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Van de voorzitter
door Jack Rasenberg
Volgens Pierre verliezen we met de Kermis nooit. Ook dit jaar was
dat het geval. De eerste gewonnen wedstrijd in de 4e klasse (tegen
Irene `58) werd na een boeiende wedstrijd met een mooie 4-2
uitslag afgesloten.
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De kopij voor de volgende uitgave van Sinjaal
verwachten wij uiterlijk 1 november 2015

Vorig jaar hebben we als doelstelling geformuleerd, dat we een
stabiele vierdeklasser willen zijn. De reden daarvan maken we nu in
de praktijk mee. Het voetbal dat we als toeschouwer te zien krijgen
is echt vele malen aangenamer om naar te kijken; “er wordt weer
gevoetbald” zoals dat heet.
Er is aandacht in de krant, als speler word je vaker aangesproken
‘op straat’, er is meer beleving, enz. Kortom, alles is beter. Een
boost voor de gehele vereniging.
De extra aandacht die er aan het 2e elftal wordt besteed, werpt (net
als vorig seizoen) ook zijn vruchten af. Er staat een leuke ploeg die
ook nog punten weet te pakken. De sfeer is goed.
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Ook het 3e, 4e en de dames verzamelen punten en spelen met veel
plezier hun wedstrijden. Bij het 5e zijn de prestaties nog niet
optimaal, maar dat komt later vanzelf. Een lekkere wedstrijd spelen
op zondag staat natuurlijk voorop en dat lukt prima.
Ik nodig alle leden uit om op vrijdag 30 oktober naar de jaarvergadering te komen. U kunt dan beleven hoe het vorig seizoen is
verlopen (o.a. financieel) en welke plannen we hebben voor het
komend jaar. Los van het feit dat het interessant is om er bij te zijn,
zie ik het ook als een vorm van waardering voor het bestuur (en alle
andere vrijwilligers) als veel leden aanwezig zullen zijn. Tot dan!

Bingo
Op vrijdag 13 november a.s. organiseert de Engelandcommissie
van VCW een bingo in het clubhuis van VCW.
Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen.
De aanvang is om 20.00 uur en u bent allen van harte welkom.
De opbrengst van deze bingo is voor de Engelandcommissie van
VCW.

Van de bestuurstafel
door secretaris
Anita Diepstraten

Algemene ledenvergadering
Het bestuur heeft de datum voor de jaarvergadering 2015 vastgesteld op vrijdagavond 30 oktober a.s. 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.
Elders in dit blad vindt u de agenda.

Textielbak
De opbrengst van de textielbak, die
staat op het parkeerterrein bij de
sporthal/VCW, is voor VCW.
Hierin kunt u buiten alle kleding ook
schoenen deponeren.
Bedankt alvast.

Digitaal jaarboek
Het jaarboek voor de Algemene Ledenvergadering is digitaal beschikbaar. Te raadplegen vanaf half oktober op de website
www.vcw-wagenberg.nl. Voor degenen die hier moeite mee hebben
bestaat de mogelijkheid om een uitgeprinte versie op te komen
halen in de bestuurskamer van het clubhuis.
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Agenda Algemene Ledenvergadering

8. Vaststellen contributie 2016 – 2017
9. Vaststellen begroting 2015 – 2016

Geacht V.C.W. lid,
10. Benoeming kascontrolecommissie
Op vrijdag 30 oktober 2015 zal de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van R.K.V.V. V.C.W.
worden gehouden in het V.C.W.-clubhuis, aanvang 20:30 uur.
Het bestuur nodigt U uit om deze vergadering bij te wonen.

11. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar zijn Pierre van der Korput en Anita
Diepstraten.
Aftredend en niet herkiesbaar is Dirk Flipsen.
Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris, Anita
Diepstraten. De kandidatuur dient schriftelijk te worden
ingediend, gesteund door minimaal 10 leden.

Inzage van de financiële stukken is mogelijk na afspraak met
penningmeester Jeroen Moerbeek.

12. Rondvraag

De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:

13. Sluiting

1. Opening door voorzitter Jack Rasenberg

Het V.C.W.-bestuur

2. Vaststellen van de notulen van 31 oktober 2014 door de
Algemene Ledenvergadering
3. Vaststellen jaarverslagen van achtereenvolgens:
Secretaris, Penningmeester, Jeugdbestuur, Ondersteuningscommissie, Engelandcommissie, Sinjaal, Clubhuiscommissie,
Sponsorcommissie, feestcommissie en Webmasters
4. Financieel verslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Pauze
7. Wat gaan we doen komend seizoen?
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Activiteitenkalender V.C.W.
Datum

Activiteit

23 oktober

kaartavond

30 oktober

Algemene Ledenvergadering

6 november

kaartavond

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

Mail Service

Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij
Het seizoen 2015 – 2016 is gestart. Op het moment van schrijven
wordt door de meeste teams de 4de competitieronde gespeeld. De
A1, B1 en C1 van VCW spelen een gehele competitie in poules van
12 elftallen. De D1 speelt een najaars- en voorjaarscompetitie in
poules van 6 elftallen. Onze E1, F1 en F2 spelen in zeventallen en
spelen ook een najaars- en voorjaarscompetitie in poules van 6
teams. De mini’s trainen en gaan onderlinge wedstrijdjes met clubs
uit de buurt spelen. Ze beginnen met de “derby” tegen de mini’s van
Terheijden. Het zou mooi zijn als er nog meer jonge spelers bij
komen; daarom is er op maandag 12 oktober weer een inlooptraining voor mini’s (4 – 6 jaar) en F pupillen (7 – 9 jaar). Alle
jongens en meisjes van deze leeftijdscategorieën zijn welkom.
Inmiddels zijn er voor vrijwel alle trainingen van onze teams
voldoende trainers gevonden. Tim van Dongen uit het eerste traint
op de maandagen de A1 en op de donderdagen trainen spelers uit
de selectie van 1 en 2 de A1. Johan Raesen traint op donderdagen
de B1 en Dennis Rooijakkers traint op donderdagen de C1. Voor de
korte termijn zijn we nog op zoek naar iemand die op dinsdagen de
B1 wil trainen. Tot op heden heeft Johan Raesen deze trainingen
waargenomen. Voor de D1, E1, F1, F2 en mini’s zijn alle trainingen
goed bemand.
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Tijdens de eerste jeugdkaderbijeenkomst van dit seizoen op 28
september jl. hebben we ook uitgebreid over de technische zaken,
en de invulling hiervan, gesproken. Alle teams spelen met veel
plezier hun wedstrijden, er zijn voldoende spelers en er wordt
regelmatig een wedstrijd gewonnen. Kortom, er zit een positieve
ontwikkeling in! Wel een uitdaging blijft de invulling van de
trainingen voor de A1, B1, en voor de C1 in mindere mate. Idealiter
is er één vaste trainer – gedurende het gehele seizoen – voor elk
team, en in elk geval bij de A1. We werken aan een structurele
oplossing voor de lange termijn. We zijn erg blij met en trots op alle
mensen die nu meehelpen om alle spelers/kinderen in onze
jeugdteams zich te laten ontwikkelen. Hierbij staat het spelplezier
voorop. We willen wel graag winnen, maar als we onze uiterste
best doen en we verliezen, hebben we toch lekker gevoetbald.
Voor de komende maanden staan er ook weer een aantal leuke
activiteiten op het programma, waaronder de bloemenacties, de
bingo voor de Engelandreis op 13 november, en – het duurt nog
even – Sinterklaas en het Kersttoernooi. Eerst gaan we lekker nog
veel voetballen!
Mededelingen
• Maandag 12 oktober is er van 16.15 uur tot 17.15 uur een
inlooptraining voor mini pupillen (4 – 6 jaar) en F pupillen (7 – 9
jaar). Alle jongens en meisjes van deze leeftijden zijn welkom!
Kijk voor meer informatie ook op de site www.vcw-wagenberg.nl;
• De eerste bloemenactie van dit seizoen is verzet naar vrijdag 9
oktober voor de teams van de C1 en F2. De overige data zijn
vast gesteld 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 er BINGO! De baten
komen volledig ten goede aan de Engelandcommissie. Kom
allemaal! Iedereen is welkom! Spelers, broers en zussen papa’s,
mama’, opa’s, oma’s, ooms, tantes, vrienden, kennissen, en nog
meer! Hoe meer mensen er mee doen, hoe meer er ge-
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organiseerd kan worden voor de deelnemers aan de Engelanduitwisseling;
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;
Ook dit seizoen wordt er weer een beroep gedaan op de leiders,
trainers en spelers om een bijdrage te leveren aan ons clubblad
Sinjaal. Het is altijd leuk als er ook van de jeugd stukjes in
Sinjaal verschijnen. Het schema hiervoor is inmiddels verspreid
onder alle leiders en trainers. Als je team aan de beurt is, krijg je
hierover tijdig bericht van je leider;
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.
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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.

Om de jonge mannen een goede basis te geven, traint de F2 op
maandag samen met de mini pupillen bij Jan en Allard. Daarnaast
trainen ze nogmaals op donderdag bij Allard en Geert Jan. Tijdens
de training is het spelelement het belangrijkste, echter proberen we
ze al wel wat basistechnieken aan te leren zoals dribbelen, bal
stoppen en schieten.
Een klein hoogtepuntje was natuurlijk ook de
Drimmelencup, waarbij een mix van F1 en F2 het
erg goed gedaan had. Tijdens de training
mochten ze zelfs de Drimmelencup met vol gejuich in ontvangst nemen!
Het belooft in ieder geval weer een mooi seizoen te worden met de
jonge mannen. Wij hebben er in ieder geval veel zin in!

VCW F2
door Jan & Allard & Geert Jan
Naast de F1 heeft voetbalvereniging VCW dit seizoen ook een
tweede F team. Dit is natuurlijk een heel goed teken voor de club
aangezien dit betekent dat er voldoende enthousiaste jonge
spelertjes op het voetbalveld rondlopen. Het F2 team bestaat uit 10
spelers. Sommigen zijn nog wel aan de jonge kant, aangezien ze
eigenlijk nog mini pupillen zijn.
Nagenoeg het hele team voetbalt dit jaar voor het eerst op een
"groot" veld met grote goals. Dit is natuurlijk erg wennen tijdens de
eerste wedstrijden, waardoor er met grote cijfers verloren werd.
Ondanks de verliezen heeft het team erg
veel plezier op het veld en wordt er erg
hard gejuicht bij de door hen sporadisch
gemaakte doelpunten. Het hoogtepunt is
het strafschoppen nemen na de wedstrijd, waarbij iedereen een kans maakt
om te scoren!
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In de competitie kwamen we meteen een moeilijke tegenstander
tegen die ons op de proef stelde. Deze wedstrijd liet zien wat voor
teamwork wij in huis hebben. De opeenvolgende wedstrijden
gingen wij steeds beter spelen. We raken steeds beter op elkaar
ingespeeld en dat verbetert iedere week. Dit team gaat blijven
groeien en creëert daarmee een mooi kans op het kampioenschap.

VCW A1
door Jordi van Haperen

Dit jaar staan wij onder fantastische leiding van Ernest Boel en Jan
Vermunt. Onze trainers zijn Tim van Dongen en donderdag hebben
wij een roulatie van verschillende eerste elftalspelers. We moeten
natuurlijk onze mascotte Luit Vermunt niet vergeten, die altijd trouw
komt kijken. We zullen er samen een leuk en gezellig jaar van gaan
maken!

.

Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
Lichtpuntje
Het seizoen is nu al een paar weken in volle gang. De A1 bestaat
uit spelers overgekomen van de B1 en een groep van de oude A1.
We hebben al een keer eerder samen in een team gespeeld. Na
een paar weken blijkt dat we nog altijd de leuke en gezellige club
zijn van een aantal jaren geleden.
Dit jaar zijn we vol goede moed en zelfvertrouwen aan het seizoen
begonnen. In de zomermaanden hebben we ons allemaal goed
voorbereid en dat heeft zich meteen uitbetaald bij de bekerwedstrijden. Alle twee de wedstrijden werden eenvoudig gewonnen,
waardoor doorgaan in de beker een zekerheid is.
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door Jan Huijbregts
Mijn televisiekijkende ik had het zwaar de
laatste weken. Dat vooral door het feit, dat
Man bijt hond van de buis verdwijnt. Sinds
het ter zielen gaan van de programma’s
van Koot en Bie, was het al die jaren mijn
favoriete kijkgewoonte, maar helaas. In
sombere stemming heb ik nog een paar
keer geprobeerd Pauw uit te zitten, maar
bij het zien van Moscovitch en Peter de
Vries was het buikje al snel vol. Dan maar niks.
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Als die gasten nou in een vergelijkbaar programma als de Voice of
Holland mee zouden dingen naar de titel: “Wie loopt er in Holland
het verst met zichzelf weg”, dan zou ik misschien wat meer geduld
hebben, maar nu: even niet. Dank u beleefd.
In de ruime vrije tijd die ik tegenwoordig ter beschikking heb, kan
het natuurlijk niet anders, dan dat ik toch af en toe bij dat kastje zit,
maar de afstandsbediening ligt momenteel wel heel erg dicht bij.
Ook bij voetbalwedstrijden. Het is allemaal wat minder de laatste
tijd en bij het aanzetten van de laatste Europese wedstrijd van Ajax
had ik me bij voorbaat al ingedekt.
Ik wist dat de volleybaldames een belangrijke partij moesten spelen
en dat die uitgezonden zou worden op een ander net. Daar naar
kijken, kan eigenlijk nooit tegenvallen. Dat is mijn vaste overtuiging,
want wat is dat gruwelijk mooi om te zien.

Na een paar Ajaxballetjes breed en nog meer balletjes terug, was
het dan ook al snel actie. Als ik heel eerlijk moet zijn, is het zo, dat
ik al vanaf het begin met de bediening in de hand zat. Er was dus
niet eens veel aanleiding nodig. Per ongeluk drukte ik het verkeerde toetsje in, en toen gebeurde er iets totaal onverwachts.
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Een heel bekend gezicht (met een belachelijk mutsje op trouwens)
vulde het scherm. Ik twijfelde aan mezelf, maar al gauw bleek dat
overbodig. De regisseur hielp me over dat dode punt heen, want
onder in beeld projecteerde hij de naam Bieke Rasenberg. Oud
leerlinge. Dochter van de voorzitter. Volgens mij ooit een keer
hulpje achter de bar in de kantine. Zo maar vanuit het niets. En dat
op landelijke televisie. Zoiets overkomt me dan toch maar.
Ze liep daar tussen een stel ongelooflijke gehaktballen van
studenten die daar wat stonden te nippen in vooroorlogse kledij. Er
werd ook nog een partijtje croquet beoefend in het gezelschap en
heel die scene was onderdeel van het programma “Hoe heurt het
eigenlijk”.
Normaal gesproken springt het toestel
spontaan op een andere zender als Jort
Kelder in beeld verschijnt, want zo hebben
we het apparaat wel afgericht, maar dit keer
hield ik de besturing in eigen hand. Er
werden wat vragen gesteld en Bieke
reageerde alert en bekwaam. Iets over een
korte broek die niet kon en nog wat meer van
die kennerspraat. Eigenlijk allemaal gein en
ongein waar ik normaal niet bereikbaar voor
ben. Zover laat ik het doorgaans niet komen, maar omdat de
situatie me op deze manier overviel, was het best te pruimen. Van
ons dorpje naar de grote stad. Van mest naar kak zal ik maar
zeggen.
Bieke bleek de stap opvallend eenvoudig gemaakt te hebben, want
ze blies haar partijtje met verve mee. Het was wat mij betreft een
lichtpuntje in een verder duistere televisieweek. Het vervelende van
lichtpuntjes is natuurlijk, dat ze onlosmakelijk verbonden zijn aan
donkere tijden. Over het algemeen moet je eerst in een dip verzeild
raken, vooraleer je naar een lichtpuntje op zoek bent. Eigenlijk ben
je daar zelfs te moedeloos voor, maar dan kan er toch totaal
onverwachts iets gebeuren dat een omslag teweeg brengt. Dat
bewijst het bovenstaande maar weer.
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Het dringend advies dat ik iedereen wil geven is: nooit wanhopig
worden. Zo wil ik de echte NAC-supporters bij deze
een hart onder de riem steken. Het zal een keer
goed komen. En wat VCW betreft? Ik vind persoonlijk, dat niet alles goed hoeft te gaan. Er hoeft
ook niet overdreven vaak gewonnen te worden. Als
het maar niet zo wordt, dat ik naar lichtpuntjes moet
gaan zoeken.

Jurgen Dudok
Tim Diepstraten
Wessel Norbart
Sanne Rasenberg
Linda Marijnissen
Sander de Wijs
Lars Prinse
Wesley van den Ouweland
Susan Simons
Jens Prinse

18 november
18 november
20 november
21 november
24 november
27 november
27 november
29 november
29 november
30 november

Verjaardagen in de
maand november
november
Naam
Cor van Meel
Mitchel Philippa
Henk Kokke
Uncas Rasenberg
Werner Voermans
Mick Janssen
Guido de Vries
Frans-Jan Wagemakers
Piet Simons
Christ Simons
Wouter Philippa
Frank Rooijakkers
Ron Kerremans

Verjaardag
2 november
3 november
6 november
6 november
7 november
8 november
10 november
11 november
13 november
13 november
13 november
15 november
17 november

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

Functie

Jack Rasenberg

Voorzitter

076 – 593 43 13

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

Clubhuis
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Telefoonnummer

076 – 593 35 44
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

Ronald Woolschot

Commissielid

06 – 38 90 50 01

Tomas van Meggelen

Commissielid

06 – 28 73 04 95

Madelon Schippers

Commissielid

06 – 15 33 65 60

Zaken junioren
Bob de Hoop

Jeugdsecretaris / Technische

06 – 30 83 47 31

Zaken pupillen

Sanne Goossens

Commissielid

Miranda Verschuren

Wedstrijdsecretaris jeugd

06 – 49 21 53 37

Neeltje Krijnen

Commissielid

Leon van Efferen

Technische zaken pupillen

06 – 14 45 28 58

Esther Bouwens

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
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Telefoonnummer

Telefoonnummer
076 – 593 38 72

