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Van de voorzitter
door Jack Rasenberg
Het was me een derby-day zeg! Het lukte ons 2e niet te winnen van
Madese Boys 3, maar dat maakte het 1e helemaal goed door
volledig terecht te winnen van Terheijden met 3 - 2.
Het was druk, naar schatting 500 toeschouwers. Ronnie heeft nog
nooit zoveel lootjes verkocht als deze zondag en de derde helft was
nog nooit zo druk. Het clubhuis puilde letterlijk uit, tot laat in de
avond. Dennis Rooijakkers en Joris van Duijnhoven hadden een
prima dag georganiseerd en facebook zorgde vervolgens voor de
juiste PR. De barmedewerkers kwamen handen tekort, maar
werden door diverse mensen spontaan te hulp gestaan. De andere
dag om 12.00 uur zag het clubhuis en het sportpark eruit alsof er
niets gebeurd was. Alle vrijwilligers die mee hebben gewerkt, ontzettend bedankt!
De week erna is het gewoon weer competitie en de punten aan het
einde van het seizoen bepalen waar je uitkomt. Niet die van de
wedstrijden tegen Terheijden of Madese Boys. Dus beide benen op
de grond en elke wedstrijd weer voor 100% ervoor gaan!
Ik wens iedereen gezellige feestdagen en hoop velen van jullie de
hand te mogen schudden tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 1
januari.

De kopij voor de volgende uitgave van Sinjaal
verwachten wij uiterlijk 3 januari 2016
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Van de bestuurstafel
door secretaris
Anita Diepstraten

Bingo
De bingo van vrijdag 13 november jl. die georganiseerd werd door
de Engelandcommissie van V.C.W. was erg geslaagd. Een hele
goede opkomst en vele mooie prijzen. De opbrengst van deze
bingo gaat naar de Engelandcommissie van V.C.W.
Kersttoernooi
Kerstmis staat 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 zijn 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!
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Nieuwjaarswedstrijd en -receptie
Enkele dagen na het Kersttoernooi laten we 2015 alweer achter
ons. Op 1 januari aanstaande luiden we het nieuwe jaar 2016 in.
Na de feestelijkheden met familie en/of vrienden rond middernacht,
komen we met de V.C.W.-familie op 1 januari bijeen op sportpark
Heesterbosch. Eerst om de gebruikelijke Nieuwjaarswedstrijd
tussen Oud-V.C.W. en V.C.W. 1 te spelen of bij te wonen, om
daarna elkaar in het clubhuis de beste wensen over te brengen.
Traditioneel druk bezocht, ook dit jaar verwachten we een grote
opkomst van leden en oud-leden. Zoals altijd zal het bestuur de
gelegenheid aangrijpen om een aantal leden te huldigen. Tevens
zal de vrijwilliger van het jaar 2015 bekend gemaakt worden.
De wedstrijd tussen Oud-V.C.W. en V.C.W. 1 start rond de klok van
14.30 uur. Rond 16.00 uur zal de receptie plaatsvinden.
Hierbij nodigt het bestuur alle leden van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie en het bijwonen van de daaraan voorafgaande
Nieuwjaarswedstrijd.
2016
Het bestuur van V.C.W. wenst haar leden, vrijwilligers, supporters,
sponsors en alle andere betrokkenen heel gezellige Kerstdagen toe
en een bijzonder gelukkig, gezond en succesvol Nieuwjaar.
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Activiteitenkalender V.C.W.
Datum

Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij

Activiteit

18 december

bloemenactie

27 december

Zaalvoetbaltoernooi in sporthal Driedorp

1 januari 2016

Nieuwjaarswedstrijd en –bijeenkomst

15 januari

kaartavond

29 januari

kaartavond

12 februari

kaartavond

26 februari

kaartavond

4 maart

bingo

11 maart

kaartavond

18 maart

bloemenactie

8 april

kaartavond

29 april

kaartavond

13 mei

bloemenactie

20 mei

voetbalquiz

Mail Service

Mededelingen
De eerste seizoenshelft van het voetbaljaar 2015 – 2016 zit er bijna
op. Sommige teams hebben inmiddels al hun laatste wedstrijd voor
de winterstop gespeeld. Tot aan de kerstvakantie kan er getraind
worden. De A, B, C en D jeugd op het veld. De E, F en mini’s tot en
met februari op maandag ook in sporthal Driedorp.
Vrijdag 13 november vond de eerste bingo ten
behoeve van de Engeland-uitwisseling van de jeugd
plaats. Er waren bijna 100 mensen aanwezig en het
was als vanouds erg gezellig! Ook werd er een mooi
bedrag opgehaald.
Donderdag 3 december kwam Sinterklaas met
zijn Pieten op bezoek in de kantine van V.C.W.
Samen met de aanwezige kinderen was het één
groot feest. De avond werd mede mogelijk
gemaakt door de Ondersteuningscommissie.
Vrijdag 18 december a.s. is de eerstvolgende bloemenactie. Dit
keer zullen de spelers van onze B1 en D1 langs komen aan de
deur bij de bewoners van Wagenberg. Wij hopen dat iedereen weer
veel koopt.
Zondag 27 december a.s. is het
traditionele Kerstzaalvoetbal-toernooi van
V.C.W. in sporthal Driedorp. Onze jeugd
speelt in de ochtend. Het definitieve
programma wordt bekend gemaakt via de
leiders.
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Of en wanneer er een winterstopactiviteit wordt
gehouden, wordt later bekend gemaakt. Houd je
mailbox en de website van V.C.W. in de gaten.
Zoals het er nu naar uit ziet, starten de competities weer op
zaterdag 30 januari a.s. De trainingen starten na de vakantie al
weer vanaf maandag 4 januari. In december en januari worden
door het jeugdbestuur met alle leiders en trainers
evaluatiegesprekken gevoerd. Ook gaan we verder met het
updaten van het jeugdplan.
Namens het gehele jeugdbestuur wens ik iedereen heel fijne
Kerstdagen, een goed uiteinde en een fantastisch en sportief 2016!
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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Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
Sfeertjuh !!!
door Jan Huijbregts
Het was de laatste zondag van november. Een ondubbelzinnige
herfstdag met donkere, dreigende wolken en een stevige wind. En
ja, het bliksemde en donderde ook nog, maar dat was
dan toegevoegd door aangestoken vuurwerk. Maakt
niet uit, alles droeg er aan bij, dat het kon gaan spoken
op Heesterbosch.
In de aanloop naar de wedstrijd tegen Terheijden was er voldoende
publiciteit geweest om er een beladen karakter aan te geven en dat
zou moeten resulteren in een sfeervolle eerste, tweede en derde
helft. Op het veld werd gestreden zoals het hoort en het
scoreverloop was dusdanig, dat het tot het eindsignaal spannend
bleef. V.C.W. was tenslotte het gelukkigst en daar kon ik heel goed
mee leven.
Het gezelschap waar ik bij stond dacht daar in
grote lijnen hetzelfde over. Bij een normale
thuiswedstrijd tref ik altijd dezelfde mensen en
daar ga ik dan naderhand een pilsje mee
pakken, maar er was deze keer zoveel publiek,
dat mijn vaste staanplaats bezet was. Ik kwam
terecht bij een stel oud strijders. Gasten die
vroeger in het eerste gespeeld hebben. Nou, je
kunt het slechter treffen. Gezellig kletsen
natuurlijk, maar aan het eind van de wedstrijd
was er toch een hachelijk momentje.
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Luc Ligtvoet, mijn vaste gesprekspartner, kwam zich verontschuldigen omdat hij belangrijke verplichtingen had. Even was er
de dreiging, dat ik alleen de kantine in zou moeten. Ik zag me al bij
Jan Gelens een enkel biertje bestellen. Dat moet je natuurlijk niet
hebben op een feestdag. Gelukkig besloten Tien, Christ en Ad om
heel even mee naar binnen te gaan. Christ deed zijn jas niet eens
uit, want zo lang zou het allemaal niet gaan duren. Ben je gek. Door
de klapdeuren, botsten we op een muur van mensen.
We kwamen niet verder dan het hoekje van de bar en stonden in de
tweede rij netjes te wachten tot we aan de beurt waren. Dat was
eigenlijk best moeilijk, want iedereen stond met het vingertje ikke,
ikke te roepen. Gelukkig stond in de derde rij Patrick Diepstraten.
Dat is een echte overlever. Die plaatste van achter ons vandaan
een order bij de barjuffrouw zodanig duidelijk en indrukwekkend,
dat hij bij voorrang geholpen werd. Tegelijkertijd had hij ook nog het
overzicht om er voor ons, wachtenden, een sub bestelling aan toe
te voegen. Meer dan indrukwekkend. Het was niet echt een
dreigende toon, maar het leek er een
beetje op. Het kan ook zijn dat er een
noodroep in door klonk. Hoe dan ook, de
bardame kwam als een E.H.B.O.-ster
met de hulpmiddelen. Tot tevredenheid
van Patrick natuurlijk en voor mij staat
vanaf nu vast, dat die jongen zeker nooit
om zal komen van de dorst. We namen
nog een paar drankjes, maar van echt
gesprek voeren kwam voorlopig niet veel
terecht.
Toevallig stond Jantje Koeken naast me en dat is iemand van
weinig woorden. Je kunt het beste met hem communiceren door
hem in zijn pretoogjes te kijken. Daar weer naast zat Bertus
Bogers. Als er op Wagenberg iets te doen is, moet het al gek gaan,
wil Bertus er niet bij zijn. En als het dan ook nog eens een geslaagd
evenement is, kun je dat helemaal aan hem aflezen.

9

Toen ik hem zo zag zitten, moest ik toch even aan het
scheppingsverhaal uit de bijbel denken. Daarin staat: op de
zevende dag rustte Hij, en Hij zag dat het goed was. Het was
natuurlijk de zevende dag en de wijze waarop
de senior van het gezelschap in de
schuimkraagjes knabbelde terwijl hij tevreden
over de deinende massa heen keek, brachten
me op de vergelijking, hoe oneerbiedig die ook
mag zijn.
Toon Simons kwam ook nog even langs. Toon is al jaren lid van de
Raad Van Commissarissen van V.C.W. Een tijd terug gaf hij daar
gestalte aan door met een grote sigaar rond te lopen.
Tegenwoordig loopt hij met een petje op. Waarschijnlijk is dat om
zijn toegankelijkheid te vergroten. Iemand vroeg of hij het petje ook
nog achterstevoren op wilde zetten en wat denk je? Hij deed het.
Hoe gewoon kun je zijn als topman. Uiteindelijk ben ik door allerlei
omstandigheden niet verder gekomen dan dezelfde hoek van de
bar en van daaruit heb ik veel bekenden gezien en vanaf afstand
gegroet.
Er is altijd wel iemand waarvan ik vind, dat ik die had moeten
spreken, maar op het moment dat mijn gehoor voldoende
aangepast was om een goed gesprek te voeren, zat ik aan mijn
taks. Dan ga ik sowieso dingen vertellen die ik al zo vaak gezegd
heb, alleen nog maar indringender en het leidt nergens toe. Na een
buitengewone gebeurtenis toch maar naar huis gegaan dus. Hoe
laat dat was, weet ik niet precies, maar het zal niet te gek geweest
zijn, denk ik. Ik zag bij het verlaten Ad en Tien staan en Christ had
zijn jas nog aan. Zoals gezegd zouden die maar eventjes naar
binnen gaan en ik was voor hun weg. Door de herrie en de drukte
was er nauwelijks tijd om wat tegen elkaar te zeggen en dat was
wel jammer. Ik hoop dus, dat ze er nog eens zullen zijn en ik beloof
ze, dat ik ze dan op tijd naar huis zal sturen.
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Bak(k)erpraatjes no. 124
door Corné van Dongen
Van :
Geboren :
Getrouwd met :
Kinderen :
Functie :
Beroep :

Henk van Boxel
18-03-1955 in Moerdijk
Anne-Marie
Mira (31 jaar), en Johan (28 jaar).
Trainer/Coach V.C.W.-1
Verkoper bij vishandel Hollemans in Breda en
Rotterdam

1. Vertel eens in chronologische volgorde over jouw actieve
periode als voetballer en als trainer, en wat jij daar zoal
bereikt hebt?
In het verleden heb ik gevoetbald bij TPO (3 periodes en 1x
kampioen), Internos (Beker Zuid 1 gewonnen), Virtus en Unitas.
Als trainer/coach heb ik gewerkt bij TPO waar ik speler/trainer was
(1x kampioen, 2x promotie via nacompetitie), Zwaluwe (promotie
via nacompetitie), Be Ready (periodetitel), Madese Boys (promotie
via nacompetitie), Beek Vooruit (kampioen), Dongen, TPO (ook
weer 1 seizoen speler geweest), SVC (promotie via nacompetitie),
Seolto (2x periodetitel) en Neerlandia '31, en nu dan bij V.C.W..
Totaal ben ik al 27 jaar trainer/coach.
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• Hoe ben jij in het trainersvak terecht gekomen?
Toen ik bij Virtus voetbalde, ben ik gevraagd om speler/trainer bij
TPO te worden, echter had ik toen nog geen trainerspapieren. Bij
TPO heb ik vervolgens de tweede periode als trainer/coach mijn
trainersdiploma's trainer/coach 1 en 2 gehaald. Daarna ben ik weer
2 seizoenen speler geweest bij Unitas.
•

Bij welke clubs heb jij de beste resultaten behaald met
de groep?
e
De 2 periode bij TPO, toen hebben we een
promotie naar 4e klasse behaald, daar heb ik echt
het maximale uit de groep kunnen halen. Ook bij
Seolto met het behalen van een periode, echter net
geen promotie. Bij SVC (Standdaarbuiten) heb ik
de groep, nadat ze eerder helemaal waren gestopt,
weer bij elkaar gehaald, en ben opnieuw met deze spelers
begonnen. Maar ook bij Zwaluwe in de nacompetitie de 1 - 4 bij
Good Luck, waar Zwaluwe nog nooit gewonnen had.
2. Hoe ben jij met V.C.W. in contact gekomen, en kende jij
V.C.W. al langer als vereniging?
Ik heb zelf als trainer tegen V.C.W. gespeeld, in de laatste periode
met TPO. V.C.W. is natuurlijk een echte dorpsclub, die de meeste
mensen hier in de buurt wel kennen.
3.Waar ben jij vroeger opgegroeid?
In Moerdijk als zoon van een bakker. Ik ben in Moerdijk geboren en
getogen.
4. Heb jij als zoon van een bakker, vroeger ook zo vaak mee
moeten werken in de bakkerij?
Ja, zelfs al vanaf mij 8, 9 jaar. Mijn vader was spijkerhard, bij mijn
vader was het altijd zo van niet ouwehoeren maar werken. Ik moest
gewoon meehelpen en verder niet zeuren, ook werd ik niet echt
gestimuleerd om te gaan studeren.
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5. Jij hebt veel verschillende beroepen uitgeoefend, vertel daar
eens wat meer over?
In het verleden heb ik gewerkt bij de Raad van Arbeid (vanaf 1974
toen ik 18 jaar oud was) bij de Sociale Verzekeringsbank in
Dordrecht (waar ik 25 jaar heb gewerkt) en later na een
reorganisatie nog 4 jaar in Breda. Ik had destijds een verschil van
inzicht met mijn leidinggevende over de manier van leidinggeven.
Daarna heb ik een bakkersfiliaal van mijn broer gerund in Baarle
Nassau (4 jaar), maar dat ging uiteindelijk mis omdat wij bij de
overname een groot gedeelte van de klanten kwijt raakten. Wij
hebben daar nooit een eerlijke kans gehad. Vervolgens heb ik 1
jaar en 2 maanden in de WW gezeten en ben daarna 1 jaar groepschef geweest van het team intake en service bij de Politie Breda.
Op dit moment werk ik bij Vishandel
Hollemans Moerdijk (totaal 16 tot max 19
uur per week). Dat is ontzettend leuk werk,
vooral op de markt in Rotterdam, die
mensen hebben echt humor en ze liggen
niet te zeiken over de prijs van de vis, als
het maar goed is. In Breda zijn de klanten
veel kritischer. Verder begeleid ik mijn
gehandicapte dochter die nog thuis woont.

-

7. Wat zijn jouw ambities als trainer?
Dat ik bij een club kan werken waar ik mijn ei kwijt kan, vooral op
tactisch gebied. Alles moet je natuurlijk aanpassen aan het niveau
van de spelers die je tot je beschikking hebt.

6. Jullie hebben je gehandicapte dochter Mira nog steeds bij
jullie in huis wonen, is dat altijd een bewuste keuze van jullie
geweest, en is dat niet ontzettend zwaar?
Is inderdaad ontzettend zwaar. Zij heeft nog wel 2 jaar onder
begeleiding in Lage Zwaluwe gewoond in de Lisdodde (14
bewoners) maar kreeg daar niet de juiste begeleiding. Zij had daar
een eigen appartement met een gemeenschappelijke woonkamer.
Nu begeleid ik haar samen met mijn vrouw. Mira gaat 3x per week
naar fitness (mijn vrouw en ik gaan om de beurt met haar mee), ze
gaat een keer paard rijden en mijn vrouw gaat elk weekend met
haar mee naar de stad om te winkelen. Mira is erg gehecht aan
vaste structuren en kan heel slecht omgaan met veranderingen.
Doordat mijn vrouw en ik elkaar aflossen, is het wel vol te houden.
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Vind jij dat jullie voldoende financiële tegemoetkoming
krijgen van de regering om jullie dochter thuis op te
vangen?
Dat loopt vrij goed moet ik zeggen, maar niet alles wordt
natuurlijk door het PGB vergoed, elk jaar wordt dat steeds
minder.
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-

Voor hoeveel seizoenen heb jij getekend bij V.C.W.?
Voor 1 jaar. Ik heb destijds bij 2 clubs voor een periode van
2 jaar getekend, maar dat was op verzoek van de club zelf.
Dat was bij Madese Boys en bij TPO (3e periode).

-

Jij hebt onlangs een aparte bespreking met de
spelersraad gehad. Zou jij kunnen vertellen wat daarin
zoal is besproken?
Voor aanvang van het seizoen hebben we een gesprek met
de gehele groep gehad en 3 weken geleden weer een keer
met een kleiner gedeelte van de spelersgroep.
Het eerste gesprek was meer een kennismaking waarin ik
o.a. duidelijk heb gemaakt welk systeem ik van plan was om
te gaan spelen.
Het gesprek 3 weken geleden had meer te maken met wat
ik op tactisch gebied verwacht van elke afzonderlijke speler.
Iedereen weet wat zijn taken zijn in het veld, maar dan moet
het natuurlijk nog wel op de juiste wijze worden uitgevoerd.
Tijdens de wedstrijd ben ik niet zo verbaal aanwezig, als
zaken niet goed gaan, bespreek ik dat in de rust. Als je als
trainer langs de kant gaat staan schreeuwen komt dat vaak
niet meer over bij de spelers.
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Jouw voorspelling voor V.C.W.-Terheijden?
2-1 winst, die gasten waren vanavond erg goed bezig op de
training (”vrijdagavond 27-11 vlak voor de wedstrijd”), dit
was de beste training van het seizoen tot nu toe. Tijdens de
afsluitende partij waren ze enorm gretig in de duels en zo
zal het ook tijdens de wedstrijd tegen Terheijden gaan.
Precies zoals het in de derby hoort. (“Uiteindelijk wist
V.C.W. met 3-2 te winnen in een hele spannende wedstrijd”)

8. Heb jij aan het begin van het seizoen specifieke afspraken
gemaakt met de spelers van de selectie, en zo ja noem er eens
een paar?
Op tijd aanwezig zijn, afmelden voor trainingen, jezelf bij blessures
altijd z.s.m. laten behandelen. Als trainer moet je duidelijkheid
scheppen voordat je met de groep aan de gang gaat. Deze
afspraken heb ik tijdens de presentatie met de groep doorgenomen.
Daarnaast heb ik nog informele gesprekken met de individuele
spelers gevoerd, waar allerlei privé situaties van de spelers aan
bod kwamen. Werk en studie komen natuurlijk altijd op de eerste
plaats en voetbal komt pas daarna.
9. JA / NEE:
- Ben jij er blij mee dat V.C.W. vorig seizoen weer 4e klasser is
geworden? JA.
- Gaat V.C.W. in de middenmoot eindigen? JA.
- Weet jij wie de beste voetballer aller tijden is van V.C.W.? NEE.
- Wordt het steeds moeilijker om die jonge gasten te motiveren?
JA.
- Ken jij veel trainers van clubs uit de huidige klasse 4C? NEE.
- Kom jij nog wel eens bij TPO? JA.
- Vind jij Moerdijk ook maar een gat? JA.
- En Wagenberg? JA.
- Was jij zondagmiddag na de wedstrijd tegen Irene’58 met kermis
nog bij de Orgel in Nicortiny? NEE.
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Beantwoord jij nooit jouw e-mails? NEE.
En ook geen SMS’jes? NEE.
Bekijk jij veel voetbalwedstrijden op TV? JA.
Heb jij thuis ook Eredivisie Live? NEE.
Zou jij nu nog een weekendje Parijs of Brussel durven te
boeken? JA.
- Wilders als toekomstige premier? NEE.
- Heb jij ook zo’n hekel aan de komende Kerstdagen? NEE.
- Vind jij het terecht dat het Nederlands voetbalelftal niet naar het
EK gaat volgend jaar? JA.
10. Wat is volgens jou de belangrijkste reden dat het
Nederlands Elftal zich niet heeft gekwalificeerd voor de
komende EK?
Ze zijn simpelweg niet goed genoeg; als er een speler niet is, moet
dat niet bepalend kunnen zijn voor het resultaat. Zoals in de laatste
wedstrijd tegen Tsjechië waren ze simpelweg niet goed genoeg.
11. Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
Onze dochter wil eigenlijk niet op vakantie, zij is bang voor het
onbekende. Dat is ook de reden dat wij jaren achter elkaar niet op
vakantie zijn geweest. Drie jaar geleden hebben we haar voor de
keuze gesteld en uiteindelijk draaide zij om als een blad aan een
boom. We zitten nu al 3 jaar in hetzelfde hotel in Spanje en dat gaat
erg goed. Daar gaan we volgend jaar ook weer naar toe.
12. Wat is jouw mening over de huidige vluchtelingen
problematiek?
Het is een feit dat die mensen opgevangen moeten worden, maar
liefst zo veel mogelijk in de regio. De vluchtelingenstroom naar
Europa moet wel een halt worden toegeroepen, dit kan niet
eindeloos zo doorgaan, vooral naar landen als Nederland, België,
Duitsland en Zweden.
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Hoe heb jij de aanslagen in Parijs beleefd?
Het is natuurlijk verschrikkelijk dat een IS tot dit soort dingen
in staat is en wat volgens mij ook bijna niet te stoppen is.
Die gasten zitten overal.

13. De beste wedstrijden met V.C.W. 1 spelen jullie als je als
team compact speelt. Vaak maken jullie het veld veel te lang,
zodat de middenvelders het niet kunnen belopen. Waarom
spelen jullie niet altijd zo compact, zoals bijvoorbeeld uit bij
RCD?
Dat klopt wat je zegt, het is moeilijk om dit elftal zo te laten spelen
zoals ik wil, veel spelers vullen het niet goed in. Onze kracht zou de
omschakeling moeten zijn, omdat we ontzettend snelle spelers op
de vleugels hebben. Eigenlijk hebben we alles in het team, maar
we missen op dit moment veel te veel kansen. Alle posities zijn op
zich goed ingevuld, maar het moet gedurende de competitie nog
beter worden.
14. Ik zag laatst in een thuiswedstrijd tegen Right’Oh, dat jij de
veters van Dennis Rooijakkers aan het strikken was aan de
zijlijn, heeft Dennis zijn strikdiploma nog niet?
Ik wilde hem gewoon meehelpen om hem zo snel mogelijk weer
terug in de wedstrijd te hebben, hij heeft van die hele dunne veters
in zijn schoenen waar knopen in zaten, maar Dennis blijft natuurlijk
een eigenwijze dondersteen.
15. Verplichte keuze :
- Trainer of coach?: Trainer.
- Trainen op techniek of op conditie? Op techniek.
- Scorende speler of dragende speler? Scorende speler.
- Teamspeler of individueel talent? Individueel talent.
- Winnen met slecht voetbal of verliezen met mooi voetbal?
Winnen met slecht voetbal.
- Zomertijd of wintertijd? Zomertijd.
- Ajax of Feijenoord? Ajax.
- Van Bronckhorst of Frank de Boer? Frank de Boer.
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Bier of wijn? Bier.
Echt gras of kunstgras? Echt gras.
VVD of PvdA? VVD.
VVD of PVV? VVD.

16. De keuze van Henk:
- Muziek: Ik heb weinig verstand van muziek, maar ik heb van
vroeger uit wel iets met The Rolling Stones en The Beatles.
- Film: James Bond.
- TV- programma: Studio Sport, Pauw, en RTL Late Night van
Umberto Tan.
- Eten: Pasta’s, verse groenten, kip en vis.
- Drank: Bier.
- Vrouw: Sofia Loren en Brigitte Bardot.
- Boek: Papillon, maar ik heb een hekel aan lezen.
- Stad: Breda.
- Sport: Voetbal.
- Sexy: Een vrouw is sexy als ze op een bepaalde manier gekleed
is, daarbij slechts net een stukje te zien is.
- Hekel aan: Haasten als het niet hoeft. Klussen in eigen huis.
- Vakantie: Die pas ik aan de wil van mijn vrouw.
- Club: TPO.
- Bar: The Saloon in Lage Zwaluwe.
17. Jij hebt nog steeds geen kennis gemaakt met de vijfde
kolonne (een aantal oud-eerste elftal spelers van V.C.W.), hoe
komt dat zo?
Ik ben niet iemand die zelf snel op mensen afstapt, maar als ik
aangesproken word door supporters zal ik altijd een gesprek
aangaan. Dus de meesten zal ik al wel hebben gesproken.
18. Heb jij buiten het voetballen nog tijd voor andere hobby’s?
Ik voetbal nog steeds op zondagochtend de 1e helft mee bij de
veteranen van TPO en ik fitness in Zevenbergen bij van de Does.
Verder doe ik graag puzzelen en Sudoku.
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19. Wil jij nog ergens op terugkomen?
Op jouw vraag of dat die jonge gasten tegenwoordig moeilijker te
motiveren zijn, vind ik dat de jeugd veel mondiger is dan vroeger.
Vroeger was het mededelen en uitvoeren, nu willen ze meer uitleg
en dat vind ik prima.
20. Laatste mop?
Ik ken één ijzersterke bak,
en dat is een container.
Eigenlijk ben ik te serieus
om moppen te vertellen,
maar ik kan wel ontzettend
lachen om een goede mop.

Van de Wagenbergse Sauwelaars

En tijdens de pauzes van de show werden ze verwend door een
stelletje Wagenbergse gasten die na een paar keer repeteren de
mooiste nummers de kantine binnen lieten galmen.
Kortom, dit was weer een staaltje vrijwilligerswerk van de bovenste
plank. Wij allen dus hebben het graag gedaan voor onze V.C.W.
leden.
Tevens wil ik jullie er aan herinneren dat op 8, 9 en 10 januari 2016
weer een prachtig weekend voor de deur staat. Want dan gaan de
sauwelaars weer hun acts ten gehore brengen.
Ik heb het een en ander al gehoord tijdens de vergaderingen en
inderdaad het wordt weer lachen.
Dus beste V.C.W. leden, wat is er leuker na een lekkere
overwinning op het veld nog even naar PLEXAT te gaan om daar
nog even lekker een leuke middag of avond met ons te beleven.
Wij als sauwelaars zouden het te gek vinden als jullie ook tijdens dit
weekend ons niet in de steek laten. Dus schroom niet om hier of
daar een kaartje te kopen en kom met een gezellig ploegetje langs.
Namens de sauwelaars wensen wij jullie een goed V.C.W. jaar.

door Cor van Kampen
Hoi VCW-ers,
Ik spreek hier namens de sauwelaars van Wagenberg.
Het was ons een waar genoegen en een eer om de zondagmiddag
van het feestweekend van 70 jaar bestaan te mogen organiseren.
De V.C.W. tafel werd goed ontvangen door de leden van V.C.W.
De vragen die werden afgevuurd werden in de
kantine serieus onder de loep genomen door
jong en oud. Er werden zelfs telefoontjes
gebruikt om het juiste antwoord te vinden. Ook
de filmpjes die tussendoor voorbij kwamen
waren zo grappig, dat het de lachspieren van
de V.C.W.-ers wakker deed schudden.
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De redactie van Sinjaal wenst al haar
schrijvers, adverteerders en lezers
gezellige feestdagen, een feestelijke
jaarwisseling en een mooi 2016
2016 toe.

Verjaardagen in de
maand januari
Naam
Verjaardag
Joey Biemans
1 januari
Toine Wijne
5 januari
Maikel de Deugd
6 januari
Frank Vrolijk
7 januari
Dirk Rullens
7 januari
Gerard Vermunt
7 januari
Ian Sergeant
7 januari
Colin Rasenberg
7 januari
Marcel Moerenhout
8 januari
Nicky van Loon
8 januari
Madelon Schippers
8 januari
Roel Wicherink
9 januari
Raymond Sponselee
10 januari
Jordi Philippa
11 januari
Jac Vermeulen
12 januari
Demi Sprangers
14 januari
Cor van Kampen
15 januari
Ilona Schippers
16 januari
Lieke van den Boer
17 januari
Anne van Blerck
20 januari
Anne-Marie van Dongen-van der Ven 26 januari
Cees Mureau
30 januari

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

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 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 /

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

Functie

Roel van Aard

Commissielid

076 – 593 35 44

Erik Diepstraten

Commissielid

076 – 593 34 49

Clubhuis managementteam
Naam

Engelandcommissie: (ec@vcw-wagenberg.nl)
Naam

Functie

Telefoonnummer

Jan Gelens

Jan Huijbregts jr.

Commissielid

06 – 22 86 82 87

Ton van Gils

Elsbeth van Mook

Commissielid

076 – 593 81 11

Sanne Goossens

Lieke van den Boer

Commissielid

076 – 593 13 54

Piet de Graaf

Erik Diepstraten

Commissielid

076 – 593 34 49

Tamara Rasenberg

Commissielid

06 – 307 973 31

Edwin de Ridder

Commissielid

Werner Voermans

Commissielid

Ondersteuningscommissie
Naam

Functie

Telefoonnummer

Johan van Haperen

Voorzitter

076 – 593 26 86

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

Functie

Telefoonnummer
076 – 593 11 86
076 – 593 39 11

Beheer website: (webmaster@vcw-wagenberg.nl)
Naam

Functie

Bart van der Sanden

Webmaster

Telefoonnummer
076 – 593 33 52

Frank Vrolijk

Webmaster

076 – 593 83 83

Dylan van Dijk

Webmaster

076 – 888 27 04

Consul
Naam

Functie

Bert-Jan Sprangers

Consul KNVB
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Telefoonnummer
076 – 593 38 72

