, dit alles gebeurde onder 
de leiding van ome Henk. Het hoogste niveau 
dat ik in de jeugd heb gehaald was derde 
divisie landelijk bij de A1. Dit niveau koste 
mij als student iets te veel geld door de vele 
gele kaarten die ik dat seizoen pakte. Op een 
gegeven moment kwam ik op het sportpark en 
zei Harrie van Oosterhout, destijds trainer van 

de A1, dat ik geschorst was. Dit was voor mij 
het teken om snel weer op mijn oude niveau 
bij de A2 te gaan voetballen. Daar kwamen 
mijn kwaliteiten meer tot zijn recht. Niet 
iedere sliding werd daar bestraft met geel. 
Ik ben nooit een hele technische voetballer 
geweest. Ik moest het meer van mijn fysieke 
spel en mentaliteit hebben.
Na het kampioenschap in de D5 ben ik in 
de B2 nogmaals kampioen geworden. Een 
van de hoogtepunten van mijn carrière was 
het THUIS-kampioenschap met de A2. In die 
tijd was het een hele grote prestatie om alle 
thuiswedstrijden van het seizoen te winnen. 
Dit hebben we destijds dan ook zeer groots 
gevierd. 

De jaren in de jeugd hebben mij klaargestoomd 
om de overstap te maken naar de senioren. 

DE DOORGEEFPEN

ALLEREERST WIL IK MIJN MAAT ROB AARTS BEDANKEN VOOR DE DOORGEEFPEN. JE WEET 

ALS GEEN ANDER DAT JE MIJ HIERMEE EEN GROOT PLEZIER DOET. EINDELIJK KAN IK MIJN 

CARRIÈRE BIJ NWC DELEN MET DE REST. NA ZO’N FANTASTISCH VERHAAL VAN JOU MOET IK 

DIT NOG MAAR EVEN ZIEN TE OVERTREFFEN. 
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Het eerste seizoen bij de senioren stond het 
team onder leiding van de nestor van het 
lagere voetbal Bertus van Oosterhout. De 
sponsor van dit team was Café De Wit. Hier 
hebben we dan ook regelmatig de derde helft 
gewonnen, meer dan de wedstrijden zelf. In de 
loop van de jaren heb ik verschillende teams 
in het lagere voetbal versleten. Mijn “grote” 
droom was om samen met mijn broer Bas te 
spelen. Ik ben alleen nog nooit zo blij geweest 
dat zijn carrière voortijdig stopte. Als coach 
was hij namelijk veel beter dan als voetballer.

De grootste prestatie in het lagere voetbal is 
de winst van de landelijke beker met NWC 
8. Dit was onder leiding van mijn broer Bas 
en Rob Claassen. We zijn het eerste team 
in de geschiedenis van NWC die de beker 
heeft weten te winnen. Dus pap, je kunt dan 
wel zeggen dat jij vijf keer kampioen bent 
geworden bij de senioren en dat je in het 
eerste hebt gespeeld. Het winnen van de 
beker is je nooit gelukt!

De finale van de beker was enorm spannend. 
We waren naar mijn mening de hele wedstrijd 
de betere partij. Ik moest de wedstrijd helaas 
voortijdig beëindigen. Halverwege de tweede 
helft pakte ik een onterechte gele kaart (tien 
minuten tijdstraf bij het lagere voetbal). 
Beide coaches durfden het daarna niet meer 
aan om me er weer in te zetten. Ja, want in 

het heetst van de strijd kun je toch gekke 
dingen doen. Het einde van de wedstrijd was 
zenuwslopend. Je denkt bij jezelf, ik heb die 
vrije dag toch niet voor niets aangevraagd. En 
net op dat moment kregen we een penalty om 
de wedstrijd te beslissen. Mijn goede vriend 
Rob Aarts ging achter de bal staan. Op dat 
moment dacht ik: hoppa, de beker is beslist. 
Rob mist nooit een penalty. Maar ja, je raadt 
het al: op dat moment dus wél. Ik baalde als 
een stekker, want ik had hem waarschijnlijk 
wel gemaakt. Na een zenuwslopende 
penaltyserie, waarin Rob wel scoorde, en 
waarin onze goalie Paul Debeij excelleerde 
haalden we de beker binnen. Het feest daarna 
was er één om nooit meer te vergeten, ook al 
verwacht ik dat er velen zijn die er niet veel 
meer van weten.

Sinds een jaar ben ik rustend lid om meer 
tijd met mijn gezin door te brengen. Af en toe 
kriebelt het toch om weer te beginnen. Het is 
wellicht altijd nog mogelijk om op de Astense 
velden terug te keren. Robben komt op zijn 
35e ook weer terug bij Groningen. In dat geval 
heb ik nog twee jaar om weer topfit te worden. 

Lukt dit niet, dan kan ik altijd nog terug keren 
als leider/trainer van mijn jongens (tenminste 
als ze willen voetballen). In mijn tijd als speler 
van de A ben ik al eens hulptrainer geweest 
onder leiding van Patrick van Erp. Er is dus al 
menig talent opgeleid door mij. 

Het was een eer om een stukje te schrijven 
voor de NWC-er. Ik draag de doorgeefpen 
graag over aan een van de beste collega-
verdedigers waarmee ik ooit heb mogen 
voetballen. Hij schittert op dit moment nog 
regelmatig op de Astense velden bij de 
veteranen. Harrie van Heugten, bedankt voor 
de vele leuke wedstrijden samen en ik wens je 
veel schrijfplezier. 

PS. houd het kort, Harrie! 
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Hallo mevrouw. Wat hangt u er elegant bij. 
Mag ik u wat vragen?
Zeg maar je hoor. Jawel, vraag maar raak.

Hoe heet je?
Ik ben Colinda.

Ha Colinda. Je lijkt geïnteresseerd naar de 
wedstrijd te kijken. Naar iemand in het bijzon-
der?
Jazeker, naar onze Joep, die nummer 4 daar 
rechtsachter.

Welk team is dit en kom je hier vaker?
Dit is de A2, oh nee jongens-onder-19-2 moet 
je zeggen geloof ik... Ik kom hier regelmatig 
om naar één van mijn zoons te kijken, of naar 
mijn man, alhoewel die niet meer zo vaak bin-
nen de lijnen staat...

Wat doen die andere mannen van je dan bij 
NWC?
Dirk voetbalt in het tweede, Tom in een vrien-
denteam namelijk het zevende, en mijn lief-
hebbende echtgenoot Luc is grensrechter bij 
de veteranen. Hij zegt zelf, als er elke week 
weddenschappen worden afgesloten op met 
welke blessure je nu weer thuiskomt, wordt 
het tijd om te stoppen.

Daar heeft-ie een punt. Doe je zelf iets actiefs?
Ja hoor, ik zwem en wandel veel en ik doe vrij-
willigerswerk. Via de ONIS geef ik aan vluchte-
lingen Nederlandse les. Ik heb zelf altijd voor 
de klas gestaan, vandaar.

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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Goed bezig! Kijk nou toch eens! (red: ondanks 
dat er weinig publiek is weerklinkt er opeens 
supportersgebrul vanaf de tribune aan de 
overkant van het veld, begeleid door vuur-
werk dat een oranje rookwolk over het veld 
verspreidt...) Het lijkt het Nederlands elftal 
wel hier bij de JO19-2! Heb je nog een mooie 
uitsmijter voor de lezers?
Nou, het is misschien een beetje een cliché, 
maar o zo waar: carpe diem! Pluk de dag! Wij 
hebben zelf de laatste jaren nogal wat meege-
maakt, ikzelf ben ziek geweest en Luc is alle-
bei zijn ouders kort na elkaar verloren aan co-
rona, en pas geleden is een van mijn beste en 
voorbeeldigste leerlingen, een Eritrese man, 
verdronken op Oostappen. Een jong kindje 
thuis en de tweede op komst... 

Daar word ik even stil van. En of je uitsmijter 
waar is, Colinda. Hartelijk dank voor je tijd en 
openhartigheid. Fijn weekend nog. En hou je 
haaks, met je gezin! 
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dag, zeg maar gerust de mooiste dag van de 
week. Dát heb ik gemist, maar het is de vraag 
voor hoelang het allemaal weer kan. Alhoe-
wel ik geen zin heb om daar over na te den-
ken, zullen velen zich dit afvragen. 

Dat ook de nationale competities weer begin-
nen, vind ik eerlijk gezegd een stuk minder 
interessant. Stadions die beperkt gevuld zijn, 

HET ZAL JULLIE NIET ONTGAAN ZIJN: HET CORONAVIRUS HEEFT 2020 BEHEERST EN IS NOG 

LANG NIET VERDWENEN. IEDEREEN IS ER KLAAR MEE EN HET MOMENT DAT ‘’ALLES WEER 

KAN’’, KAN NIET GAUW GENOEG ZIJN INTREDE DOEN. ZO OOK IN DE VOETBALWERELD.

COLUMN:  
JELLE VAN DER LOO

Wachten op 
een gekken-
huis

Als actief voetballer, maar vooral supporter, 
ben ik echt wel blij dat het allemaal weer 
begonnen is. Na ruim vijf maanden van inac-
tiviteit en bankhangen op de zondag, is het 
heerlijk om zondagochtend rond tien uur de 
wekker te horen afgaan. Eerst zelf een potje 
voetballen en daarna meteen naar het eerste 
elftal, om af te sluiten met het schrijven van 
het wedstrijdverslag. Voor mij de ideale zon-
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mogelijke besmettingen die het speelschema 
lam kunnen leggen en teams in quarantaine, 
geven me een stuk minder de neiging om 
naar het televisievoetbal te kijken. Slechts 
het feit dat er simpelweg eindelijk weer iets 
leuks op tv komt, zou me nog kunnen overtui-
gen. Er bestaat voor mij geen mooiere sfeer 
dan voetbalsfeer, met supporters die met 
volle overgave hun club steunen en met hun 
vrienden het stadion bezoeken en negentig 
minuten lang hun kelen schor schreeuwen. 
Gelukkig is er nog YouTube om sfeerfilmpjes 
terug te kijken om te zien hoe mooi het is 
om supporters compleet uit hun dak te zien 
gaan. Ik denk dat dat zo ongeveer hetgeen is 
waar ik het meest naar verlang. En met mij de 
fanatiekelingen die daadwerkelijk het stadi-
on bezoeken. Ik vermoed dat zij daar zó naar 
verlangen, dat we alleen al op dat gebied een 
onvergetelijke tijd tegemoet gaan. Gek ge-
noeg klinkt het als een soort nieuw tijdperk 
dat we hopelijk snel weer gaan beleven. Wat 
gaat dat een opluchting worden, misschien 
ergens in 2021 nog…

Het is alleen te hopen dat ik geen spijt ga 
krijgen van het missen van een aantal legen-
darische en – door de hele situatie – ook on-

vergetelijke wedstrijden. Aan topvoetbal was 
namelijk geen gebrek in de zomermaanden. 
De noodopzet van de knock-outfase van de 
Champions- en Europa League bleek eigenlijk 
helemaal niet zo verkeerd. Een overvloed aan 
open wedstrijden, waar vrijuit voetballen de 
boventoon voerde, hebben een groot aantal 
voetballiefhebbers vermaakt. Laten we daar 
ook blij mee zijn. Het leek wel een soort ver-
vanger van het Europees Kampioenschap, met 
alleen duels in Portugal en Duitsland, en vrij-
wel iedere dag topamusement. Het voortzet-
ten van deze opzet is logischerwijs ook in de 
gedachten van de UEFA-directie opgekomen. 
Wie weet is er ook een bepaalde druk wegge-
vallen bij de spelers, je zag toen pas hoe goed 
die gasten daadwerkelijk kunnen ballen.

Het is misschien ook wel een kwestie van 
wennen, dat voetbal zonder publiek. Wellicht 
gaan we dit in de toekomst nog vaker mee-
maken, dus dan kunnen we maar voorbereid 
zijn. Het besef hoe mooi de atmosfeer in sta-
dions is, zal zodra het weer kan nog groter 
zijn. De eerste de beste derby in het Engelse 
Championship met supporters, pakweg Ips-
wich Town tegen Norwich City, zet ik dan ze-
ker in mijn agenda.   



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

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

ERELEDEN 

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

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