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De kopij voor de volgende uitgave van Sinjaal
verwachten wij uiterlijk 6 december 2015

Van de voorzitter
door Jack Rasenberg
Op vrijdag 30 oktober 2015 waren 68 leden aanwezig op de 70e
Algemene Ledenvergadering van VCW. In de vorige Sinjaal
noemde ik het een vorm van waardering voor het bestuur (en alle
andere vrijwilligers) als veel leden aanwezig zullen zijn. Met deze
opkomst voel ik in elk geval veel waardering voor het geleverde
werk van afgelopen jaar. Allen bedankt daarvoor!
Tijdens de vergadering hebben we
kort terug gekeken naar wat we
bereikt hebben afgelopen seizoen,
met als kers op de taart, het behalen
van promotie naar de 4e klasse.
Penningmeester Jeroen Moerbeek
presenteerde mooi behaalde financiële resultaten van zowel vorig
seizoen, als die van het 70-jarig jubileum. Met de vastgestelde
begroting gaan we uit van een positief resultaat komend seizoen.
Bijzondere zaken die we komende tijd aanpakken zijn:
• Vormen van een werkgroep die de aanbouw aan de kleedlokalen/tribune gaat uitwerken;
• Toepassing van duurzame energie onderzoeken in combinatie met de subsidiemogelijkheden;
• Plaatsen van een informatiescherm en toepassen van een
moderne muziekvoorziening in het clubhuis;
• Formuleren van uitgangspunten voor het 75-jarig jubileum,
om daarmee een voorzitter te gaan zoeken.
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Bijzonder verheugd zijn we met het feit dat Wessel Norbart is
toegetreden tot het bestuur. Hij volgt Dirk Flipsen op, die na een
jaar helaas had aangegeven te willen stoppen. Wessel neemt zijn
taken (voetbaltechnische zaken) over. Anita Diepstraten en Pierre
van der Korput waren aftredend en zijn weer herkozen, waardoor
een dosis ervaring is gewaarborgd voor de komende drie jaar.
Wessel, Anita en Pierre proficiat en succes! Rest mij nog de
aandacht te vestigen op de onvervalste derby VCW - Terheijden
van 29 november. Zorg dat je erbij bent!

Kersttoernooi
Kerstmis staat weer bijna voor de deur en dat betekent traditioneel
dat V.C.W. voor haar leden het zaalvoetbaltoernooi in sporthal
Driedorp organiseert. Dat vindt dit jaar plaats op zondag 27
december. Zoals gebruikelijk zijn er eerst de jeugdtoernooien,
gevolgd door een competitie voor de senioren. De actieve leden
worden persoonlijk benaderd door hun leider of door bestuursleden;
leden die niet (meer) voor een V.C.W.-team uitkomen maar toch
graag aan het zaalvoetbaltoernooi willen meedoen, kunnen zich
aanmelden bij Louis van Gils (tel. 076 – 593 32 96). Hoe meer
zielen hoe meer vreugd!

Van de bestuurstafel
door secretaris
Anita Diepstraten

Bingo
Op vrijdag 13 november a.s. organiseert de
Engelandcommissie van V.C.W. een bingo in
het Clubhuis van V.C.W.
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 V.C.W.
Ledenadministratie
Adreswijzigingen en spelersmutaties moeten doorgegeven worden
aan José Damen, Elsakker 13, Wagenberg.
E-mailadres: ledenadministratie@vcw-wagenberg.nl
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Jubilarissen
Op 1 januari a.s. willen we de volgende leden gaan huldigen:
60 jaar lid: geen
50 jaar lid: Ton Sprangers.
40 jaar lid: Erik van der Sanden, Corné van Dongen, Arjan Vrolijk,
Jan Huijbregts, Jack Rasenberg, Jan Vermunt, Theo van Ginneke,
Michael Moerbeek, Rien Oonincx en Piet Dudok.
25 jaar lid: Bert Bogaers, Frank Meeuwissen, Frank Rasenberg en
André Schipperen.
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Activiteitenkalender V.C.W.
Datum

Activiteit

13 november

bingo

20 november

kaartavond

4 december

kaartavond

18 december

bloemenactie

27 december

Zaalvoetbaltoernooi in sporthal Driedorp

1 januari 2016

Nieuwjaars wedstrijd en -bijeenkomst

4 maart 2016

bingo

18 maart 2016

bloemenactie

13 mei 2016

bloemenactie

Mail Service

BINGO

door Tamara Rasenberg
Ook dit jaar houden wij weer een gezellige bingoavond. Deze bingo
zal plaatsvinden op vrijdag 13 november in het clubhuis van V.C.W.
De opbrengst van de bingo komt ten goede aan de Engelandcommisie, zodat die met Pasen weer een leuk voetbalweekend kan
verzorgen voor onze Engelse en Wagenbergse voetbalvrienden.
De zaal gaat open om 19:00 uur, om 20:00 uur zullen wij starten
met de bingo. Dit jaar is de hoofdprijs een leuke koffieverrassing!
Dit wil je natuurlijk niet missen. We hopen jullie allemaal te verwelkomen in het gezellige clubhuis van V.C.W.
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Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij
Mededelingen
Oktober was een mooie voetbalmaand met meestal prachtig weer
op de speeldagen en de trainingsavonden. Er werden leuke wedstrijden gespeeld door onze teams en de trainingsopkomst was
veelal ook erg goed.
Vrijdag 9 oktober jl. vond de eerste bloemenactie van dit seizoen
plaats. Elders in Sinjaal kan je hier meer over lezen.
Vrijdag 13 november is de eerste bingo ten behoeve van de
Engeland-uitwisseling van de jeugd. Er zijn weer mooie prijzen te
winnen. Zorg dat je erbij bent!
Even nog een punt van aandacht over het gebruik van
alcohol in en rond de kantine: alleen als je 18 of ouder
bent mag je alcohol drinken of bestellen op het terrein
van V.C.W.! Wij vragen aan iedereen om hier goed op te
letten! Allereerst aan spelers zelf, aan leiders en trainers, aan
ouders en verzorgers, en aan overige bezoekers van ons sportpark.
• 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’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes, vrienden, kennissen, en nog meer! Hoe meer mensen er mee doen, hoe meer er
georganiseerd kan worden voor de deelnemers
aan de Engeland-uitwisseling;
• Donderdag 3 december is er de traditionele
Sinterklaasavond voor kinderen van de mini’s,
F- en E-jeugd. Deze avond wordt mede mogelijk
gemaakt door de Ondersteuningscommissie;
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• Eerstvolgende bloemenactie staat gepland op 18 december (B1
en D1). De andere van dit seizoen op 19 maart 2016 (E1 en F1)
en 13 mei 2016 (teams nog te bepalen). Leon van Efferen
coördineert de acties namens het jeugdbestuur;
• 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.
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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Bloemen
Bloemenactie
enactie 9 oktober

VCW B1
door Daan Rijvers

door Leon van Efferen
Vrijdag 9 oktober jl. Is de eerste bloemenactie van het seizoen
geweest. De teams van de C1 en F2 mochten het spits afbijten, dit
hebben ze met verve gedaan. Mede door de hoge opkomst van
spelers en begeleidende ouders is de verkoop in recordtempo
verlopen binnen de tijd van een voetbalwedstrijd (90 minuten)
waren alle 300 planten verkocht. Een groot compliment voor de
jeugdleden en begeleiding is wat ons betreft hier volledig op zijn
plaats. We hopen dan ook dat deze eerste verkoop maatgevend
wordt voor de inzet en betrokkenheid die wij als jeugdbestuur zo
graag zien bij alle jeugdleden. Hoewel het misschien maar een
kleinschalige actie is, blijft deze van groot belang voor het
organiseren van jeugdactiviteiten. Ook gaat er grote bewondering
uit naar alle inwoners van Wagenberg, die elke keer weer onze
mooie club steunen, het is niet meer dan eens voorgekomen dat
door fooien of donaties de opbrengst hoger is dan eigenlijk zou
kunnen.
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Op dinsdag- en donderdagavond geeft Johan Reasen ons training,
om op zaterdag het beste uit ons te halen. Onze leidster is Miranda
Verschuren en langs de zijlijn staat Ron of Willy om ons te vlaggen.
De mensen die er zaterdag, dinsdag en donderdag voor ons zijn
mogen we erg bedanken, want één week voor onze eerste
wedstrijd was er nog niks bekend over wie ons zou gaan leiden en
trainen
Het team draait goed, op dit moment staan we 5e na 6 wedstrijden.
Je ziet echt dat we één team zijn. Aanstaande zaterdag staat er
een uitwedstrijd tegen RSV op het programma die zeker valt te
winnen. Ook al mag je nooit je tegenstander onderschatten. Er zijn
nog genoeg wedstrijden te spelen en misschien is er nog wel meer
mogelijk. We blijven goed trainen en kijken waar we aan het eind
van het seizoen terecht komen.
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Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
Specialist
door Jan Huijbregts
Wanneer je huisarts het wenselijk acht, dat er iets aan jou nader
onderzocht moet worden, dan krijg je te maken met een verwijzing.
In veel gevallen is dat de meest concrete manier waarop we met
het begrip specialist geconfronteerd worden. Het is iemand die een
onderdeel van het menselijk functioneren bijzonder bestudeerd
heeft en er al het mogelijke van weet. Gekscherend wordt wel eens
gezegd, dat hij of zij verschrikkelijk veel kennis heeft van heel
weinig. Dat neemt niet weg, dat we veel ontzag hebben voor de
personen in kwestie, we kunnen meestal ook niet anders. Wat is
namelijk het alternatief?
Het begrip specialist heeft daarmee een extra dimensie gekregen
voor ons. Iets van respect en vertrouwen waarschijnlijk, maar toch
minimaal het gevoel van: het zal wel zo zijn als hij of zij het zegt.
Nou staat het voor iedereen vrij om het woord specialist, of zelfs de
term speciaal, te gebruiken, maar je profileert jezelf dus wel als een
uitzonderlijk vakman. Wanneer José Mourinho zichzelf “the special
one” noemt, geeft hij aan dat men hoge
verwachtingen van hem mag koesteren.
Bij het bestellen van een frikandel
speciaal hebben we die tenslotte ook.
Om een beetje in beeld te komen is het
tegenwoordig zelfs zo, dat het gemeengoed is geworden om jezelf zo specialistisch mogelijk te presenteren. Boven het
maaiveld uitsteken en hoog van de toren
blazen zijn geen taboe meer, maar eerder een aanrader. Je hebt
allerlei soorten van adviesbureaus, makelaars, therapeuten,
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psychologen, trainers, commentatoren, journalisten. En die creëren
op hun beurt weer allemaal hun eigen territorium en abracadabra.
Om gek van te worden, maar is de degelijkheid wel altijd gegarandeerd?
Ik ben een trouw lezer van ons regionaal dagblad en zie dat er
vrijwel een hele bladzijde gewijd wordt aan de weersvoorspelling en
constateer een pretentieus overzicht. Een dag of vijf vooruit,
gegevens voor heel Europa, maar vooral de inschatting van de
omstandigheden in relatie met fietsen, golf, wandelen, zeilen en
vissen moet duidelijk maken dat het hier niet om natte vingerwerk
gaat. Er worden keiharde scores gepresenteerd op een schaal van
nul tot tien. Het kan toch niet anders, dan dat aan die
bravoure een grote deskundigheid ten grondslag ligt.
Zou je verwachten. Is het misschien mogelijk dat er
nog wat relevante informatie aan toegevoegd kan
worden aangaande barbecueën, skateboarden en
bijvoorbeeld vliegeren. Of is er op dat terrein nog te
weinig onderzoek verricht?
Ook wat betreft de lichamelijke gesteldheid waren er de laatste
week niet mis te verstane artikelen. Dementie is vroegtijdig te
onderkennen door simpel over een lijntje te lopen, en hoe langer
iemand is, hoe groter ook de kans op een vorm van kanker. Bijna
gelijktijdig kwam in de publiciteit, dat het eten van bewerkt vlees
ontegenzeggelijk funest kan zijn in dit verband. Een andere op de
wetenschap gebaseerde bijdrage meldde, dat oudere mannen een
hogere kans hebben op huidkanker. Gaat ie lekker? Dat denk je
dan onwillekeurig.
Nou trof ik het niet, want toevallig viel er met de post ook nog een
aan mij gericht pakketje binnen om mee te doen aan een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Nadat ik de openingszinnen
had gelezen van de bijgevoegde tekst, kreeg ik bijna spontaan
uitslag. De opsomming van berichten bracht me tot een heel
vervelend gevoel over specialisten in het algemeen. Alsof ze me
wilden vertellen van: je trekt dan wel lekker een uitkering, loopt de
hond uit te laten en speelt graag de opa, maar je zult heus wel iets
mankeren. Probeer dit maar eens.
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Het helpt je echt niet om je optimisme in stand te houden. Op een
zeker moment kwam het zo ver, dat ik me afvroeg, of ik misschien
zelf ook deskundig ben op een bepaald gebied. Nee dus. Een
beetje zelfkritiek was voldoende voor die vaststelling. Het meest in
de buurt komt in mijn geval het schoonmaken van de kleedlokalen
drie en vier. Daar doe ik eens per week het sanitair, de vloeren en
ik vervang de vuilniszakken. Om de paar weken haal ik de spinnenwebben van de plafonds en worden de putjes schoon gemaakt. De
rest is niet mijn pakkie aan. Dat laat ik aan andere deskundigen
over. Ik vind, dat ik heel intensief iets doe op een erg klein gebiedje
en als zodanig voldoet het prima aan de omschrijving die in het
begin gegeven is aan specialisme. Toch heb ik om een of andere
reden niet het gevoel dat ik me specialist kan noemen. Gek, hè.

Riley Dudok
Bart Reniers
Erik Diepstraten
Ton Sprangers
Quincy Smits
Michel Moerbeek
Hans Havermans
Joris van Duijnhoven
Giel Baaij
Rick de Laat
Nikki Sprangers
Sharon Sprangers
Rob Vrolijk
Rajiv Chitoe

16 december
16 december
18 december
20 december
21 december
24 december
25 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
31 december

Verjaardagen in de
maand decem
december
ember
Naam
Toon Simons
John Simons
Melanie Bogaers
Joep van Gageldonk
Joey Heemskerk
Wouter Boel
Ella van Gils-van Velzen
Jens Verschuren
Martin Hop
John van Verseveld
Cees Langerwerf

Samenstelling bestuur en commissies

Verjaardag
3 december
3 december
3 december
4 december
7 december
7 december
9 december
11 december
13 december
13 december
15 december

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

Wessel Norbart

Voetbaltechnische zaken

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

Feestcommissie

Naam

Functie

Telefoonnummer

Naam

Functie

Telefoonnummer

Giel Baaij

Jeugdvoorzitter /

06 – 21 27 33 52

Tomas van Meggelen

Commissielid

06 – 28 73 04 95

Madelon Schippers

Commissielid

06 – 15 33 65 60

Sanne Goossens

Commissielid

Esther Bouwens

Commissielid

Technische Zaken junioren
Bob de Hoop

Jeugdsecretaris /

06 – 30 83 47 31

Technische Zaken pupillen
Miranda Verschuren

Wedstrijdsecretaris jeugd

06 – 49 21 53 37

Leon van Efferen

Technische zaken pupillen

06 – 14 45 28 58

Johan Raesen

Jeugdcoördinator Technische

06 – 52 01 11 93

Zaken
Guus Boel

Technische zaken junioren

06 – 34 30 61 54

Leon van Efferen

Technische zaken junioren

06 – 14 45 28 58

Sponsorcommissie
Naam

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
Werner Voermans

Telefoonnummer

Roel van Aard

Commissielid

076 – 593 35 44

Erik Diepstraten

Commissielid

076 – 593 34 49

Clubhuis managementteam
Naam

Engelandcommissie: (ec@vcw-wagenberg.nl)

Functie

Functie

Telefoonnummer

Jan Gelens

076 – 593 11 86

Ton van Gils

076 – 593 39 11

Sanne Goossens
Piet de Graaf
Beheer website: (webmaster@vcw-wagenberg.nl)
Naam

Functie

Commissielid

Bart van der Sanden

Webmaster

Commissielid

Frank Vrolijk

Webmaster

076 – 593 83 83

Dylan van Dijk

Webmaster

076 – 888 27 04

Ondersteuningscommissie
Naam

Functie

Johan van Haperen

Voorzitter

Telefoonnummer

Consul

076 – 593 26 86

Naam

Functie

Bert-Jan Sprangers

Consul KNVB

Jurgen Dudok

Commissielid

076 – 587 02 72

Janneke de Kanter

Commissielid

06 – 13 04 42 87

Ilona Schippers

Commissielid

0162 – 68 42 04

Lindsey van Wijk

Commissielid

06 – 42 23 17 88
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Telefoonnummer
076 – 593 33 52

Telefoonnummer
076 – 593 38 72

