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Van de voorzitter
door Jack Rasenberg
Wat hebben we weer een fantastisch jubileum achter de rug. Drie
hele gezellige en goed bezochte dagen met de zondag VICW, die
als een onvergetelijke en unieke middag onze herinnering in zal
gaan. Jubileumcommissie en alle vrijwilligers, en het waren er weer
veel, bedankt voor jullie inzet!
In deze Sinjaal later meer over het jubileum.
Ondertussen staan we aan het begin van een nieuw seizoen, waar
onze selectie al weer een tijd bezig is zich voor te bereiden op een
niveau hoger; de 4e klasse van de KNVB.
Twee nieuwe trainers, Henk van Boxel en Raymond Sponselee (en
de rest van de technische staf) doen hun uiterste best om de
spelers klaar te stomen. We komen meer aansprekende
tegenstanders tegen, zoals Right’Oh, DIA, Irene’58 en uiteraard
Terheijden. De moeite waard dus om langs te komen op ons
aanzienlijk opgeknapte sportpark Heesterbosch.
Ook de lagere elftallen gaan weer van start. Na enkele jaren met
vier elftallen te hebben deel genomen, gaan we nu zelfs met vijf
elftallen en een dameselftal aanvangen.
Ook de jeugd, onder aanvoering van nieuwe voorzitter Giel Baaij,
zijn weer begonnen en het eerste succes is al binnen. De
Drimmelen Cup werd veroverend. Proficiat!
Voetballers en begeleiders, veel voetbalplezier en succes!

De kopij voor de volgende uitgave van Sinjaal
verwachten wij uiterlijk 4 oktober 2015
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Van de bestuurstafel
door secretaris
Anita Diepstraten

Namens het bestuur hoop ik dat jullie allemaal van een goede en
gezellige vakantie hebben kunnen genieten.
Hopelijk kan men weer vol goede moed aan het nieuwe seizoen
beginnen.
Geboorte Pien de Meijer
Wij kunnen een geboorte melden, namelijk Pien de
Meijer, dochter en zusje van Willem, Laura en
Willem de Meijer.
Wij feliciteren de kersverse ouders met deze
mooie gebeurtenis en wensen hen een mooie,
gezonde en sportieve toekomst toe.
Bronzen Bever voor Ad Fens en zilveren speld voor Piet de
Graaf
Op de eerste dag van het jubileumweekend, tijdens de receptie,
werden twee bijzondere mensen in het zonnetje gezet. Na een
korte toespraak van voorzitter Jack Rasenberg ontving Piet de
Graaf van de heer Timmermans van de KNVB de zilveren speld
voor al zijn vrijwilligersbijdragen in de afgelopen decennia. Hierna
nam burgermeester Gert de Kok het woord en riep Ad Fens naar
voren, die vervolgens de Bronzen Bever mocht ontvangen voor zijn
jarenlange ondersteunende werkzaamheden voor de V.C.W.selectie en de trainers.
Elders in dit clubblad is meer te lezen over dit grandioze
jubileumweekend. Ook zijn er veel foto’s te zien op de website
www.vcw-wagenberg.nl.
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Algemene ledenvergadering
Het bestuur heeft de datum voor de jaarvergadering 2015 vastgesteld op vrijdagavond 30 oktober, aanvang 20.30 uur.
Wij nodigen alle leden van harte uit om de ledenvergadering bij te
wonen en mee te beslissen over de toekomst van onze voetbalclub.

23 oktober

kaartavond

30 oktober

Algemene Ledenvergadering

6 november

kaartavond

Digitaal jaarboek
Het jaarboek voor de Algemene Ledenvergadering is vanaf half
oktober digitaal beschikbaar. Te raadplegen op de website
www.vcw-wagenberg.nl.

13 november

bingo

20 november

kaartavond

4 december

kaartavond

18 december

bloemenactie

1 januari 2016

nieuwjaarswedstrijd en -bijeenkomst

4 maart 2016

bingo

18 maart 2016

bloemenactie

13 mei 2016

bloemenactie

Ledenadministratie
Adreswijzigingen en spelersmutaties moeten doorgegeven worden
aan José Damen, Elsakker 13, Wagenberg.
E-mail: ledenadministratie@vcw-wagenberg.nl

Activiteitenkalender
Activiteitenkalender V.C.W.
Datum

Activiteit

11 september

kaartavond

25 september

kaartavond

2 oktober

bloemenactie

9 oktober

kaartavond
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Dit jaar was Oscar 70 jaar lid van onze vereniging, iedereen kende
hem als Oscar, zijn achternaam? Driesen.
En in de herfst, als je dan bij Oscar kwam, kreeg je prompt een zak
walnoten mee.

“In memoriam Oscar”
door Cees Vermeulen

Ik mis Oscar, ik dacht altijd dat hij voor eeuwig op Wagenberg zou
zijn.

Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij
Mocht er een rustpunt in menselijke vorm bestaan, dan zou dat
Oscar zijn………Wagenberg kende hem als Oscar, altijd de rust
zelve, zo is hij ook van ons heen gegaan in juli.
Ik ken Oscar vanaf het moment dat ik als 13-jarige in het tweede
elftal mocht invallen, daar achterin, in de verdediging stond de
stopperspil die nooit in paniek geraakte. Ook aan het biljart leerde
ik Oscar kennen, bedachtzaam de situatie op het biljart observerend. Dan nam hij een slok van z’n popke, een kruidendrank, die
rolde dan in zijn mond van links naar rechts.
Oscar ging zijn keu in stelling brengen, nog eens kijken en dan,
pats weer een carambole, de zoveelste in de serie. Want biljarten
kon Oscar en er van genieten nog meer.
Wilde je je verhaal kwijt, dan kon dat bij Oscar, hij stelde de
wedervraag, jouw antwoord daarop en dan kwam Oscar’s
bedachtzame advies op jouw probleem.
Oscar was opgeleid als zadelmaker, schoenmaker en postbode,
maar hij had samen met echtgenote Adrie jarenlang hun sportartikelenzaak in Wagenberg.
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Dit is de eerste Sinjaal van dit seizoen. We hopen dat jullie allemaal
een fijne zomer(vakantie) hebben gehad en weer veel zin hebben
om te voetballen! Tijdens de vakantieperiode was er in het
weekend van 21 t/m 23 augustus het feest voor het 70-jarig
bestaan van onze club V.C.W. Op de zaterdag waren er erg leuke
activiteiten voor de jeugd. De deelnemers hebben genoten van een
heerlijke (voetbal) spelletjesdag.
Het seizoen startte voor de jeugd op
woensdag 26 augustus met het jaarlijkse toernooi om de Drimmelen Cup.
De deelnemende teams van V.C.W.
leverden meteen puike prestaties, want
we wonnen meteen de beker.
Ook ging de bekercompetitie van start.
Vanaf maandag 31 augustus zijn de
trainingen weer begonnen. Op zaterdag
12 september worden de eerste competitiewedstrijden gespeeld.

8

Sinjaal

Sinjaal

We zijn bezig met de laatste loodjes om voor alle teams de best
mogelijke trainersinvulling te regelen. Verder zijn we erg blij dat
Guus Boel ons jeugdbestuur komt versterken; Guus zal zich
ondermeer gaan bezig houden met de coördinatie van Technische
Zaken voor de A-, B-, en C-jeugd. Daarnaast zal Johan Raesen ons
dit seizoen weer ondersteunen als Jeugdcoördinator Technische
Zaken voor alle leeftijdsgroepen.
Last but not least willen wij Miranda Verschuren
hartelijk danken voor alle activiteiten die zij heeft
verricht voor het Jeugdbestuur gedurende vele
jaren. En voor alles wat zij nog blijft doen!
Miranda blijft actief als wedstrijdsecretaris voor
de jeugd, en ook als leider voor de B. Tot slot
wensen wij jullie allemaal heel veel voetbalplezier in het seizoen 2015 – 2016. Hup V.C.W.!
Mededelingen:
•
Maandag 28 september a.s. vindt om 20.00 uur de eerste
jeugdkader bijeenkomst plaats voor trainers, leiders en geïnteresseerde ouders;
•
Ook dit seizoen is er weer de “Pupil van de week”. Het schema
met de indeling is door Bob de Hoop naar alle kinderen en
ouders/verzorgers gestuurd;
•
De eerste bloemenactie van dit seizoen is op vrijdag 2 oktober
a.s. door de teams van de C1 en F2. De overige data zijn vastgesteld op 18 december (B1 en D1), 19 maart 2016 (E1 en F1)
en 13 mei 2016 (teams nog te bepalen). Leon van Efferen
coördineert de acties namens het jeugdbestuur;
•
Op vrijdagavond 13 november a.s. is het BINGO! De baten
komen ten goede aan de Engelandcommissie;
•
Ook dit jaar zal er weer een beroep worden gedaan op de
leiders en trainers om een bijdrage te leveren aan Sinjaal. Het
is altijd leuk als er ook van de jeugd stukjes in Sinjaal
verschijnen. Hiervoor wordt een schema gemaakt. Als jullie
team aan de beurt is, krijgen jullie hierover tijdig bericht;
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•

•
•

Zijn er mensen die als leider of (assistent) trainer ons willen
helpen? Wil je dit zelf doen, of ken je iemand, laat het ons
weten! Graag willen we al onze teams zo goed mogelijk
faciliteren. Voetbal is een teamsport en doe je samen met je
teammaatjes en ook met je trainers, leiders, ouders/ verzorgers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!
Zorg ervoor dat de ballen die meegenomen worden naar het
veld ook terug komen in het ballenhok. Mocht je een bal kwijt
raken meld dit even aan Piet van der Korput. Wees zuinig op
de spullen van onze club!
Voor wedstrijdinformatie en overige zaken raadpleeg de
website www.vcw-wagenberg.nl;
Voor vragen kunt u zich ook altijd wenden tot de desbetreffende contactpersoon. Guus Boel en/of Giel Baaij (A1, B1,
C1), Leon van Efferen en/of Bob de Hoop (D1, E1, F1, F2 en
Mini’s).

Heeft u een vraag, tip, of een klacht?
Uw kind sport bij onze vereniging. En daarom is het voor ons
belangrijk hoe u over ons denkt. Kunnen wij zaken nog beter doen?
Ziet u iets dat niet zo loopt zoals het zou horen? Schroom niet om
ons dat te vertellen. Door het uiten van deze gedachten kunt u
bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onze sportvereniging. Laat het ons daarom altijd weten als u een vraag, tip of
een klacht heeft. De vereniging is daar alleen maar mee geholpen.
Bij wie kunt u terecht?
U kunt met vragen, opmerkingen en problemen het beste gaan
naar de leden van het jeugdbestuur Guus Boel en/of Giel Baaij
(voor de A1, B1, C1), Leon van Efferen en/of Bob de Hoop (voor de
D1, E1, F1, F2 en Mini’s), dan wel diegene die er het dichtste bij
staat, of wie het probleem betreft. Ouders en/of verzorgers kunnen
op zaterdag bij de jeugdwedstrijden altijd in de bestuurskamer
terecht voor het stellen van vragen aan de wedstrijdcoördinator.
Daarnaast kunt u altijd terecht via de mail:
jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl.
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Namens de jubileumcommissie
door Rob Vrolijk
Zoals jullie allemaal wel gemerkt hebben zit de vakantie er al weer
een tijdje op. Gelukkig hebben we deze vakantie af kunnen sluiten
met een geweldig jubileumweekend waar jullie allemaal deel van
hebben uitgemaakt.
Op vrijdag zijn we begonnen met een receptie en de
daaropvolgende reünie. Bij de receptie werden Piet de Graaf en Ad
Fens gehuldigd voor hun geweldige inzet van de afgelopen jaren.
Na deze huldigingen en een woordje van de voorzitter ging de
reünie van start.
Tijdens een hapje en een drankje konden de bezoekers ook
genieten van de wedstrijd V.C.W.1 - OUD V.C.W. Toen het
eindsignaal klonk en de jonkies met een mooie 5-1 winst van het
veld afliepen, kon het feest pas echt beginnen. Er werden weer flink
wat oude koeien uit de sloot gehaald en iedereen had het prima
naar zijn zin!
De tweede dag begon wederom met een prachtig zonnetje en de
ochtend stond in het teken van de voetbalparty waarin door
verschillende jeugdteams allerlei voetbalspelletjes gedaan moesten
worden. Zoals b.v. stropdas schieten, kratje/latje schieten,
snelheidsmeter. Het ging er fanatiek aan toe en in de pauzes
kregen de dorstige kinderen ranja
om weer aan te sterken. In de
middag was er Bubble Soccer voor
de jeugd vanaf 16 jaar en senioren,
dit was erg grappig om te zien.
Waarbij de wat gezette personen in
het voordeel waren met het
“beuken” van de tegenstander. Al
met al een erg leuke dag.
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In de tussentijd waren ook al de voorbereidingen begonnen voor de
avond. De band Face to Face hadden heel wat materiaal
meegebracht om een wervelende show weg te geven. Het was dan
ook een fantastische avond met een diversiteit aan muziekstijlen
die de bezoekers massaal op de dansvloer bracht. Al met al dus
weer een geslaagde 2de dag.
De laatste dag alweer, wat gaat de tijd snel als je plezier hebt. Op
deze mooie zondagmiddag stond de VI CW kwis op het programma
verzorgd door 5 Wagenbergse sauwelaars n.l. Ronald Kustermans
als Wilfred Genee, Twan van Oers als René van der Gijp, John
Stroop als Jan Boskamp, Cor van Kampen als Johan Derksen en
als speciale reporter Ger van Turnhout als Sierd de Vos.

Als muzikale ondersteuning de speciaal opgerichte Danny Vera’s,
drie akkoorden band met Jan Huijbregts, Hans Rasenberg, BertJan Sprangers, Jan van Etten en Jürgen van Dongen.
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De Jubileumcommissie van V.C.W.

De kwis bestond uit 50 V.C.W. gerelateerde vragen die gedurende
drie sessies werden gesteld, met daarin ook speciale rapportages
van Sierd de Vos vanuit Den Hout, Terheijden en de Wagenbergse
Put. Er werden ook nog twee gasten, Michel van der Korput en Dik
van Beest, aan tafel uitgenodigd. De vragen werden voorzien van
commentaar door de panelleden en samen met de filmpjes van
Sierd was dit een historische middag die bij iedereen enorm op de
lachspieren werkte. Kortom een unieke middag die nog lang bij de
aanwezigen in het geheugen gegrift zal zijn.
Uiteraard was er ook een winnaar n.l. Team FC Kurany met daarin
Kevin Couweleers, Jeroen van Dongen, Frank Meeuwissen, Maikel
de Deugd en Rob van Gageldonk.

Verjaardagen in de
maand september
Naam
Jac Gabriëls
Arno Prinse
Jürgen Sestig
Hans Gelens
Cinta Norbart
Luit Vermunt
Jeroen Moerbeek
René Gabriëls
Mees Snoeren

Namens de jubileumcommissie willen wij iedereen bedanken die
heeft meegeholpen om dit tot een onvergetelijk weekend te
brengen. Tot over 5 jaar!!
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Verjaardag
1 september
1 september
2 september
2 september
2 september
2 september
4 september
7 september
8 september

Sinjaal
Glenn Sergeant
Esli Hanegraaf
Ard Baaij
Luca Höhne
Jan Broeke
Jan Huijbregts
Piet van der Korput
Rien Oonincx
Jens Moerbeek
Esther Bouwens
Twan van Beers
Pierre van der Korput
Lindsey van Wijk
Corné Razenberg
Wouter Genet
Theo van Ginneke
Piet Blok
Chantal Stroop
Stan de Meijer
John Reniers
Willem Holthaus
Kees Helmons
Nada Norbart
Fatih Avci
Marc van der Meer
Ad Brenters
Tristan de Hoop
Johan Havermans
Guido Loos
Guus de Meijer
René van Tetering

Sinjaal

Spelers V.
V.C.W. F-jeugd nemen beker
Drimmelen Cup in ontvangst!

9 september
10 september
10 september
10 september
11 september
11 september
11 september
12 september
13 september
15 september
16 september
17 september
17 september
17 september
17 september
18 september
19 september
19 september
19 september
20 september
21 september
23 september
23 september
24 september
25 september
26 september
27 september
27 september
27 september
29 september
30 september

door Giel Baaij

Woensdag 26 augustus vonden de wedstrijden om de Drimmelen
Cup voor de jeugd plaats. V.C.W. werd glorieus winnaar. Exact één
week later mocht onze F-jeugd de bijbehorende overwinningstrofee
in ontvangst nemen. Tijdens de training van afgelopen woensdag 2
september ging de beker van hand tot hand. Op de foto’s zijn de
blijde en trotse gezichten van de F-spelers van V.C.W. te zien.
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BESCHOUW 199
door Jan Schoonen
Leve de nacompetitie
Zondag 17 mei speelde V.C.W. de heenwedstrijd
in de nacompetitie tegen Hulsterloo. Die club
heeft zijn thuisbasis in het dorpje Nieuw-Namen,
waar nog geen 1000 mensen wonen en dat
gelegen is in het uiterst zuidoostelijk puntje van
Zeeuws-Vlaanderen, op een steenworp van de
Belgische grens. Het is weer eens wat anders
dan TPO, UVV of De Schutters. Het riekt zelfs naar een heuse
Europa Cup wedstrijd en vanuit het verre Spijkenisse ben ik die dag
dan ook afgezakt naar het diepe zuiden, met de eigen auto.
In Wagenberg deden ze dat anders. Met twee bussen toog een
hoop volk op pad. De eerste bus, waarin de spelers en begeleiders
vervoerd werden, vertrok dik anderhalf uur eerder dan de tweede
bus waarin de supporters zaten, maar kwam toch slechts 10
minuten eerder aan op de plaats van bestemming. Dan denk je aan
pech onderweg, of aan een buschauffeur die de weg niet weet,
maar de oorzaak lag anders.
Om met een touringcar in België rond te mogen rijden moet je zo’n
vehikel kennelijk aanmelden en dat was voor de spelersbus niet
gedaan. Daarom kon er niet over Antwerpen gereden worden maar
was een verre omweg door de Westerscheldetunnel en langs Hulst
noodzakelijk. De supporters bus kon wel de kortste weg langs
Antwerpen nemen en de mensen die daarin zaten waren dus niet
heel erg lang onderweg. Hoewel hun reis dus aanzienlijk korter
was, hadden de inzittenden toch erge dorst gekregen, maar daar
was een passende oplossing voor. Daarover later meer.
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Ik was met de auto en had de weg dus zelf kunnen uitstippelen.
Was mooi op tijd en werd bij het betreden van het complex meteen
aangesproken door een oude baas, volgens eigen zeggen een
supporter van de plaatselijke voetbalclub. Hij kwam meteen to the
point. “Ze kunnen er hier geen godverdomme van. Als je een bal 30
meter weg kan trappen, sta je hier in het eerste.” zo stak hij van
wal. Ik vertelde hem dat er ooit een artikel over V.C.W. in BN/De
Stem stond waarin door een eigen bestuurslid vermeld werd dat je
bij de Wagenbergers alleen in het eerste voetbalt als je in staat
bent de bal over de ballenvanger te schieten. De man lachte niet.
Bloedserieus vertelde hij dat de meeste spelers van Hulsterloo zelfs
daartoe niet in staat waren. Ik keek eens om me heen en zag
ballenvangers op het hobbelige hoofdveld die nauwelijks boven de
doelen uitstaken…. “Wie hier een beetje tegen een bal kan trappen,
vertrekt meteen over de grens, godverdomme, want daar worden
centen betaald. Wat hier overblijft laat zich raden.” Ik ken heel wat
supporters van voetbalploegen, maar deze man had realiteitszin;
een unicum in de voetbalwereld.
Hulsterloo bleek overigens midden in een jubileum te zitten. Er
stond een grote feesttent pal naast de kantine en toen de V.C.W.aanhang gearriveerd was en meteen tevreden constateerde dat er
Jupiler getapt werd, verdween bijna iedereen meteen in de tent of
naar het aanpalende terras, waar de ergste dorst binnen een poep
en een zucht gelest werd. Menige pint werd achterovergeslagen.
Ondertussen ging mijn gesprekspartner onverdroten verder.
Hij vertelde over het veld dat elke week gemaaid
werd. “Dat doen ze hier binnen een paar
minuten. Met een tractor die tijdens het maaien
de 50 kilometer per uur zeker haalt, godverdomme als het niet waar is.” Die week was het
echter met iets meer zorg gedaan. “OudFeyenoord speelde hier en dan moet alles wel goed geregeld zijn
natuurlijk. Er waren die dag zeker 350 toeschouwers,” zei de oude
baas trots. Of er vandaag ook zoveel man verwacht werd, vroeg ik
hem. “Hooguit 35, godverdomme” was het antwoord en hij voegde
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er nog aan toe “of jullie moeten veel man meebrengen.” Met een 30 zege waren de Rotterdammers overigens terug naar de Randstad
vertrokken. Het dorp had dus een Feyenoordelftal gezien dat zijn
wedstrijdjes wel gewoon wint, maar dit terzijde.
De club Hulsterloo bestond 50 jaar en dat
moest gevierd worden. Niet alleen met die
wedstrijd tegen Oud-Feyenoord trouwens.
Daags voor de wedstrijddag tegen V.C.W.
hadden Edwin Noorlander en Daniël
Lippens, twee DJ’s van Radio 538 on Tour
nog in de feesttent opgetreden. Dat moet
een ware happening geweest zijn, want bij
het plaatsnemen van trainer Mario Vermeirssen in de dug-out, vlak
voordat Hulsterloo-V.C.W. eindelijk begon, vroeg hij aan een paar
meegereisde Turkse V.C.W.-supporters die naast zijn dug-out op
een grote trommel aan het slaan waren of het niet een beetje
zachter kon. “Zeker een kater van gisteren,” merkte de altijd
scherpe Bart van der Sanden op.

Hij kreeg een pils van me en begon alweer te vertellen. Dat zijn
ploeg in de eerste wedstrijd goed was weggekomen en dat hij zich
geen illusies maakte. Wagenberg was aanzienlijk groter dan zijn
dorp en dan zouden er hier vast meer goede voetballers zijn,
beweerde hij. “En als je bij ons goed kan voetballen, speel je in
België.”
Toen de wedstrijd begon, nam de oude baas plaats op de tribune
en ik zocht een paar andere oude bazen op, Toon Simons en Henk
van den Ouweland en met hen bekeek ik de wedstrijd. Die was iets
beter dan in Zeeuws-Vlaanderen. V.C.W. trok uiteindelijk aan het
langste eind maar had het een groot gedeelte van de tweede helft
nog knap lastig tegen de wanhopig voor hun laatste kans strijdende
Zeeuwen. Aanvoerder Tim van Dongen maakte in minuut 86 aan
alle twijfel een einde door vanaf de rand van de zestien beheerst in
te knallen. Het was de verlossende 3-1. In blessuretijd scoorde Pim
van Oers nog uit een penalty en toen kon het feest beginnen.
V.C.W. vierdeklasser, dat is een felicitatie waard.

Over de wedstrijd zelf kan ik kort zijn. De oude baas had de
waarheid gesproken. De spelers van de thuisclub bakten er niet
veel van, uitgezonderd Christoph Praet, de nummer 10, die vlak
voor tijd een penalty versierde door krijsend ter aarde te storten
toen Jim de Laat hem in zijn nek ademde. V.C.W. was niet veel
beter. Het was door twee doelpunten van Kelvin Koppelaar op
voorsprong gekomen, maar die strafschop bracht een 2-2 op de
schuifbordjes van het antieke scorebord en daar zou geen
verandering meer in komen.
Een week later was de return in Wagenberg. De oude baas was er
bij. Ik wilde hem bij binnenkomst trakteren op een bak koffie, omdat
hij me zo leuk ontvangen had een week eerder, maar dat aanbod
sloeg hij af. Hij had liever een pilsje, want van de busreis had hij
zo’n droge keel gekregen, verdomme, dat die meteen doorgesmeerd moest worden. Niet met hete koffie, maar met koel bier.
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Het tweeluik met ‘t sympathieke clubje uit Zeeuws-Vlaanderen gaf
me veel voldoening en dan heb ik het niet eens over het uiteindelijke resultaat. Ik had het in het verre Nieuw-Namen prima
naar mijn zin en de meegereisde V.C.W.-supporters evenzeer, zo
zag ik om me heen. En in Wagenberg was het ook gezellig. Van
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twee kanten. Toen ik langs de kantine kwam om huiswaarts te
keren, werd er op de ramen geklopt. Het bleek de oude baas te
zijn, die binnen met een grote smile aan het bier zat. Hij maakte
een gebaar van “wil je er ook een?,” maar ik bedankte.
Hulsterloo is een mooi clubje. Ik moet me sterk
vergissen als het er daar niet net zo aan toe gaat als bij
ons. Alleen vloeken we hier iets minder, vermoed ik.
Mededeling van de redactie:
Dit artikel van Jan Schoonen had geplaatst moeten worden in de
editie van juni 2015 maar door een fout van de redactie is dat
helaas niet gebeurd. Wij betreuren dit zeer en bieden Jan onze
welgemeende excuses aan.

Dubbele kantlijn
door Cees Vermeulen
Mijmerend in de zomerzon, nippend aan een rosé uit het verre
Portugal, overdenk ik een stukje V.C.W. geschiedenis van heel
nabij. Terug van vakantie, ging ik vrijwillig naar alweer de eerste
training.
Zo mijne heren, als jullie mochten denken dat jullie zoete leventje
zo blijft voortduren, dan hebben jullie het goed mis, donderde het
uit de mond van Jan Kools, door ons aangesteld als trainer van de
selectie. Loopvermogen is de basis van elke sporter, dus ook van
jullie, zo denderde hij verder, wij werden steeds kleinere wezens,
althans zo voelde het.
In één van die V.C.W.-jaren was men bezig de Maasroute aan te
leggen, enorme zandbergen waren de voedingsbodem voor onze
trainingsarbeid na die lange zoete vakantieperiode.
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Kom op heren, tandje erbij, de eerste tegenstander wacht op jullie,
volgen, kom op, volgen, denderde het weer. In Made en Terheijden
moet men het hebben begrepen. V.C.W. is terug in competitie, wat
een geweld!
Zweet en nog eens zweet, 25 graden in die
augustuszon, zand tussen m’n tenen, zand
in m’n bek, langs de voet van die zandheuvel, dan weer naar boven en afdalen in
dat rulle zand en weer klonk die rotfluit,
keren naar boven, kom op stelletje oude
mannen, tempo, tempo………. Verdomme Kools, rot op!
Ik bedacht me in mijn zalige stoel met m’n rosétje uit Portugal in de
hand, Kools man, waarom waren we niet naar het bos gegaan?
De selectie in 2 groepen opgesplitst en een partijtje “bosvoetbal”
gedaan?
Een perceel bos moest het strijdtoneel zijn en afgebakend door zes
vlaggen, vier op de hoeken en twee op de middellijn. Ieder team
verstopte zijn goaltje van 120x70 cm, de tegenpartij moet het maar
zien te vinden om te scoren. Men zou twee spitsen kunnen
gebruiken om als een soort verkenners de goaltjes op te sporen en
door te geven waar we heen moesten voetballen.
Twee scheidsrechters zouden het spel in goede banen moeten
leiden, de bal met de hand spelen is verboden. Na iedere goal moet
men in looppas naar de middenstip om vervolgens weer af te
trappen. Na rust wordt er van speelhelft gewisseld en worden de
goals opnieuw verstopt. Met dit “bosvoetbal” is men met de bal
bezig, veel avontuur en spelmomenten en zeker een goede conditieopbouw.
Proost, op jullie V.C.W., weer een nieuw seizoen. Ik wens jullie veel
plezier aan de trainingsarbeid!
En laat het V.C.W.-motto voor het seizoen 2015 - 2016 zijn:
“Wacht in de wedstrijd niet op een goed moment, maar creëer er
zelf één!”
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Voor de buitenwacht was er nooit een vuiltje aan de lucht, een
alerte V.C.W.-volger fronste hooguit de wenkbrauwen wanneer hij
in de krant bij een wedstrijdverslag moest lezen, dat Wout van der
Korput of Piet Kokke gescoord hadden, terwijl Wagenberg die
gasten al tijden niet meer in een korte broek had gezien. Een
prominente rol in deze dubbele boekhouding was weggelegd voor
Mattie den Exter.

Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
Legendarisch

door Jan Huijbregts
Een legende is een wonderlijk verhaal, dat steeds doorverteld
wordt. Dat is de omschrijving die door Van Dale gegeven wordt.
Rondom een voetbalclub gebeuren talloze wonderlijke dingen en
die worden uiteraard ook doorverteld. Aangezien er niet zelden
sprake is van lichte invloed van een of andere alcoholische
versnapering bij dat doorgeven, gaan we met de feitelijkheid nogal
eens aan de haal. Zo gebeurt dat nu eenmaal en daar is niets mis
mee. Maar in dit geval is er wel degelijk sprake van een stevige
grond van waarheid, zo kan ik u bezweren.
Zo’n dikke veertig jaar geleden moest ik als secretaris allerlei
paperassen invullen en opsturen naar de K.N.V.B. Sommige wekelijks (de wedstrijdformulieren), andere maandelijks (de elftalopgaven). Het was een ingewikkeld systeem dat er voor moest
zorgen, dat er geen ongerechtigde spelers aan wedstrijden deel
konden nemen. In de praktijk kwam het er op neer dat het vooral
gunstig was voor de bond, want iedere keer als een formulier niet
tijdig ingeleverd was, volgde een financiële boete. Voor de rest was
het niet echt werkzaam, want het was natuurlijk administratief
onmogelijk om al die duizenden ingezonden papieren op waarheid
te controleren. Bovendien was het algemeen bekend, dat door
iedereen de hand werd gelicht met die regelgeving. Standaard
werden mensen opgevoerd, die totaal niet aan het spelletje
deelnamen, maar die om een of andere reden toch nog wel op de
ledenlijst stonden. Het is, dat de uitdrukking toen nog niet bestond,
anders zouden we destijds al hebben geconcludeerd, dat het
helemaal nergens over ging.
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De familie had ooit een winkel in het laatste huis voor de rotonde.
Daar, waar Jan en Joop van Meel tegenwoordig wonen. Enfin.
Winkeltje gesloten, familie weg, Mattie weg. Maar niet in de
gedachte van een aantal mensen en ook niet weg van de ledenlijst.
Zeker niet. Mattie werd de spil in een klein netwerk van fraude. Hij
werd met grote regelmaat opgevoerd op allerlei lijstjes, speelde dan
in allerlei teams (ook op hoog niveau), kreeg schorsingen aan zijn
broek, zag er dus wekelijks anders uit, kortom: hij groeide uit tot de
kameleon van V.C.W. Ik ga er van uit, dat Mattie destijds niets wist
van de rol die hij binnen V.C.W. speelde en van welke waarde hij
was. Het was wel geinig om mee te maken dat er in het kleedlokaal
voor aanvang van de wedstrijd soms werd gevraagd aan de leider:
“wie is er vandaag Mattie?” Met name Jan Diepstraten kwam er
nogal eens mee, vaak zelfs in situaties dat het helemaal niet van
toepassing was en daarmee legde hij de basis voor het ontstaan
van het legendarische rondom Mattie.
Tegenwoordig speelt dat niet meer zo, maar destijds was het wel
degelijk een bekend fenomeen in beperkte V.C.W.-kring. Dat ik het
er nu over heb, heeft een speciale reden.
Eind augustus hadden we een feestweekend in verband met het
zeventigjarig bestaan. Je komt er zo de een en andere tegen en
jawel. Mattie den Exter himself is heel het weekend aanwezig
geweest. Overgekomen vanuit Maarssen, verblijvend in een Bed
and Breakfast in Lage Zwaluwe heeft hij alles gevolgd. Bij eerdere
jubilea was hij trouwens ook present en als het ook maar enigszins
kan, zal hij er over vijf jaar weer zijn. Schitterend toch. Ik zou bijna
zeggen, dat er een speciale onderscheiding moet komen die
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mensen voor het voetlicht brengt die weliswaar in vergetelheid zijn
geraakt, maar die wel degelijk iets voor de vereniging hebben
betekend en voor wie de vereniging schijnbaar ook nog iets
betekent. De Mattie den Exter-award zeg maar. Geintje. Maar ik
vind het wel een mooi verhaal.

Mariëlle de Leeuw
Jeroen Verhoef
Jari van Oers
Sam van den Berg
Mike Rullens
Henk van den Ouweland
Ton van Gils
Cees van der Made
Cora Vrolijk-Marijnissen
Tijn van Oers
Silvia Haanskorf
Daan Bastiaansen
Leon van Efferen
Jan Vermunt
Ari Stevens

Verjaardagen in de
maand oktober
Naam
Fleur Roelen
Pim van Oers
Jos Stevens
Jim de Laat
Ceriel Huijbregts
Max van der Sanden
Ad Jan Avontuur
Jan Gordens
Timo van Haperen
Evert Hop
Yuri van Mook
Ad de Jong
Ario Kokx
Peter Mathijssen
Anita Diepstraten
Gerben Dudok
Bart Lint
Frans Vrolijk

Verjaardag
1 oktober
2 oktober
2 oktober
3 oktober
5 oktober
5 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
9 oktober
10 oktober
10 oktober
12 oktober
14 oktober
15 oktober
15 oktober
16 oktober
18 oktober

19 oktober
19 oktober
23 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
25 oktober
25 oktober
27 oktober
27 oktober
29 oktober
29 oktober
30 oktober
30 oktober

Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur: (secretaris@vcw-wagenberg.nl)
Naam

Functie

Jack Rasenberg

Voorzitter

Anita Diepstraten

Secretaris

076 – 593 44 25

Jeroen Moerbeek

Penningmeester

076 – 513 88 55

Pierre van der Korput

Wedstrijdsecretaris senioren

076 – 593 55 60

Willem de Meijer

Accommodatie en materialen

076 – 888 29 73

Dirk Flipsen

Technische zaken

0162 – 68 48 61

Frank Vrolijk

IT, social media en website

076 – 593 83 83

Roel van Aard

PR en sponsors

076 – 593 35 44

Clubhuis
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Telefoonnummer
076 – 593 43 13

076 – 593 36 76
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Jeugdbestuur: (jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl)

Feestcommissie

Naam

Functie

Telefoonnummer

Naam

Functie

Telefoonnummer

Giel Baaij

Jeugdvoorzitter / Technische

06 – 21 27 33 52

Janneke de Kanter

Commissielid

06 – 13 04 42 87

Ronald Woolschot

Commissielid

06 – 38 90 50 01

Tomas van Meggelen

Commissielid

06 – 28 73 04 95
06 – 15 33 65 60

Zaken junioren
Bob de Hoop

Jeugdsecretaris / Technische

06 – 30 83 47 31

Zaken pupillen

Madelon Schippers

Commissielid

Miranda Verschuren

Wedstrijdsecretaris jeugd

06 – 49 21 53 37

Sanne Goossens

Commissielid

Leon van Efferen

Technische zaken pupillen

06 – 14 45 28 58

Neeltje Krijnen

Commissielid

Jeugdcoördinator Technische

06 – 52 01 11 93

Johan Raesen

Sponsorcommissie

Zaken
Guus Boel

Technische zaken junioren

06 – 34 30 61 54

Leon van Efferen

Technische zaken junioren

06 – 14 45 28 58

Engelandcommissie: (ec@vcw-wagenberg.nl)

Naam

Functie

Telefoonnummer

Roel van Aard

Commissielid

076 – 593 35 44

Erik Diepstraten

Commissielid

076 – 593 34 49

Clubhuis managementteam

Naam

Functie

Telefoonnummer

Jan Huijbregts jr.

Commissielid

06 – 22 86 82 87

Elsbeth van Mook

Commissielid

076 – 593 81 11

Lieke van den Boer

Commissielid

076 – 593 13 54

Erik Diepstraten

Commissielid

076 – 593 34 49

Tamara Rasenberg

Commissielid

06 – 307 973 31

Edwin de Ridder

Commissielid

Naam

Werner Voermans

Commissielid

Bart van der Sanden

Webmaster

076 – 593 33 52

Frank Vrolijk

Webmaster

076 – 593 83 83

Dylan van Dijk

Webmaster

076 – 888 27 04

Ondersteuningscommissie
Telefoonnummer

Naam

Functie

076 – 593 11 86

Ella en Ton van Gils

076 – 593 39 11

Sanne Goossens
Beheer website: (webmaster@vcw-wagenberg.nl)
Functie

Naam

Functie

Johan van Haperen

Voorzitter

076 – 593 26 86

Consul

Jurgen Dudok

Commissielid

076 – 587 02 72

Naam

Functie

Janneke de Kanter

Commissielid

06 – 13 04 42 87

Bert-Jan Sprangers

Consul KNVB

Ilona Schippers

Commissielid

0162 – 68 42 04

Lindsey van Wijk

Commissielid

06 – 42 23 17 88
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Telefoonnummer

Ria en Jan Gelens

28

Telefoonnummer

Telefoonnummer
076 – 593 38 72

