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INHOUD
VOORWOORD
Wat fijn om na een rustige zomerperiode weer met 
frisse zin aan de slag te gaan met ons clubblad. Ge-
lukkig zijn we deze zomer getrakteerd op heel veel 
sportieve hoogtepunten (en soms ook dieptepun-
ten), dus wat betreft de sport in het algemeen heeft 
het wel goed gezeten.
Nu hopen we als NWC ook weer sportief aan de 
slag te gaan met de start van een hopelijk complete 
competitie dit keer. De vooruitzichten zijn goed, 
maar inmiddels weten we dat er altijd een slag om 
de arm gehouden moet worden.
Als redactie zijn we in ieder geval weer met veel 
zin begonnen aan een nieuw seizoen met interes-
sante, goedgevulde NWC-ers waarvan de eerste edi-
tie voor je ligt.  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 midden-
pagina’s, maar ook uit een interview met de trainer/
coach. Daarnaast hebben we vanuit verschillende 
kanten weer veel input ontvangen, zodat we je op 
de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen 
binnen NWC.
Ik wens iedereen een heel prettig seizoen 2021-
2022 toe en veel leesplezier met De Nieuwe NWC-er.
 
 
 Monique ten Thije, hoofdredacteur
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HOOFDSPONSOR JEUGDPLAN
Dispolab Nederland B.V. 
Joosten Winkelstellingen B.V.
PeelPartners

HOOFDSPONSOR G-VOETBAL
Dispolab Nederland B.V.

SUBSPONSOR G-VOETBAL
Erima 
PeelPartners 
TwinTours / Verberne reizen

SUBSPONSOR
Bakkerij Koolen
Baltussen Preiplanten Asten
Berkvens B.V.
Bij Willem
Café Zaal Jan van Hoek
Claessens Drukkerij 
Controldigit Besturingstechniek
Deska Kantoormeubelen B.V.

Erima
Grand Café Markt 8 v.o.f.
Karwei Someren-Asten
Multi Bier
Shell Peelland / Velg + Band
SHI B.V.
Van Heugten Wand- en Vloertegels
Verhaak B.V.

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

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

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

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

Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft 
gehad ondanks dat het weer ons in grote 
delen van Europa toch een klein beetje in 
de steek heeft gelaten. Maar niet alleen het 
weer zorgde voor een wisselend zomerge-
voel. Ook de Nederlandse oranje leeuwen en 
leeuwinnen wisten niet te overtuigen op het 
WK en de Olympische spelen. Helaas kwam 
het oranjegevoel door alle maatregelen ook 
niet echt van de grond. Tijd dan maar om ons 
eigen oranjegevoel op te laten stralen! Hope-
lijk kriebelt het bij iedereen om weer aan de 
slag te gaan, om na een periode van rust die 
groene mat weer te betreden en één van de 
mooiste sporten te beoefenen. Om ons oran-

jegevoel uit te dragen in de regio en om weer 
“voor het echie” te spelen. Hopelijk wordt het 
een seizoen dat vorig seizoen gauw doet ver-
geten.

Op ‘t Root is niet stilgezeten. Met een frisse 
line-up van jeugdtrainers en het verlengen 
van diverse contracten waaronder ons hoofd 
jeugdopleiding kunnen we er weer tegenaan. 
Ook zijn er tal van vrijwilligers bezig geweest. 
Denk aan het onderhoud van de velden en 
het verzorgen van de kleding, alles om te zor-
gen dat we een mooie start kunnen maken. 
Kortom: de poorten staan wijd open om ie-
dereen weer met open armen te ontvangen.

NA EEN TOCH WAT WISSELVALLIGE ZOMER ZIJN WE WEER KLAAR VOOR EEN NIEUW SEIZOEN,  

HET LIEFST EEN SEIZOEN DIE HET VOORGAANDE HEEL SNEL DOET VERGETEN. WE STAAN TE 

TRAPPELEN OM WEER AAN DE SLAG TE GAAN OP EEN MANIER DIE STEEDS MEER NORMAAL 

GAAT VOELEN. IK ZIE ER DAN OOK NAAR UIT OM IEDEREEN WEER TE ZIEN OP ONS SPORT-

PARK WAAR DE AFGELOPEN MAAND DOOR VEEL VRIJWILLIGERS IS GEWERKT OM EEN EN 

ANDER TIJDIG KLAAR TE KRIJGEN VOOR AANVANG VAN HET NIEUWE SEIZOEN.

Voorwoord van de voorzitter
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 Na een periode van aanpassen en inleveren 
heb ik er alle vertrouwen in dat we een mooi 
seizoen tegemoet gaan. Met al onze enthou-
siaste leden, vrijwilligers, sponsoren en sup-

porters moet dat zeker lukken. Heel veel suc-
ces allemaal en laten we er een mooi Oranje 
NWC-jaar van maken.
 Nils van Hoek, Voorzitter NWC

BORDSPONSORS
A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad van de Ven
Autoschade van den Heuvel
Badkamer Exclusief
Bemeko Partyverhuur
Biketotaal Luke van Leeuwen
BMN Bouwmaterialen
Bots Witgoed Service
Buiting & Hurkmans pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café de Engel
Caravans Vinken Asten
Charlaine Lingerie speciaalzaak Hem & Haar
Cora Techniek
De Beleving Restaurant
De Kleverij
Delta Beton B.V.
Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders
Frans van der Zanden B.V. Minigraver-
 verhuur & grondwerken
Fred’s Stoffeerderij
Garage Vink Asten
Gebr. Van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Ghielen Orthopaedics
Grein Mode
Grondverzet Herman Kessels

Bakker Bart / VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten
Hoeben installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
Jan Verhoeven Schilders- en afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw B.V.
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Matim Interieur
Midas Winkels
NHB Hekwerken
Oogwereld Philip Asten
Optiek Lenti
Plus Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben
Staals & van de Laar 
Stienen Trading B.V.
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten B.V.
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij
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VAN HET JEUGDFRONT
Ook deze keer weer een bijdrage ‘VAN HET JEUGDFRONT’ met de volgende informatie:
• Het nieuwe pupillenvoetbal
• Terugblik jaarlijkse informatieavond
• Cursussen

• Teamfoto’s: fotograaf gezocht!
• Vacature: Coördinator jeugdscheidsrech-

ters

Het nieuwe pupillenvoetbal 

HET KIND CENTRAAL MET ALS ONDERZOEKS-
VRAAG: Welke wedstrijdvormen passen op-
timaal bij de ontwikkeling van pupillen (t/m 
onder 12 jaar), dragen bij aan het voetbalple-
zier en helpen pupillen zich als voetballer/
ster optimaal te ontwikkelen?

Wat vinden pupillen belangrijk?
• Veel acties, scoringskansen en scoren
• Grote betrokkenheid bij het spel
• Spannende wedstrijden
• Met vriendjes voetballen of vriendjes ma-

ken
• Enthousiaste ouders
• Positieve coaching

DE FUNCTIE VAN PUPILLENWEDSTRIJDEN

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 afloop
• Uitkijken naar de volgende training en wed-

strijd

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 keuzes 
laten maken

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

SPORTIVITEIT & RESPECT

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-
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:
• Trainer/coach; een veilige omgeving creë-

ren en pupillen positief stimuleren
• Ouders/verzorgers; focus op ontwikkeling 

i.p.v. winnen, kinderen zichzelf laten zijn
• Spelbegeleider/scheidsrechter; nemen 

van eerlijke beslissingen en zorgen voor 
structuur
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VAN HET JEUGDFRONT

Rituelen
Rituelen ter bevordering van spelplezier en 
wederzijds respect:
1. Shake hands voorafgaand aan de wed-

strijd
2. Strafschoppen na afloop van de wedstrijd
3. High Five na afloop
4. Geen rangen en standen voor de JO8 t/m 

JO12

Voetbalaanbod pupillen vanaf 2018/19
• Onder 7: 4 tegen 4
• Onder 8: 6 tegen 6
• Onder 9: 6 tegen 6
• Onder 10: 6 tegen 6
• Onder 11: 8 tegen 8
• Onder 12: 8 tegen 8

ALGEMENE SPELREGELS

Achterbal (O.8 t/m O.12)
Bij een achterbal wordt de bal in het spel ge-
bracht door vanaf de grond te passen of te 
schieten. 

Hoekschop (O.8 t/m O.12) 
Bij een hoekschop wordt de bal vanuit de 
hoek gepasst of gedribbeld.

Uitbal (O.8 t/m O.12)
De bal wordt ingedribbeld in plaats van de 
bal in te gooien. 

Vrije bal (O.8 t/m O.12)
Een vrije bal mag genomen worden door de 
bal in te dribbelen, te passen of te schieten. 

Time-out (O.8 t/m O.12)
Halverwege iedere helft vindt er een time-out 
plaats van 2 minuten. De begeleider heeft 
dan de mogelijkheid om een korte terugblik 
te doen, tips en aandachtspunten aan te stip-
pen en de pupillen kunnen even wat drinken. 
Het spel wordt weer hervat met een aftrap. 

Afstand (O.8 t/m O.12)
De tegenstander staat minimaal op 5 meter 
afstand bij elke spelhervatting.

 

A

B

B

C

C

D

D D

D

C

C

C

D
B
B B
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ARBITRAGE
Met de komst van de nieuwe wedstrijdvor-
men voor pupillen verandert ook deels de rol 
van de arbitrage.

Arbitrage 2 tegen 2 en 4 tegen 4
• Geen specifieke arbitrage-rol; één of meer-

dere begeleiders van de kinderen bewaken 
de voortgang van het spel;

• Uit de verschillende onderzoeken is geble-
ken dat deze pupillen goed onderling de 
beslissingen kunnen nemen.

Arbitrage 6 tegen 6
• De voortgang van het spel wordt bewaakt 

door een zogenaamde spelbegeleider;

• De basispositie van de spelbegeleider is 
langs het veld en hij/zij beweegt mee met 
het spel. Wanneer het spel het nodig maakt 
kan de spelbegeleider het veld in bewe-
gen;

• De spelbegeleider bewaakt de spelregels, 
legt de spelregels uit en zal alleen bij on-
duidelijkheid corrigeren en een beslissing 
nemen door middel van een fluitsignaal.

Arbitrage 8 tegen 8
• Hier is er een pupillenscheidsrechter aan-

wezig die de leiding heeft over het spel 
(geen verandering).

Vacature: CoÖrdinator jeugdscheidsrechters 
Als coördinator zorg je ervoor 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 ge-
durende het seizoen, in samenwerking met de 

KNVB, scheidsrechtersopleidingen. Je kunt de 
werkzaamheden veelal vanuit thuis verrichten. 
Als coördinator leer je ook snel veel mensen 
binnen de vereniging kennen. Daarnaast ben 
je ook van harte welkom op onze jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Ben jij de vrijwilliger die het 
leuk vindt om in je eigen tijd NWC- activiteiten 
te plannen? Laat deze kans dan niet aan je 
voorbijgaan en stuur een berichtje naar vrijwil-
ligerszaken@nwc-asten.nl. We nemen dan di-
rect even contact met je op.

BB
A

C

C
C

C

DD

A

A A

VAN HET JEUGDFRONT

A

B

C

D
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VAN HET JEUGDFRONT

Op maandag 30 augustus organiseerden we 
de jaarlijkse informatieavond voor ons jeugd-
kader. De opkomst was zeer goed te noemen!
 
Tijdens deze vergadering hebben we alle trai-
ners en leiders geïnformeerd over aan aantal 
praktische zaken binnen NWC, zoals organi-
satie van de Jeugdafdeling, communicatie, 
trainingen, opleidingsmogelijkheden, het digi-

tale mobiele wedstrijdformulier, gebruik Spel-
ervolgsysteem, geplande activiteiten etc.

Daarnaast werd deze avond uitstekend benut 
om vragen te stellen en natuurlijk ook om ken-
nis te maken met je collega trainers en leiders!.
De begeleidende presentatie zal gedeeld wor-
den in de Jeugdkader App.

Terugblik jaarlijkse informatieavond

Teamfoto’s: fotograaf gezocht!
Ook dit jaar worden er weer teamfoto’s gemaakt. Dit staat gepland in het 1e en 2e weekend van 
oktober! Ben jij degene die ons daarbij wil helpen? Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met vrijwilligerszaken@nwc-asten.nl  of met iemand van de NWC Jeugdafdeling.



9

VAN HET JEUGDFRONT

Bij NWC zijn er volop mogelijkheden tot het 
volgen van een opleiding: hoe meer gekwa-
lificeerde trainers hoe beter onze Jeugdop-
leiding wordt. Dit geldt zowel voor de pres-
tatieve als de recreatieve teams. Inmiddels 
zullen 10 personen de cursus Pupillentrainer 
gaan volgen. Hier zijn er erg blij mee. Cees 
Jansen coördineert deze opleidingen (cees.
jansen@hotmail.nl).

Mini-cursus scheidsrechters
Vorig jaar hadden we voor de scheidsrechters/
spelbegeleiders een mini-cursus voor scheids-
rechters met als onderwerpen:
• Wat zijn enkele belangrijke spelregels
• Wat kom je in de praktijk tegen en hoe ga je 

hiermee om
• Tips waar jij je als scheidsrechter snel in 

kunt verbeteren

We zijn op dit moment aan het bekijken of en 
hoe we dit het beste kunnen organiseren. Doel-
groep is iedereen die interesse heeft (scheids-
rechters, maar ook ouders die vaker gevraagd 
worden te fluiten). 

Cursussen

Van Bussel Metaaltechniek
Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Roy & van Diessen Daktechniek
VDH PREVENT4U Plaagdierpreventie B.V.
Verdonschot Mode
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek

VRF
Welkoop Someren
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.

BORDSPONSORS (VERVOLG)

SHIRTSPONSOR 
Adruu B.V.
Albert Heijn
Malex Automotive

Ralf Loomans Metselwerken
Roba Laboratorium
Trendo Communicatie en Webdesign
Van der Putten Fysiotherapie



10

Uren trapte hij als kleine jongen tegen de 
muur van de garage. Een ideale trapmuur, 
want geen raam om te doen sneuvelen, 
geen plantjes om kapot te trappen, en de 
oude buurvrouw was stokdoof, die hoorde 
de knallen van de bal niet eens. Hij had met 
schoolbordkrijt, gejat van de juffrouw van de 
derde, een doel op de muur getekend. Op 
ware grootte. En maar schieten en pielen. 
Op goal of zomaar. Honderd keer binnenkant 
links, honderd keer rechts, honderd keer bui-
tenkant rechts, honderd keer links. Hoog met 
stuit, of twee, soms zonder. Koppen tegen 
de muur. Veel vriendjes had hij niet, dus je 
moest toch wat als je voetbalgek was en de 
rest schaakte. Als hij dan zo tegen de muur 
aan het voetballen was fantaseerde hij. Hoe 
goed hij wel niet was. Profvoetballer. Bam 
tegen de muur, aannemen binnenkant rechts 
en weg... langs de kansloze verdediger, kee-
per uitkappen en scoren. De mooiste acties 
en goals fantaseerde en fabriceerde hij bij 
elkaar samen met de muur. 

Helaas bleef het grotendeels bij fantasie. Op 
het veld met zijn team gaf hij ondanks al zijn 
muur-uren geen blijk van talent. Nou geen... 
Hij bleek enorm goed te zijn in het opstellen 
van een muur. Bij elke vrije trap regelde hij, 
samen met de keeper, de muur, en nam dit 
uiterst serieus.
 
 

In de muur staan is waarschijnlijk de vrese-
lijkste positie op het veld. Stel je voor, koud, 
regen. Een beer van een kerel met een woeste 
blik in de ogen en een snoeihard schot achter 
de bal. Je komt minimaal een hand tekort om 
je edele delen en je gezicht voldoende te be-
schermen. Schiet hem er in godsnaam maar 
in denk je beschaamd, als je mij maar niet 
raakt. Maar ja hoor. Vol op je verkleumde dij-
been. De afdruk van de bal staat er volgende 
week nog op. 

Hij was steeds bezig geweest met het door-
ontwikkelen en vervolmaken van de muur. 
Zo waren zijn pogingen om bij elke vrije trap, 
waar dan ook op het veld, één of meerdere 
muurtjes op te stellen steevast op niets uit-
gelopen. Ook muren van tien spelers, muur-
tjes bij inworpen, bij corners, of muurtjes 
om te voorkomen dat spelers konden zien 
welke wissel zou gaan invallen hadden het 
niet gehaald. Maar eindelijk was het gelukt. 
Een muur-aanpassing die hij had bedacht, 
zelf talloze malen had uitgevoerd, tot in de 
veteranen aan toe, was een succes en kreeg 
navolging. Tot zelfs in het betaald voetbal!

Toen hij overleden was werd hij begraven in 
een speciale kist, waarin hij op zijn zij opge-
baard had gelegen. Op zijn grafsteen stond 
het in het grijze marmer gegraveerd, volgens 
zijn nadrukkelijke wens. 
Hier rust De Muurligger. 

COLUMN: VOETBALDIER

MUUR
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ZO VADER, ZO ZOON

 
M: Matti   
L: Loevoe

ALIAS (BIJNAAM)

M: 05-05-1978, 
Duhok (Irak)

L: 11-04-2008, 
Geldrop

GEBOREN

M: Geboorte van 
onze kinderen

L: Kampioen bij  
de F3

HOOGTEPUNT

M: Inlevings-
vermogen

L: Behulpzaam

BESTE 
EIGENSCHAP

M: Brede inter-
esse, waardoor 
de focus op een 
onderdeel soms 
tekort schiet

L: Geen goede 
concentratie

SLECHTSTE 
EIGENSCHAP

M: Het moeten 
vluchten uit  
vaderland in 
1991

L: Nog geen

DIEPTEPUNT

M: Groepsleider 
NWC JO15 en 
JO13

L: Speler JO15-2

SPEELT IN/  
TRAINER VAN / 
 VRIJWILLIGER ALS

M: Betoningenieur 
/mede-eigenaar 
Rebec  
Engineering

L: Varendonck  
College/ 
Atheneum 2

BEROEP/SCHOOL

M: Een wereld 
zonder oorlog 
en pandemieën

L: Profvoetballer te 
worden

DROOMT VAN…

M: Schilderen
L: Pesten 

HEKEL AAN

M: Een astronaut 
L: Lionel Messi

IK ZOU EEN DAGJE 
WILLEN RUILEN 
MET…

mattheus EN LEVI  
shamoun    
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M: Zwemmen, 
wielrennen en 
gitaar spelen

L: Voetbal en ten-
nis

HOBBY’S

M: Frankrijk en   
 Tsjechië  
L: Frankrijk en   
 Spanje

MOOISTE  
VAKANTIELAND
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M: La vita è Bella 
L: Jumanji

BESTE FILM

 
M: Iraakse  
 dolmades 
L: Pizza

LIEVELINGSETEN

M: (Licht)blauw
L: Blauw

LIEVELINGS KLEUR

 
M: De Aanslag
L: Razend

BESTE BOEK

M: “Unchain My 
Heart” van Joe 
Cocker

L: “Lemonade” 
van Internet 
Money

FAVORIETE LIED

 
M: Alle genres 
L: R&B

FAVORIETE 
MUZIEK GENRE  

M&L: PSV

FAVORIETE CLUB  
IN NEDERLAND

 
M: Paris Saint-  
 Germain
L: Barcelona

FAVORIETE CLUB  
IN BUITENLAND

M: Mees van den  
 Boomen
L: Niels van den 

Heuvel

FAVORIETE VOET- 
BALLER NWC

M: Ruud Gullit
L: Donyell Malen

FAVORIETE VOET- 
BALLER NL

M: Zlatan  
 Ibrahimović
L: N’Golo Kanté

FAVORIETE VOET- 
BALLER BUITEN- 
LAND

M: Radler 
L: Fanta

LIEVELINGS- 
DRINKEN

M:  Nationaal team 
Brazilië

L: Uittenue PSV

MOOISTE TENUE

 
M&L: VVV-Venlo

LELIJKSTE STADION
M: “Slimste 

Mens” (België) 
en “Down the 
Road”

L: Expeditie Rob-
inson

FAVORIETE 
TELEVISIE-
PROGRAMMA

M: BNR en Arrow  
 Classic Radio  
L: Biologie

FAVORIETE  
RADIOZENDER

M: Veronica 
L: ESPN

FAVORIETE  
TELEVISIEZENDER

ZO VADER, ZO ZOON

M: Duits  
L: Biologie

SAAISTE  
SCHOOLVAK

 
M: Natuurkunde  
L: Gym

FAVORIETE 
SCHOOLVAK

M:  Estadio  
Municipal 
Braga, Portugal

L: Philips Stadion

MOOISTE  
STADION



Ik heb weer volop genoten langs de lijn van de 
wedstrijden en trainingen, maar er is wel 1 ding 
wat me heel erg opvalt. Er zijn geen klootzak-
jes meer, geen ouderwetse schoppers die af 
en toe het vuurtje aanwakkeren. En met schop-
pers bedoel ik niet dat je iemand moedwillig 
moet gaan neerhalen en blesseren, dat zeker 
niet. Maar af en toe de beuk erin en het randje 
opzoeken is er niet meer bij.
Ik zie dat er bij NWC heel veel getraind wordt op 
techniek en verzorgd voetbal en dat is alleen 
maar toe te juichen. Echter ik vind dat de jon-
gens en meisjes ook gerust “getraind” mogen 
worden op andere zaken om een wedstrijd te 
bepalen, bijvoorbeeld voor de bal gaan staan 
als er een vrije trap is voor de tegenstander, de 
bal heel lang vasthouden als de tegenstander 
een vrije trap of ingooi krijgt zodat je team weer 
in positie kan gaan staan. Ja, zelfs even de 

scheidsrechter (op een nette manier) vragen 
waarom hij een vrije trap geeft aan de tegen-
stander om zo even het spel te onderbreken.
Het zijn tegenwoordig allemaal ideale schoon-
zonen en dochters geworden, lopen allemaal 
netjes is het gareel en zijn eigenlijk te lief. Ik 
mis soms de passie en het vuur, de wil om ook 
af en toe met andere middelen de wedstrijd te 
winnen, een Jan Wouters-type. Jan Wouters was 
technisch en tactisch heel goed onderlegd als 
voetballer, maar deelde hier en daar af en toe 
ook een tikje uit als dat moest. Ik pleit dus niet 
voor het moedwillig tegenstander schoppen of 
natrappen of slaan of zo, laat dat duidelijk zijn.
Onlangs stond ik in Someren langs de kant bij 
de wedstrijden om de Ricus Verhees beker. 
Een speler van Someren maakte hands in het 
strafschopgebied, daarna maakt een speler 
van NWC hands. De scheidsrechter floot voor 

HET SEIZOEN IS WEER BEGONNEN, ER MAG GELUKKIG WEER VOLOP GEVOETBALD WORDEN 

EN HET IS HEERLIJK DAT JE ALS OUDER WEER LANGS DE KANT MAG STAAN BIJ WEDSTRIJDEN 

EN TRAININGEN. ALS STRAKS DE KANTINES OOK WEER OP EEN “NORMALE” MANIER OPEN 

MOGEN IS HET FEEST HELEMAAL COMPLEET.

COLUMN: ONDER DE LOEP

Jan Wouters-Type
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penalty voor Someren, wat natuurlijk niet zo 
was. Er werd zowel langs de kant als door de 
spelers zelf bijna niet gereclameerd terwijl hier 
toch een scheidsrechterlijke dwaling begaan 
was. Als klap op de vuurpijl vroeg de leider van  
Someren ook nog even aan de scheidsrechter 
of de speler van NWC niet met rood van het veld 
had gemoeten. Dat vond ik veel te ver gaan en 
heb daar van gezegd dat ik dat waardeloos 
vond, maar dat vond men aan de kant van  

Someren weer vreemd, als ouder moest ik stil 
zijn en de leiders moeten dit maar aankaarten.
Als ouder moet ik niet langs de kant gaan 
schreeuwen en me misdragen, dat lijkt me lo-
gisch, maar soms komt de Jan Wouters ook in 
mij naar boven en dan probeer ik op mijn ma-
nier de wedstrijd te beïnvloeden. 
  
 G.Plastic

WIM VAES

Ik ben Wim Vaes, 73 jaren oud 
en al mijn hele leven woonachtig 
in Asten. Zelf heb ik nooit actief 
gevoetbald, maar toch kom ik al 
vanaf 1982 als trouwe supporter op het 
voetbalveld om naar NWC 1 te kijken. In de 
beginjaren ging ik meestal alleen naar de 
wedstrijden, later (vanaf de 90-er jaren) ging 
mijn vrouw Francien ook op zondagmiddag 
trouw mee. We bezochten samen de thuis- en 
uitwedstrijden en leerden zo Jac en Iet van 
Oosterhout kennen. Samen met hen en mijn 

kameraad Henk van Heugten bezoeken we 
nu nog steeds op zondag alle wedstrijden 

van het Eerste van NWC.

Doordeweeks ben ik ook regelmatig op het 
voetbalveld te vinden. Toen ik nog werkte, 
verzorgde ik op woensdagavond, samen 
met Piet van Bommel, de ballen en andere 
benodigdheden voor de trainingen. Later ben 
ik dit op donderdagavond gaan doen en dat 
doe ik nu nog steeds met heel veel plezier. 
Na de trainingen op donderdagavond ben 

DE DOORGEEFPEN

BEDANKT JOHN BASTIAANS  

VOOR HET DOORGEVEN VAN DEZE 

PEN. JAREN GELEDEN HEB IK OOK AL 

EENS DE PEN MOGEN ONTVANGEN, 

MAAR BIJ DEZE ZAL IK NOGMAALS 

MIJN VERHAAL DOEN.
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ik ook meestal in de kantine te vinden, waar 
ik tijdens de clubavond snacks bak voor de 
voetballers en andere supporters.

In 2006 kon ik stoppen met werken bij 
Goossens pluimveeslachterij en vanaf die 
tijd ben ik ook op de maandagochtenden op 
het voetbalveld te vinden, om samen met 
een groep vrijwilligers hand en spandiensten 
te verrichten voor de club. Naast het werken 
op deze ochtenden, is het vooral ook heel 
gezellig met z`n allen.

In 2009 startte mijn oudste kleinzoon Rik 
Martens met voetballen bij de mini`s van 
NWC. Later gingen ook mijn twee andere 
kleinzonen, Jens Martens en Mees Martens 
met veel plezier voetballen. Vanaf die tijd ben 
ik ook hele zaterdagen te vinden bij NWC of op 
andere voetbalvelden in de regio. Als het even 
kan, kijk ik op een zaterdag 3 wedstrijden. Dat 
vergt wat planning, maar zelden mis ik een 

van de wedstrijden van mijn kleinkinderen. Ik 
ben zeker een van de trouwste supporters van 
mijn jongens. De jongens vinden het ook fijn 
als opa langs de lijn staat, later wordt er ook 
altijd even nagepraat over de acties van de 
wedstrijden. Trots ben ik op mijn voetballende 
kleinzonen. Mijn grootste wens is dan ook dat 
een van mijn kleinkinderen ooit het Eerste van 
NWC gaat halen, zodat ik op zondag helemaal 
kan stralen en genieten van de wedstrijden 
van het Eerste.

Ik hoop nog lang bij deze club te mogen 
komen, om te supporteren en te helpen waar 
nodig!!

Rest mij nog om deze pen door te geven. 
Mitchell Janssen, jij krijgt van mij de eer om 
in de volgende uitgave jouw NWC-ervaringen 
met ons te delen.

Tot ziens op de velden, Wim Vaes 



Enige tijd geleden ontvingen we van Ger 
Smits, oud-Astenaar en inmiddels 72 jaar lid 
van NWC, bijgevoegde foto voor onze NWC 
collectie. Het is een foto waarop Ger is te zien, 
als speler van de veteranen, tijdens een uit-
wedstrijd (want ze spelen in het wit).

Mede op verzoek van Ger plaatsen wij deze 
oude foto in de NWC-er om te kijken of jul-
lie nog de namen weten van de NWC-spelers 
van dit team. Er zitten nog een paar namen 
tussen die, ook voor Ger zelf, onbekend zijn. 
Misschien kunnen we deze gaten met jullie 
hulp invullen.

Jullie antwoorden mogen worden gestuurd 
naar secretaris@nwc-asten.nl. Ger heeft aan-
gegeven nog een kleinigheid te willen spon-
soren aan NWC, indien de betreffende onbe-
kende namen door jullie worden ingevuld. 

Wij zien jullie reacties graag tegemoet. En 
dank aan Ger Smits voor het ter beschikking 
stellen van deze mooie, historische NWC foto!

INGEZONDEN FOTO
WIE ZIEN WE HIER?
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10 jaar betrokkenheid en enthousiasme

Afscheid van onze buurt-
sportcoach Jan Mennen
DE ROL ALS BUURTSPORTCOACH BIJ NWC ASTEN WAS HEM OP ZIJN LIJF GESCHREVEN. MAAR 

SINDS EIND AUGUSTUS JL. IS JAN MENNEN MET PENSIOEN. 

Even terug in de tijd. Het moment in onze oude 
accommodatie waar Jan ‘er lucht van kreeg’ 
dat we als vereniging zouden starten met een 
buurtsportcoach. Op dat moment was Jan ook 
op zoek naar een nieuwe uitdaging. En toen 
duidelijk werd welke rol de buurtsportcoach 
zou gaan spelen, stelde Jan de vraag: ‘is dat 
iets voor mij?’. En van het één kwam het ander.

Inmiddels zijn we bijna 10 jaar verder en heeft 
Jan als buurtsportcoach op vele terreinen zijn 
bijdrage geleverd aan NWC. 

Zo zijn veel stagiaires van diverse opleidingen 
(Fontys/Summa/Varendonck) door Jan bege-
leid. Waarbij Jan er altijd bewust voor koos om 
het initiatief bij de studenten te laten. Daar le-
ren ze immers het meeste van was zijn motto. 
Voor ondersteuning konden ze altijd op hem 
terugvallen. Zeker in de eerste jaren werden 
woensdagmiddag activiteiten door studen-
ten georganiseerd voor de Astense jeugd. Jan 
zorgde dan voor een soepje en een broodje zo-
dat de studenten ‘s-avonds weer een training 
voor onze jeugdleden konden verzorgen. 
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Door zijn contact met de stagiaires wist Jan 
ook altijd goed om verbinding te maken met 
andere activiteiten op ons sportpark. Activi-
teiten die door Jan werden georganiseerd of 
waarvoor zijn ondersteuning werd gevraagd. 
Stagiaires werden dan door Jan benaderd met 
de vraag of ze als vrijwilliger de begeleiding 
bij activiteiten voor hun rekening wilden ne-
men. Een aantal mooie voorbeelden hiervan 
is de inloop-(keepers)trainingen voor Astense 
Jeugd op woensdagmiddagen, wervingsda-
gen voor meidenvoetbal, Erima Voetbaldagen 
maar ook de jaarlijkse Colorrun die in samen-
werking met Stichting Sportstuif en Onis wordt 
georganiseerd. 

Enkele jaren geleden heeft Jan ook het initi-
atief genomen tot het opstarten van walking 
football bij NWC. Een mooi voorbeeld van een 
activiteit die met name oudere inwoners van 
Asten stimuleert om meer te gaan bewegen. 
Jan is in zijn element als hij actief bezig is en 
samen met anderen iets moois neer kan zet-
ten. Want stilzitten (en zeker vergaderen) is 
niets voor Jan.  

Een van de voordelen van het hebben van 
een buurtsportcoach is dat er op ons sport-
park ook andere initiatieven gefaciliteerd 
kunnen worden. Mooie voorbeelden hiervan 
zijn de bestaande activiteiten van stichting 

Sportstuif, Repair Café en de Voedselbank. In 
het verleden begeleidde Jan ook inwoners van 
Asten die aan het re-integreren waren. En bij 
NWC hun ‘werkplek’ hadden. Een project dat 
in samenwerking met ONIS en de gemeente 
Asten is opgezet. Op deze manier dragen we 
als vereniging ook bij aan maatschappelijke 
initiatieven.

Op incidentele basis zochten ook buitenlandse 
voetbalverenigingen een locatie in Asten. Vaak 
kwamen ze dan bij NWC uit. Teams uit Amerika, 
Engeland en zelfs uit Japan. Jan trad dan op 
als gastheer. En in ruil voor dit gastheerschap 
speelden de buitenlandse teams altijd wed-
strijden tegen de jeugd van NWC. Bijzonder 
was de wijze waarop de Japanse spelers hun 
dankbaarheid lieten zien.  Met Jan in het mid-
delpunt, werd er voorafgaand aan de wedstrijd, 
een diepe buiging voor Jan gemaakt om hem te 
bedanken voor zijn gastheerschap. 

Jan, voor je inzet van de afgelopen 10 jaar 
maken wij ook een diepe buiging. Met een 
enorme betrokkenheid en enthousiasme heb 
je als buurtsportcoach van NWC, vaak achter 
de schermen en als een vanzelfsprekend-
heid voor iedereen die ons sportpark opkomt, 
mooie initiatieven opgestart. Dank daarvoor! 
  
 Bestuur NWC Asten 
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Moment uit de wedstrijd tegen Achilles Veen 
in de voorronde voor de KNVB-Bekerwedstrijd

Vooruitblik op  
seizoen 2021-2022

Voor het team van hoofdtrainer Ruud Vermeer 
(zie interview in deze uitgave) breekt een in-
teressant seizoen aan. Vorig jaar kwam NWC 
in competitieverband slechts drie keer in 
actie, waarin het zeven punten verzamelde. 
Eigenlijk kwam de competitiestop op een ver-
keerd moment, want gaandeweg de startfase 
leek het spelniveau steeds verder omhoog te 
gaan. Tegen RKVVO maakte NWC met name na 
rust indruk en noteerde men een klinkende 
3-0-zege dankzij een hattrick van Jeroen van 
Deursen. De snelle aanvaller, 31 jaar, begint 
aan zijn negende seizoen in Asten en hoopt 
zijn doelpuntentotaal van zeventig competi-
tietreffers nog verder op te vijzelen.

Coach Vermeer kan ook dit seizoen putten uit 
een brede selectie. Opnieuw maakt een aan-

tal talentvolle jeugdspelers de overstap naar 
de selectie en zij gaan proberen hun plek te 
verdienen in het vaandelteam. Daarnaast 
keerden ook enkele oude bekenden terug in 
NWC 1. Zo maakt middenvelder Arne van Ge-
ffen (27) zijn rentree na een dienstverband 
bij SV Deurne en aanvaller Youri van Brussel 
(eveneens 27) heeft besloten om weer aan te 
sluiten in het eerste elftal. Daarentegen ver-
trok de jonge linksbenige middenvelder Aziz 
Sabbar naar eersteklasser Deurne en zijn 
Merijn van Brussel, Jeremias Carlos David, 
Ronald Hikspoors, Gijs Kuijpers en Ralf van 
Oosterhout gestopt. 
In de begeleiding is NWC op het moment van 
schrijven nog op zoek naar een nieuwe team-
manager als opvolg(st)er van Johan Janssen. 

NWC 1

OP ZONDAG 26 SEPTEMBER WAAGT AMATEURVOETBALLEND NEDERLAND EEN DERDE PO-

GING OM DE COMPETITIE TOT HET EINDE AAN TOE UIT TE SPELEN. WAAR SEIZOEN 2019-

2020 IN MAART STOPTE, REIKTE MEN VORIG JAAR NIET VERDER DAN OKTOBER. NOG LAN-

GERE INACTIVITEIT DUS, AL IS DE VOORBEREIDING VAN NWC 1 AL OP TIJD BEGONNEN.

vervolg op pagina 24



Boven, van links naar rechts: Thomas Zegers (assistent-trainer), Luuk Castelijns, Martijn Henst, Martijn Ghielen, Daan Hendrix, Leon van den Bosch, Youri van Brussel en Eef Opperman (keeperstrainer).
Midden, van links naar rechts: Ruud Vermeer (hoofdtrainer), Mark Bosch, Arne van Geffen, Tijs van Tilburg, Damon Claessens, Jules Geenen, Sander van den Eijnde en Mitchell Janssen (assistent-scheidsrechter).

Onder, van links naar rechts: Douwe Hurkmans, Robin Rijnders, Daan van Gansewinkel, Bas Lemmen, Ruud Leenen, Jeroen van Deursen en Joris van Horne.
Ontbrekend op de foto: Gijs Brüsewitz en Ronald de Haan (fysiotherapeut).
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SELECTIE NWC

D
O

EL

Gijs BrÜsewitz
15/04/1991 Asten  2010*

VERD
ED

IG
IN

G

DAMON CLAESSENS
07/06/2001 Asten  2020

VERD
ED

IG
IN

G

DAAN HENDRIX
02/09/1999 OMMEL  2018

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

JULES GEENEN
24/01/2000 Asten  2021

VERD
ED

IG
IN

G

MARTIJN HENST
28/02/1996 Asten  2015

22

SANDER VAN DEN EIJNDE
03/09/1991 Asten  2013

VERD
ED

IG
IN

G

VERD
ED

IG
IN

G

*spelend in NWC 1 sinds...

seizoen 2021-2022
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RUUD LEENEN
05/09/1993 Asten  2016

VERD
ED

IG
IN

G

M
ID

D
EN

VELD

arne van geffen
12/11/1993 Asten  2021

M
ID

D
EN

VELD
LUUK CASTELIJNS

25/02/1994 Asten  2018

M
ID

D
EN

VELD

MARK BOSCH
12/10/1996 Asten  2015

M
ID

D
EN

VELD

daan van gansewinkel
23/12/2002 Asten  2021

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

youri van bRussel
09/05/1994 Asten  2021

A
A

N
VA

L

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
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H
O

O
FD

TRA
IN

ER

RUUD VERMEER

A
SSISTEN

T-TRA
IN

ER

thomas zegers

ASSISTEN
T-SCHEIDSRECHTER

Mitchell Janssen

KEEPERSTRA
IN

ER

Eef Opperman

Hoe dan ook hoeft de techni-
sche staf niet te klagen over 
een gebrek aan ervaring en 
talent. De voortekenen lijken 
positief, want net als vorig 
seizoen gaat NWC met een 
prima spelersgroep op jacht 
naar een hoge eindklasse-
ring. Dat moet dan ook zeker 
mogelijk zijn. 

In die tweede klasse H stuit 
NWC op de bekende tegen-
standers. De enige verande-
ring ten opzichte van vorig 
seizoen is het wegvallen van 
Haelen, dat vrijwillig is afge-
daald naar de derde klasse. 
De Astenaren krijgen dus 
te maken met twaalf oppo-
nenten, allemaal gevestigd in 
Brabant. De Kanaalderby’s te-
gen buurman Someren vinden 
plaats op 31 oktober (thuis) en 
20 februari (uit).  

TECHNISCHE STAF vervolg van pagina 19

26 SEP. HILVARIA - NWC
3 OKT. NWC - BEERSE BOYS
17 OKT. NWC - SPARTA’25
24 OKT. OIRSCHOT VOORUIT - NWC
31 OKT. NWC - SV SOMEREN
7 NOV. ROOD-WIT VELDHOVEN - NWC
21 NOV. NWC - MIERLO-HOUT
28 NOV. RKVVO - NWC
5 DEC. NWC - BRAAKHUIZEN
12 DEC. DE VALK - NWC
23 JAN. NWC - MARVILDE
30 JAN. NWC - SV VALKENSWAARD

SPEELSCHEMA
6 FEB. MIERLO-HOUT - NWC
13 FEB. NWC - ROOD-WIT VELDHOVEN
20 FEB. SV SOMEREN - NWC
13 MRT. NWC - OIRSCHOT VOORUIT
20 MRT. MARVILDE - NWC
27 MRT. NWC - RKVVO
3 APR. BRAAKHUIZEN - NWC
10 APR, BEERSE BOYS - NWC
24 APR. NWC - DE VALK
1 MEI NWC - HILVARIA
15 MEI SPARTA’25 - NWC
29 MEI SV VALKENSWAARD - NWC
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Ruud Vermeer  
gaat voor  
promotie
SLECHTS ZEVEN OFFICIËLE WEDSTRIJDEN TELDE HET DEBUUTSEIZOEN VAN HOOFD-

TRAINER RUUD VERMEER (52) BIJ NWC. NU, IN ZIJN TWEEDE SEIZOEN, GAAT HIJ MET 

ZIJN TEAM EEN POGING DOEN OM DE TOP VAN DE TWEEDE KLASSE TE BESTORMEN. 

EEN INTERVIEW.

Wat was je indruk van het team in het prille 
vorige seizoen?
“We kenden een prima start en bekerden 
door na een moeilijke poule met daarin twee 
eersteklassers. Dat waren mooie testen, al 
zien wij bekerduels als voorbereiding op het 
echte werk. In de competitie startten we met 
een onnodig gelijkspel tegen Braakhuizen, 
maar vervolgens boekten we twee overwin-
ningen op Beerse Boys en RKVVO en stonden 
we er goed voor. In de beginfase waren we op 
zoek naar de juiste speelwijze en moest ik, 
als nieuwe trainer, natuurlijk kennis maken 
met de spelers en hun kwaliteiten. Het te kie-
zen systeem hangt af van het spelersmateri-
aal dat ik heb, maar soms ook van de tegen-
stander. We hebben intern veel gesproken 
over de manier van voetballen en uiteindelijk 
voelen de spelers zich er steeds comfortabe-
ler bij.” 

Voor veel spelers was het een nieuw systeem.
”Je ziet het de laatste jaren steeds vaker. 
Chelsea wint er bijvoorbeeld de Champi-
ons League mee. Dan is het ineens weer hét  
systeem. Als je er resultaten mee boekt is 
het prima, zo niet, dan ligt het aan het sys-
teem. Bizar, maar zo werkt het nu eenmaal. 
Ondanks dat het al even geleden is dat de 
competitie werd stilgelegd, kunnen we nu 
wel op voortborduren op die stijgende lijn 
en het proces. De spelers merken nu ook dat 
het systeem bij hun kwaliteiten aansluit. Hier 
gaan we dus mee verder, al sluit ik mijn ogen 
niet voor mogelijke andere spelsystemen die 
geschikter zouden kunnen zijn.”

Het seizoen kwam al vroeg ten einde en 
een lange, voetballoze periode brak aan. 
Hoe heb je je team toch betrokken en actief  
proberen te houden? 

Een gesprek met  
de hoofdtrainer

NW
C 1 - VOORUITBLIK
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”Toen half april bekend werd dat de compe-
tities definitief niet uitgespeeld zouden wor-
den, hebben we conform de regels tijdelijk 
de spelers onder de 27 jaar laten trainen. Om 
de koppies fris te maken hebben we daarna 
besloten om even te stoppen. Omdat de kans 
groot was dat er in juni weer het een en ander 
mogelijk ging zijn, hebben we ervoor gekozen 
om een eerste trainingsblok af te werken. Dat 
is ook bij amateurclubs op hoger niveau en 
jeugdteams van betaald voetbalclubs een 
bekende manier van werken. Dan volgt de 
vakantieperiode om even weer bij te komen 
en vervolgens start 
in augustus 
het tweede 
blok. Het was 
niet de gemak-
kelijkste voor-
bereiding, ze-
ker als het gaat 
om het vinden 
van oefente-
genstanders. Zo 
hebben we bij-
voorbeeld drie 
keer tegen Heeze 
gespeeld. Toen 
er meer en meer 
versoepeld werd, 
bleek het aantal 
geïnteresseerden 
ineens een stuk 
groter. Tussentijds werden de 
regels toch weer wat strenger en liepen de cij-
fers weer op, waardoor het een en ander niet 
heeft kunnen doorgaan. Daar komt nog bij 
dat een aantal spelers begrijpelijkerwijs op 
verschillende momenten met vakantie ging, 
zodat we flink hebben moeten schipperen 
om voldoende spelers bijeen te krijgen voor 
de drie selectieteams. We hebben ermee te 
dealen, zo zal het niet alleen bij ons zijn ge-
gaan.”

Is dat ook de reden dat je met een groot aan-
tal spelers de voorbereiding in bent gegaan?
”Onder andere. Maar ook in het tweede elftal 
lopen genoeg spelers die prima inzetbaar zijn 
in NWC 1. Het is goed om met een grote groep 
te trainen, want spelers die dit jaar technisch 
of tactisch misschien nog net wat tekort ko-
men, kunnen door het hoge trainingsniveau 
in de toekomst eerder het gewenste niveau 
aantikken. We bekijken wekelijks de situatie 
en het overleg en de afstemming tussen 1, 2 
en 3 moet ook dit seizoen weer kloppen.”

Een drietal ervaren 
spelers, namelijk Youri 
van Brussel, Arne van 
Geffen en Martijn Ghie-
len, keerde terug in 
NWC 1. Wat verwacht 
je van hen?
“Dat zijn natuurlijk 
jongens die geweldig 
kunnen voetballen. 
Ze snappen het spel-
letje en hebben op 
een hoog niveau ge-
speeld. Het zijn spe-
lers die iets extra’s 
kunnen geven, maar 
ik verwacht ook dat 
zij de jongere jon-
gens op sleeptouw 

gaan nemen. Ze moeten 
het voorbeeld zijn als het gaat om de juiste 
instelling en beleving, maar ook taken als 
omschakeling na balverlies zijn cruciaal. 
Daar moeten zij in meegaan. Het teambelang 
staat voorop.”

Het wordt druk op het middenveld, lijkt het.
”We beschikken daar inderdaad over genoeg 
opties, maar dat is alleen maar gunstig. Door 
de concurrentie houd je elkaar scherp en zet 
je een stapje extra. Bovendien kan een aan-
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tal spelers op verschillende posities uit de 
voeten.”

Ook in de begeleiding zijn wat wijzigingen 
geweest. Hoe heb je dit ervaren?
“Arian Verrijt en Sander Lemmen vormen 
nu de technische commissie als opvolgers 
van Tiny Werts en Rini Zegers. Die over-
dracht is door duidelijk overleg prima ver-
lopen. Die communicatie is zeker in orde 
en het onderlinge overleg blijven we voe-
ren. Het vinden van een nieuwe teamma-
nager is nog wel een uitdaging. Ik ben in 
ieder geval blij dat mijn assistent Thomas 
Zegers, keeperstrainer Eef Opperman en 
assistent-scheidsrechter Mitchell Janssen 
zijn gebleven en dat we met Ronald de 
Haan een nieuwe fysiotherapeut hebben 
gevonden. Meerwaarde is dat hij tijdens 
wedstrijddagen aansluit en de spelers  
direct kan behandelen.”

Vorig seizoen vroeg je je spelers om hun 
ambitie te benoemen voor het seizoen. 
Toen gaven zij aan voor een plek in de 
middenmoot te gaan. Wat is die ambitie 
nu?
”Als het aan mij ligt, gaan we voor promo-
tie. Als we direct willen promoveren moet 
het hele seizoen alles meezitten, maar in 
de top vier eindigen zou een heel mooi 
resultaat zijn. In de play-offs kan het na-
melijk alle kanten op. Als het besef er is 
dat we samen de schouders eronder moe-
ten zetten, en iedereen bereid is om een 
stapje extra te zetten binnen én buiten 
het veld, hebben we die kans zeker. De 
grootste uitdaging is het teamproces, de 
bereidheid om te allen tijde voor elkaar 
door het vuur te gaan, daar moeten we 
nog stappen in zetten. Als dat lukt, heb ik 
er alle vertrouwen in dat we onze ambities 
kunnen waarmaken.” 
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Ruud Vermeer in overleg met keeperstrainer  
Eef Opperman (l) en assistent-trainer Thomas Zegers (r).
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RONALD DE HAAN EN PATRICK VAN ERP

Nieuwe fysiotherapeuten  
bij NWC
MET INGANG VAN DIT SEIZOEN WORDT, VOORAL DANKZIJ DE INSPANNINGEN VAN ONS AL-

LER ARIAN VERRIJT, DE FYSIOTHERAPIE BIJ NWC VERZORGD DOOR TWEE ECHTE NWC-ERS, NA-

MELIJK PATRICK VAN ERP EN RONALD DE HAAN. 

Patrick zal zich vooral bezighouden met de 
jeugd en de dames, Ronald wordt de vaste fy-
siotherapeut van de selectie en zal op donder-
dagavond op het sportpark zijn en op zondag 
met het eerste mee gaan. We zijn erg blij met 
deze samenwerking en hopen dat ze lang het 

fysiotherapeutische gezicht van NWC zullen 
blijven. Voor degenen die de mannen nog niet 
kennen een korte introductie. Eerst een nade-
re kennismaking met Ronald, in het volgende 
nummer volgt Patrick. We laten de heren zelf 
aan het woord.

”Hallo, ik ben dus Ronald de Haan. Veel men-
sen zullen me wel kennen, verwacht ik. Sinds 
1990 ben ik Astenaar en NWC-er, eerst voet-
baller in het tweede en eerste, later leider en 

trainer van jeugdelf-
tallen van zoon Guus 
die inmiddels in de 
JO19-3 voetbalt. Ver-
der zit ik al tientallen 
jaren in de redactie 
van het clubblad en 
sinds een paar jaar 
in de organisatie 
van De Grote NWC-
quiz, die ik samen 
met Bart van Heugten mag presenteren. Ik 
ben ongeveer zestien jaar geleden al een paar 
jaar fysiotherapeut van de selectie geweest. 
Sinds 1991 fysiotherapeut, vanaf 1999 ge-
diplomeerd gespecialiseerd in sport. Sinds 
begin 1998 heb ik mijn eigen praktijk voor  
fysiotherapie en sportrevalidatie, inmiddels 
op drie locaties (Prins Bernhardstraat 31,  
Pastoor Arnoldstraat 5 en bij Move Your Body) 
met vijf fysiotherapeuten/manueel therapeu-

Een speciaal dankwoord gaat uit naar 
Theo Lankhorst. De laatste tien jaar was 
hij sportfysiotherapeut bij NWC, maar nu 
gaat hij genieten van zijn welverdiende 
pensioen. We willen Theo hartelijk bedan-
ken voor zijn uitstekende inspanningen! 
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JEUGDOPLEIDING

Contractondertekening Piet van 
de Kerkhof en Damon Claessens
NWC IS TROTS TE KUNNEN MELDEN DAT HET CONTRACT VAN HOOFD JEUGDOPLEIDING PIET 

VAN DE KERKHOF IS VERLENGD EN DAT DAMON CLAESSENS ZIJN CONTRACT HEEFT ONDER-

TEKEND ALS DE NIEUWE TRAINER VAN NWC JO19-1.

Beiden hebben zij hun handtekening gezet. 
Piet van de Kerkhof begint aan zijn derde sei-
zoen als hoofd jeugdopleiding, terwijl Damon 

Claessens aan zijn eerste seizoen als hoofd-
trainer van de JO19-1 begint.

ten.  Ik tennis, padel, step, schaats, skeeler, 
moutainbike, racefiets, oftewel ik doe van 
alles, kan dus ook helaas uit ervaring mee-
praten over talloze sportblessures. De eerste 
hernieuwde kennismaking met de voetballers 
en de staf is me erg goed bevallen. Ik streef 
naar een open en laagdrempelig contact, dus 
iedereen mag zich vrij voelen om me te bena-

deren, bellen, aanspreken, wat dan ook, met 
een vraag of iets anders. Ik zal zoals altijd mijn 
uiterste best doen om iedereen zo goed mo-
gelijk te helpen. Wel veel ‘ik’ merk ik, excuses 
daarvoor, maar goed, de bedoeling was me-
zelf te introduceren... Ik heb er erg veel zin in 
en hoop op een mooie en lange tweede fysio-
periode bij NWC!”  

Hoofd jeugdopleiding  
Piet van de Kerkhof.
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Reactie Piet van de Kerkhof:
“Doelstelling is de trainers zo goed mogelijk 
opleiden en begeleiden, zorgen voor een up-
to-date jaarplan (circuitvorm) en er samen met 
de trainers voor zorgen dat jeugd optimaal 
kan presteren in competitie om zodoende di-
visieniveau te behouden en de JO15 terug op 
divisieniveau te krijgen. Spelers op niveau 
afleveren bij de senioren is belangrijk, echter 
beleving en plezier verliezen we niet uit het 
oog. Het is moeilijk in te schatten waar we pre-
cies staan, door corona hebben we de laatste 
twee competities maar gedeeltelijk kunnen 
spelen en heel veel trainingen erop zitten. Er is 
wat geschoven met de hoofdtrainers en diver-
se jonge trainers zijn doorgestroomd die extra 
begeleiding verdienen. Door veel met trainers 
in gesprek te gaan kan ik goed inschatten wat 
er nodig is om het geheel nog beter te laten 
functioneren. Veel aandacht zal er gaan naar 
bijeenkomsten met de trainers in theorie en 
praktijk. Coach de Coach zal tijdens de win-
terstop weer plaatsvinden als corona niet op-
nieuw toeslaat.”

“NWC is een warme club waar ik met plezier 
mijn werkzaamheden vervul. Ben nu in totaal 

aan mijn vijfde seizoen bezig en het voelt in-
middels als thuiskomen. De samenwerking 
met bestuur, technische zaken en trainers is 
prima en gezamenlijk kunnen we de jeugd op 
niveau houden en waar mogelijk verbeteren. 
Als Limburger onder de Brabanders voel ik me 
zeer op mijn gemak. Samen zullen we slagen 
om onze doelstellingen te verwezenlijken.”

Reactie Damon Claessens:
“Het is voor mij een grote eer dat ik gevraagd 
ben als hoofdtrainer van de JO19-1. Vooral op 
mijn leeftijd (20) is het mooi dat ik het ver-
trouwen krijg om het team te trainen/coachen 
waarvan ik twee jaar geleden zelf nog deel van 
uitmaakte. Ik ben een trainer die kort op de 
spelers zit, veel strijd en inzet verwacht van de 
spelers en het maximale uit het team wil ha-
len. Maar ik houd er ook van dat er een goede 
sfeer hangt in de groep.”

“Mijn grootste ambitie is dat de spelers zo ver 
mogelijk te laten ontwikkelen en helpen in 
hun stap naar de senioren. Daarnaast is mijn 
streven om een team te ontwikkelen dat goed 
en mooi voetbal speelt, natuurlijk gekoppeld 
aan mooie resultaten.”  

Damon Claessens en Arian Verrijt  
ondertekenen het contract.
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Wij kondigen met trots aan dat NWC dit seizoen voor het eerst van start is gegaan met een 
MO13 team. MO13 is een groeiend team dat nu al uit 15 meiden bestaat. Afgelopen zater-
dag zijn ze met de Ricus Verhees beker goed van start gegaan en waren deze stoere meiden 
dankzij de begeleiding van de trainers en leiders al goed op elkaar ingespeeld. Zij hebben 
deze wedstrijd met een stand van 4-4 afgesloten en hebben met een tevreden gevoel terug 
gekeken op de wedstrijd. 
Wij wensen de Mo13 meiden samen met de trainers en leiders een mooi, sportief voetbal-
seizoen toe!

News Flash!

In memoriam  
Jan-Pieter van Tilburg
Op 26 mei 2021 overleed op 53-jarige leeftijd Jan-Pieter van Tilburg. Jan-Pieter was al jaren 
lid van NWC en vader van Lieke, destijds speelster in onze JO15. Wij wensen zijn vrouw 
Diana, zijn kinderen en iedereen die hem lief had heel veel sterkte toe.
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STAND van zaken

De vrouwenteams zijn klaar 
voor het nieuwe seizoen 
NA EEN LANGE STILTE BEGINT DE BAL LANGZAAMAAN WEER OP VOLLE SNELHEID TE ROLLEN, 

ZO OOK VOOR DE VROUWENTEAMS VAN BEIDE VERENIGINGEN.

Vier vrouwenteams gaan beginnen 
aan het seizoen 2021/2022. Hier-
van gaan 3 teams opereren binnen 
het selectie voetbal. Vrouwen 4 
gaat volledig recreatief aan de slag.
De verenigingen hebben de ‘kop-
pen’ bij elkaar gestoken en zijn 
nader tot elkaar gekomen. Dit leidt 
er toe dat de teams wisselend te 
bewonderen zijn op beide sport-
parken.
Ook gaat de MO17 een voorname rol spelen 
binnen de samenwerking van beide verenigin-
gen. Allereerst als “pilot”, maar alle meiden 
MO17 zijn ook op beide sportparken te aan-
schouwen.

Even terug naar de vrouwen en dan per team.

Vrouwen 1
Vrouwen 1 gaat uitkomen in de Hoofdklasse 
(3e niveau in Nederland). Met regionale tegen-
standers als FC Eindhoven en Nuenen, alsook 
landelijke tegenstanders, denk hierbij aan Bui-
tenveldert (Amsterdam) gaan zij de strijd aan.
Ditmaal onder leiding van onze nieuwe trainer 
Rik Hoeben (afkomstig uit Geffen). Nieuwe vi-
sie, nieuwe kijk op voetbal, nieuwe kijk op de 
selectie. We blijven vrouwen 1 volgen.

Vrouwen 2
Tevens uitkomend in de A-categorie (3e klas-
se), gaan deze meiden, onder begeleiding 

van Patrick Slegers, de strijd aan. 
De strijd om zich in deze klasse 
te handhaven. Langzaamaan 
groeiende van een verdedigend 
spelend team naar een team dat 
nadrukkelijker aanwezig wil zijn 
in een wedstrijd. Hoe zal dat gaan 
uitpakken?

Vrouwen 3
Een kleine mix tussen meiden die twijfelen 
over selectie voetbal en jonge aanwas die 
graag willen “aantikken” bij vrouwen 1 en 2. 
Deze groep gaat kijken of zij onder begeleiding 
van Riny v.d. Wallen langzaamaan het verschil 
kunnen gaan maken in de 6e klasse.

Vrouwen 4
Tot slot vrouwen 4, een team met een recreatie-
ve inslag en speelsters uit Someren en Asten. 
Zij trainen 1x per week onder leiding van Wiljan 
Raijmakers. Zeker een team dat gezien hun er-
varing en kwaliteiten niet te onderschatten is.

Veel beweging binnen de ST vrouwenteams 
van de gezamenlijke verenigingen. Nader tot 
elkaar gekomen kan er gewerkt worden aan 
een grotere groei in de toekomst. Sportief ge-
zien liggen er meer dan voldoende uitdagin-
gen.

De dames zeggen nu “tot in de kantine, wij zul-
len er zijn”.....  
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Jan van bussel over ledenadministratie toen en nu

De ledenadministratie van 
Voetbalvereniging  NWC Asten
HEEL LANG GELEDEN, EN NU PRAAT IK OVER 1965-1966, TOEN ONS TELEFOONNUMMER 

NOG UIT 4 CIJFERS BESTOND TEL.1605 , MOCHT JE  PAS “OP VOETBAL” ALS JE 10 JAAR WAS.                                                                             

NIET AANMELDEN VIA EEN COMPUTER OP DE SITE VAN NWC, WANT COMPUTERS WAREN ER 

TOEN NOG NIET, MAAR OP DE FIETS NAAR DE LEDENADMINISTRATIE.                                                                                                 

Dat was toen bij Mister Baltussen , leraar op 
wat eerst de  Ulo, daarna de  Mulo en nog  la-
ter de Mavo  genoemd werd. Hij woonde op de 
Dijkstraat samen met zijn vrouw, een dochter 
en  5 uitstekend voetballende zonen.
       
Heer Baltussen wilde elk nieuw lid zelf zien (in-
specteren?). Dus vol zenuwen, met knikkende 
knieën ,op mijn fietske naar de Dijkstraat.  
Spannend……..…”zou ik door de ballotage 
commissie komen?” Uiteindelijk bleek dat de 
schrik voor niks  geweest te zijn.        
Baltussen bleek een erg aardige man  en wist 
dat ik uit een goede, nette familie kwam en ik 
was dus meteen aangenomen als lid van NWC.
En gelukkig waren er in die tijd erg veel jon-
gens  die dezelfde weg met hun fietske gingen 
en NWC-er werden.          
De aanmelding gebeurde  door het invullen 
van aanmeldingsformulieren op papier. Een 
recente pasfoto inleveren en na enkele weken 
ontving NWC  je spelerspas en was je speel-
gerechtigd. De hele aanmeldingprocedure  ge-
beurde op papier  en werd via de post naar de 
KNVB gestuurd .  Dus er ging steeds wel wat 
tijd overheen voordat er iets geregeld was. Ze-
ker bij overschrijvingen van de ene naar de an-

1966: geen douches maar wel 3 kleedlokalen.    
Daar kwam later nog een afgedankte woonwa-
gen als kleedlokaal bij en stromend koud wa-
ter. Wat een luxe !

deren vereniging kon het weken duren voordat 
het rond was.

Voor aanvang van elke wedstrijd werden op 
de middenstip, door de scheidsrechters ,alle 
passen van opgestelde spelers gecontroleerd.  
Was je speelgerechtigd voor die klasse?
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Voor je betaalde contributie werd er nogal wat 
geboden door NWC . Je kreeg elke week 1 of 2 
keer  training en mocht competitiewedstrijden 
spelen op een van de twee velden achter fami-
lie Ling , bij de molen. Niet de beste kwaliteit 
grasmatten maar we konden het er goed mee 
doen. 

 In die tijd werd het 
nieuwe sportpark op 
de Beatrixlaan aan-
gelegd  maar dat was 
in het begin nog te 
klein om alle senio-
ren en junioren teams 
te huisvesten  . Maar  
gelukkig konden de 
junioren daar na een 
tijdje  ook terecht en 
waren de velden bij 
Ling verleden tijd.

Kleding mocht je zelf 
kopen met als ge-
volg dat er in 1 team 
4 of 5 tinten oranje 
te zien waren.  Mijn 
eerste voetbalschoe-
nen had ik  bij elkaar 
gespaard met aard-
beien- en bessen  
plukken bij Le Noble 
een tuinder  richting 
Heusden.
Toen ik 12 november  
1965 me bij Mister 
Baltussen, de ledenadministratie van NWC, 
met knikkende knieën aan kwam melden ( Ik 
was 11 november 10 geworden) had ik niet ook 
maar een klein beetje gedacht dat ik die taak 
van de ledenadministratie binnen NWC ooit op 
me zou gaan nemen.
Begin 2017 gaf ik bij NWC aan dat ik weer inte-
resse had om iets bij NWC te gaan doen. Ik had 
35 jaren  gevoetbald bij junioren en senioren. 

En in 1999/2000 stopte ik als spelend lid en 
kwam ik verschillende jaren in het seniorenbe-
stuur. Daarnaast  nog leider bij de teams van 
Jannes en Joost.

Toen ik daar mee stopte heb ik enkele jaren 
niets gedaan bij NWC maar het begon toch 
weer te kriebelen. Ik zou graag iets gaan 

doen binnen NWC 
maar niet met de 
“verplichting” om 
bijna elk  weekend 
op het sportpark te 
“moeten” zijn. Dat 
kwam niet goed uit 
met mijn werk en 
prive.   De ledenad-
ministratie was daar 
een ideale vrijwilli-
gerstaak voor. Bijna 
allemaal van uit huis 
te regelen en als het 
uitkomt en de zin er 
is af en toe naar het 
sportpark.

Tegenwoordig  gaat 
de ledenadminis-
tratie bijna geheel 
digitaal. Korte lijnen 
met de KNVB in een 
overzichtelijk com-
puterprogramma dat 
Sportlink heet. Een 
lidmaatschap en 
overschrijving  is dik-

wijls  in enkele klikken geregeld. Bij elke spe-
ler staat de historie waar, hoe lang en in welk 
team die speler of speelster in het verleden 
gespeeld heeft en nu speelt.

Nu krijg je voor je betaalde contributie , ver-
geleken bij 1965 wel erg veel geboden bij die 
mooie actieve vereniging NWC. Erg mooie 
velden, super kleedlokalen met douches met 
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koud en warm stromend water, geweldig ge-
zellige kantine, trainingen, wedstrijden en al-
lemaal  uniforme kleding in 1 team. 

Aan het begin van het nieuwe seizoen  heeft  
NWC ruim 800 spelende leden. Ongeveer 300 
senioren mannen en 24 senioren vrouwen.                   
460 junioren meisjes en jongens, 16 Wandel-
voetballers. En dan heb je de deelnemers  aan 
het G-voetbal .    
Daarnaast zijn er nog 190 leden die niet actief 
voetballen en verenigingscontributie betalen.     
En niet te vergeten alle vrijwilligers waaronder  
leiders en leidsters, trainers, bezorgers van de 
NWC-er, bestuurders, EHBO-ers/BHV-ers, be-
stuursdiensten, vrijwilligers G-voetbal  en alle 
vrijwilligers die ik hier vergeten ben.  Een heel 
bedrijf die vereniging die NWC heet.            

Het valt op dat wanneer er een toernooi  ge-
speeld wordt op Europees of wereldniveau er 
erg veel jongste junioren zich als lid aanmel-
den. Ook na het succes van de oranje vrou-
wen meldden zich erg veel jonge meisjes aan.         
De kleinsten mogen eerst proeftrainen en als 
ze de smaak te pakken hebben kunnen ze zich 
officieel aanmelden.

Om je aan te melden is het gelukkig niet meer 
nodig om met knikkende knieën op de fiets 
naar de ledenadministrateur te gaan.  
Nee, gelukkig alles digitaal, dat is een grote 
vooruitgang. 

Met vriendelijke sportgroeten,
Jullie ledenadministratie    

Jan van Bussel

Ook de 2021 editie van de NWC Erima Voetbaldagen was zeer geslaagd! Meer dan 140 kinderen 
hebben drie dagen lang genoten van allerlei spelvormen en het lekker samen op een voetbalveld 
bezig zijn. Organisatie, vrijwilligers en deelnemers: bedankt en graag tot volgend jaar!
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Dag jongeman! Aan jou de eer om de eerste 
post-corona-relinghanger te worden. Mag ik 
je wat vragen?
Ja hoor. Als het maar niet te ingewikkeld is.

Dat valt zat mee. Wie ben je en wat doe je hier 
op zomaar een donderdagavond?
Ik ben Max van Halteren en ik ben hier omdat 
het donderdagavond-clubavond is! Eindelijk 
weer met  mijn maten een biertje drinken gezel-
lig in de kantine. Wat hebben we dat gemist!

Breek me de bek niet open... En nu hang je hier 
wat naar de training van het eerste te kijken?
Nou... eerlijk gezegd sta ik hier gewoon te 
roken... En dan is het goed hangen en kijken 
hoor, over het relingske.

Voetbal je zelf ook?
Jazeker. Ik zit in de A1, of eigenlijk moet ik 
JO19-1 zeggen. Ik speel op het middenveld, 
centraal meestal.

OVER DE RELING
EINDELIJK HANGEN ER WEER MENSEN OVER 

HEKWERK OM HET BALKON VAN DE KANTI-

NE! UITEINDELIJK TOCH DÉ PLEK BIJ UITSTEK 

WAAR SUPPORTERS, HANGEND OVER HET 

HEK ALS OVER DE RELING VAN EEN SCHIP, 

UITKIJKEND OVER HET IMMER GROENE EN 

EGALE HOOFDVELD, TOT AL DAN NIET DIEPE 

VOETBALOVERPEINZINGEN KOMEN. DEZE 

KEER IN ‘OVER DE RELING’:

COLUMN

Aha, spelmaker dus. Wat is je favoriete voet-
balclub en hou je verder nog van sport?
Uiteraard is Ajax mijn favoriete club. Verder 
kijk ik graag formule 1, vooral sinds Max suc-
cesvol is.

Uiteraard, 2 x uiteraard zelfs. Heb je tot slot 
nog een mooie uitsmijter voor onze lezers?
Nou, ondanks mijn hete looks zoals je ziet ben 
ik nog vrijgezel. Dus als een leuke, vlotte meid, 
haarkleur maakt niet uit, denkt: wat een lekker 
ding, laat gerust weten!

Dan kunnen ze zich melden bij de redactie en 
hoor je het snel van ons! Wat zullen we het 
druk krijgen... Dankjewel Max 
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Bij een grote vereniging zoals NWC zijn ieder seizoen veel vrijwilligers actief. Zonder hun belan-
geloze inzet en creativiteit zouden er veel activiteiten niet plaats kunnen vinden.  Maar er zijn 
ieder seizoen ook vrijwilligers die stoppen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die onze mooie 
voetbalvereniging willen helpen. Want zoals iedereen weet: Vele handen maken licht werk.
Als deze vacatures niet zo bij je passen, weet dat er ook nog ander verenigingswerk te doen is wat 
beter past bij wie je bent en waar je goed in bent. Onze vereniging kan altijd nieuwe vrijwilligers 
gebruiken!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joost van Stiphout  
via vrijwilligerszaken@nwc-asten.nl

WORD JIJ ONZE NIEUWE: 
      TEAMMANAGER NWC 1

      VRIJWILLIGER IN ONS NIEUWE POETS-TEAM ACCOMMODATIE 

      VRIJWILLIGER VOOR BELIJNEN VOETBALVELDEN

     COORDINATOR SCHEIDSRECHTERSZAKEN JEUGD

      VRIJWILLIGER ACCOMODATIE BEHEER

vrijwilligers gevraagd
vacatures



*=inmiddels overleden

4040

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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