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Van de voorzitter
door Jack Rasenberg
Carnaval is weer voorbij en de 2e helft van de
competitie gaat nu na een lange periode pas
echt beginnen voor de meeste elftallen. Het
eerste elftal heeft wel al twee wedstrijden in dit
kalenderjaar gespeeld, met één schamel puntje
als resultaat. Te weinig in verhouding tot het
vertoonde spel, maar het geeft moed om de
komende beslissende wedstrijden voor behoud
van de 4e klasse te gaan.
Roel van Aard is per direct gestopt als lid van het bestuur. Hij heeft
niet helemaal gebracht wat we als bestuur mogen verwachten en
hijzelf heeft niet helemaal ervaren wat hij er van verwachtte. Wel
een ervaring rijker. De PR wordt nu opgepakt door Frank Vrolijk en
de sponsoring door de sponsorcommissie met ondergetekende als
verantwoordelijk bestuurslid. Nu op zoek naar een nieuwe
enthousiaste persoon, om die hopelijk in oktober als bestuurslid te
kunnen benoemen.
Een vroege carnaval betekent
ook een vroege Pasen. Dit jaar
komen de Engelse vrienden
weer naar Wagenberg. Het belooft weer een prachtig weekend te worden. Wellicht tot dan
of zie ik u bij één van de komende wedstrijden!

Inleveren kopij
● Kopijbus in het clubhuis
● Wagenstraat 33-B, 4845 CT Wagenberg
● Per e-mail : sinjaal@vcw-wagenberg.nl

De kopij voor de volgende uitgave van Sinjaal
verwachten wij uiterlijk 6 maart 2016
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V.C.W. neemt deel aan de Rabobank Clubkas Campagne 2016

Van de bestuurstafel
door secretaris
Anita Diepstraten

Geboorte Sem Meeuwissen
We kunnen weer een geboorte melden namelijk
Sem, zoon van Janneke en Frank Meeuwissen.
Wij feliciteren de kersverse ouders met deze
mooie gebeurtenis en wensen hen een mooie,
gezonde en sportieve toekomst toe.
Voor de komende maanden zijn er weer een aantal activiteiten gepland;
Bingo
Er wordt een bingo door de Engelandcommissie georganiseerd op
vrijdag 4 maart a.s. We hopen weer op een goede opkomst. Er zijn
hele mooie prijzen te winnen.
Uitwisseling Engeland
Met Pasen, 25 tot en met 28 maart, komen onze Engelse voetbalvrienden Re’al Gima uit Gravesend weer naar V.C.W.
Dit gaat vast weer een heel mooi weekend worden.
Clubavond
Dit jaar vindt de clubavond voor onze sponsors en vrijwilligers
plaats op zaterdag 16 april a.s. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda.
Voetbalquiz
Op vrijdag 20 mei a.s. organiseert Jan Schoonen weer een voetbalquiz! Er wordt gespeeld in tweetallen.
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Wat houdt de Rabobank Clubkas Campagne in?
Voor verenigingen en stichtingen doet Rabobank Amerstreek graag
iets extra's. Graag laat de Rabobank u kennis maken met een
onderdeel van het nieuwe sponsor- en donatiebeleid: de Rabobank
Clubkas Campagne. De basisgedachte
van de campagne is dat leden van
Rabobank Amerstreek inspraak krijgen op
de verdeling van een gedeelte van de
winst van de bank. Deze winst vloeit zo
terug naar het lokale verenigingsleven.
V.C.W. neemt deel aan de Rabobank
Clubkas Campagne.
Uw stem is geld waard
Als Lid van Rabobank Amerstreek kunt u tijdens de stemperiode (6
t/m 18 april 2016) uw stem uitbrengen op V.C.W. die u een warm
hart toe draagt. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer
stemmen onze club ontvangt, des te hoger de bijdrage is.
U kunt, als klant van Rabobank Amerstreek, nu lid worden van
Rabobank Amerstreek, zodat u ook mee kunt stemmen?
Wanneer u voor 1 maart 2016 lid bent van Rabobank Amerstreek
dan mag u meestemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne
van 2016.
Hoe kunt u lid worden van Rabobank Amerstreek?
U kunt het lidmaatschap aanvragen via de site. U kunt echter ook
binnenlopen bij één van de kantoren. Daar wordt het lidmaatschap
dan ter plekke voor u geregeld.
Hoe kunt u weten of u al lid bent van Rabobank Amerstreek?
U kunt in Internetbankieren, onder ‘Mijn gegevens’ zien of u lid bent
van Rabobank Amerstreek.
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Activiteitenkalender V.C.W.
Datum

Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij

Activiteit

26 februari

kaartavond

4 maart

bingo

Mededelingen
Als ik dit stukje schrijf, is het nog carnaval. Veel V.C.W.’ers, met
name ook jeugdleden, waren vertegenwoordigd in de optochten.
Fantastisch om dit te zien. Als dinsdag “Oos Kee” in vlammen is
opgegaan, kunnen we ons weer volledig richten op het voetballen.
Zaterdag 13 februari is er weer een volledige competitieronde voor
de jeugd.
En het is al snel Pasen. En dan komen de Engelsen! Het belooft
weer een erg leuk weekend te worden met veel activiteiten. De
wintersportactiviteit van zaterdag 23 januari jl. was ook een groot
succes. Veel dank gaat uit naar de organisatoren.

11 maart

kaartavond

18 maart

bloemenactie

25 - 28 maart

bezoek Re’al Gima uit Engeland

8 april

kaartavond

16 april

clubavond

29 april

kaartavond

13 mei

bloemenactie

20 mei

voetbalquiz

Mail Service

Op vrijdagavond 4 maart 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.
De eerstvolgende bloemenactie is op vrijdag 18 maart 2016 (E1 en
F1); de daaropvolgende op 13 mei 2016 (teams nog te bepalen).
Leon van Efferen coördineert de acties namens het jeugdbestuur.
Uiterlijk in maart zal er ook weer een jeugdkader bijeenkomst plaats
vinden. Hiervoor wordt binnenkort de uitnodiging verstuurd.
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
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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.
Wij wensen alle betrokkenen veel plezier en sportiviteit in het
tweede deel van de competities.

veel tegendoelpunten en zelf voldoende scoren. Halverwege het
najaarsseizoen, zou blijken dat een wijziging in de opstelling veel
verandering bracht in het rendement.
Als de temperatuur niet te laag is en het tijdstip niet te vroeg,
kunnen we soms verrassend goed voor de dag komen. Maar
helaas, in het jeugdvoetbal zijn de aanvangstijden vroeg in de
ochtend en dan is het vaak nog fris. Op bezoek bij een andere
ploeg is het dan soms jammer dat je uit een warme auto moet
stappen. Ook voor de trainer en coach.
Eenmaal in de kleedkamer is de meute niet meer te houden. Een
teambespreking is nauwelijks mogelijk. Om de haverklap vraagt er
wel een jonge hond wanneer hij met de bal het veld op mag. Het
maakt dan niet meer uit of het regent of sneeuwt. Als ze maar
kunnen voetballen. En de tegenstander? Die vreten ze wel op en
die zijn toch slecht. Zei ik slecht? Ik bedoel zeer slecht!
Ieder seizoen is het een verrassing hoe de teams van onze
tegenstanders eruit zien. Zijn we gelijkwaardig in lengte, breedte,
kwaliteit of zitten daar uitschieters bij? Zijn de andere teams
gebrand op de overwinning of is het speelplezier belangrijker?

F1: Ontembare Leeuwen
door leider Rob van den Berg
In het najaar van 2015 begonnen we bij de F1 met een groep van 7
spelers. Te weten: Fimme, Luca, Mariëlle, Mees, Sam, Thijmen en
Tristan. Gelukkig konden we een beroep doen op spelers van de
F2, zodat we elke wedstrijd voldoende spelers hadden.
Traditioneel spelen we met de punt naar achteren. Dure voetbaltaal
voor een team dat vooral met 7, 8, en 9-jarigen in het veld staat.
Maar, om de balans in het spel te houden moeten we veel op de
verdediging leunen. De balans leg ik dan uit als: het voorkomen van
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Bij ons gaan winnen en speelplezier hand in hand. Het plezier
weegt in alle gevallen zwaarder, maar soms kan een overwinning
daar veel aan bijdragen. In alle gevallen is het zo, dat ze na de
wedstrijd onder de douche net zoveel lol hebben als in de 40
minuten daarvoor nog op het veld. Er is alleen minder competitie in
de kleedkamer. Maar, dat verandert over een jaar of 6 nog wel.
Spelers die makkelijk scoren staan doorgaans voorin. Spelers die
sterk zijn, fysiek, maar ook geestelijk staan vaker achterin. In het
midden staan de spelers die de brug vormen tussen die twee. In
het doel staat een onneembare vesting, een muur, de Chinese
Muur.
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In de praktijk kwam het erop neer dat er 4 tot 5 spelers achterin aan
het verdedigen waren en 1 speler op het middenveld zwierf. De
resultaten waren er ook naar. De eerste wedstrijden werden met 4
tot 5 doelpunten verschil verloren. Onze spitsen kwamen niet aan
de bal omdat de verdedigers de bal niet naar voren kregen.
Uitverdedigen was lastig en de spitsen lieten zich niet ver genoeg
zakken. Sporadisch was er die fabelachtige uittrap die ervoor
zorgde dat er een counter was. Maar, het was niet genoeg.
Tegen TSC, Irene, Raamsdonk en Oosterhout werd verloren. In
wedstrijden waar we op voorsprong kwamen, gaven we die direct
na de rust weer weg. De scores liepen dan soms snel op en niet in
ons voordeel.
In de uitwedstrijd tegen Veerse Boys hebben we voor het eerst een
spits naar achteren gehaald en een verdediger voorin gezet. De
spits die nu als verdediger werkte had maar één taak: breng de bal
van achter naar voor en probeer de spitsen te bereiken. Dat werkte
en goed. De dreiging die we wilden vormen was ineens daar. Het
resulteerde zowaar in doelpunten en in de allerlaatste minuut
maakten we de gelijkmaker. Ook de vooruitgeschoven verdediger
scoorde. Het eerste punt van het seizoen was daar!
In de thuiswedstrijd tegen Veerse Boys speelden we in dezelfde
opzet. Iedereen wist dat het mogelijk was en na 40 minuten
bikkelen stond het zowaar 3-1. De score had zelfs hoger kunnen
uitpakken, waren alle kansen afgerond en hadden doelpalen niet in
de weg gestaan. Memorabel was de assist die gegeven werd, toen
we met 2 spelers op de keeper afstormden. In plaats van het eigen
geluk te kiezen werd er afgespeeld naar de andere speler die op
dat moment in meer kansrijke positie stond.

Sommige spelers namen gedurende de tijd een vrijere rol en
werden zowaar steeds dreigender, zoals Thijmen. Andere spelers
ontpopten zich als ware spitsen, zoals Tristan en Luca. Onder
aanmoediging van ouders stegen spelers boven zichzelf uit,
waaronder Mees. Door Sam achterin te zetten, kregen we een
opstomende speler die de bal bij de spitsen bracht en tegelijk mee
kon aanvallen.
Inmiddels hebben we de eerste wedstrijd van het voorjaarsseizoen
alweer achter de rug. We hebben de luxe dat we twee nieuwe
spelers bij de groep hebben: Levi en Mick.
In deze wedstrijd hebben (vaste keeper) Fimme en Mick beiden
een helft gekeept en gespeeld. Mick soleerde soms ongedwongen
tussen de spelers van de tegenpartij door. Fimme schoot in zijn
eerste wedstrijd als parttime middenvelder de bal 2 keer achter de
keeper. Mariëlle ontpopte zich als een ware nummer 10 en wist te
scoren, net als Thijmen. Levi is onze nieuwe vaste kracht achterin
en neemt samen met Mick en Fimme de rol van keeper op zich.
Wij kijken dan ook met veel vertrouwen uit naar de komende
wedstrijden want we groeien nog steeds. De ontembare leeuwen,
de F1!

Onze nieuwe tactiek zouden we ook in de andere wedstrijden
toepassen, als verrassingseffect. En het bleek in veel wedstrijden te
werken. Hoewel er wedstrijden verloren gingen, was het verschil
veel minder groot en zelfs onze tegenstanders complimenteerden
ons met de wederopstanding. Eén wedstrijd eindigde nog in een
spannend gelijkspel.
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Edwin de Ridder
Erik Diepstraten
Rilana Moerbeek
e-mail:

V.C.W. - Re’al Gima
2016

06 – 51 78 17 29
06 - 50 47 98 28
06 – 14 22 26 07
ec@vcw-wagenberg.nl

door Werner Voermans
We zijn als Engelandcommissie druk bezig met de voorbereiding op
het komende paasweekeinde. Pasen valt van vrijdag 25 maart tot
maandag 28 maart, noteer dit weekeind in de agenda, want het
beloofd weer een mooi weekeind te worden. Het was dit jaar nog
even spannend of de Engelsen de overtocht wel konden maken.
Alle overtochten in het paasweekeinde waren volgeboekt. Maar
inmiddels is er een oplossing en kunnen we de voorbereiding
verder vorm geven.
Alle ouders van kinderen geboren tussen 1-1-2000 en 31-12-2007
zijn gevraagd of ze gastouder willen zijn dit weekeind. Engelse
kinderen bij je laten slapen, eten en verblijven maakt dit weekeind
toch wel erg bijzonder. Ieder jaar zijn er nieuwe kinderen die het
allemaal erg spannend vinden, maar de ervaring leert dat de
oudere kinderen dit weekeind gewoon niet willen missen.
In een volgend bericht zullen we weten hoeveel Engelse kinderen
er gaan komen en wie er als gastgezin Engelse kinderen in huis
krijgt.

Voetbalquiz 2016

Verder wil ik jullie uitnodigen voor de bingo
op 4 maart, de opbrengst van deze avond is
geheel voor de Engelandcommissie!
Vragen? Bel of mail ons!
De Engelandcommissie.
Jan Huijbregts
Tamara Rasenberg
Lieke van den Boer
Werner Voermans

door Jan Schoonen
Op 20 mei 2016 is het weer zover. Dan vindt de jaarlijkse voetbalquiz plaats in het clubhuis van V.C.W.. Na afloop van de training
van de selectie starten we. En net zoals in voorgaande jaren, is
deelname alleen mogelijk per koppel. Gratis en voor niks.
Je vooraf aanmelden hoeft niet, als je maar aanwezig bent om een
uur of 9.

06 – 22 20 95 53
06 – 30 79 73 31
06 – 55 99 28 19
06 - 50 67 82 38
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Vorig jaar waren de vragen allemaal gerelateerd
aan EK's en WK's; deze keer is de rode draad
Nederland. Alle vragen gaan over Nederlandse
clubs, het Nederlandse elftal, Nederlandse
spelers en trainers in binnen- en buitenland en
over buitenlandse clubs en buitenlanders die een link hebben met
Nederland. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Je komt toch ook?

Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
D'n ijzeren
door Jan Huijbregts

Ik weet heus wel, dat ik daar niet toe in staat ben, maar laat mij
onder het lopen lekker fantaseren. Zonder remmingen nog wel. Er
dienen zich altijd wel een paar resultaten aan die, wanneer je er
nuchter over nadenkt, natuurlijk nergens op slaan. Ook al is het
fantasie, er zijn natuurlijk wel beperkingen. Je moet binnen bepaalde grenzen blijven en niet met nieuwe dopingartikelen of
ingenieuze motortjes aan komen.
Toch zocht ik op het gebied van de
materialen, want je kunt mij niet wijs
maken, dat er daar geen winst meer
te halen valt. En ja hoor. Een
zoekresultaat. Ik ben tegenwoordig
nogal in de weer met wat golfspullen
en een van die dingen wordt een
driver genoemd. Zo'n grote knots om
ver mee te slaan, zeg maar. In mijn
geval valt dat nog best tegen, maar
de profs kunnen daar echt een paar
honderd meter mee overbruggen.
Ik heb me laten vertellen, dat de voorzijde van die driver uit licht
metaal bestaat. Op het moment dat het balletje wordt geraakt,
deukt dat schijnbaar een fractie in, om vervolgens onmiddellijk weer
terug te veren, waardoor er extra vaart mee wordt gegeven.
Wanneer dat zelfde principe toepasbaar gemaakt kan worden voor
het voetballen, biedt dat mogelijkheden en als we dat vervolgens
binnenskamers kunnen houden, zou dat in het voordeel van V.C.W
kunnen zijn. Onmiddellijk moest ik aan Luc Ligtvoet denken, want
dat is de enige die ik ken die handig is in het bewerken van fijne
metalen. Hij zou een malletje moeten maken van een plaatje, dat
onder de tong van de voetbalschoen kan worden geplaatst.
Wanneer het een beetje mee zit, zou dat binnen enkele weken
gepiept kunnen zijn. Vervolgens moet het dan in productie komen
en daar zou Jan Kees Geluk een bijdrage aan kunnen leveren.
Voila.

Het stormde en ik liep over het strand.
Wind mee natuurlijk. Het gekke is dan,
dat je altijd wel ergens aan loopt te
denken. Terug kijkend weet ik niet precies waarover ik dacht en de flarden die
ik me herinner hebben geen enkel logisch verband. Zeker is, dat ik aan het
begin van de wandeling in gedachten
bezig was met de laatste wedstrijden die
ik van het eerste heb gezien.
Hoe zou ik een positieve bijdrage kunnen
leveren om effectiever spel te kunnen
krijgen? Dat vroeg ik me af.
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En over metalen gesproken, kreeg ik
meteen het volgende idee. Als kind ben
ik wel eens blij geweest met een ijzeren
nepkikkertje. De bovenkant was de
afbeelding van een kikker en de
onderzijde was een dun metalen
plaatje. Wanneer je met je vinger op dat
kikkertje duwde, veerde hij vervolgens
op en dat ging gepaard met een klikklak geluidje. Ook dit beginsel
lijkt me bruikbaar. Behoudens dat irritante klikklak geluid dan. Als
we er in slagen om dergelijke plaatjes in inlegzooltjes te verwerken,
moet dat tot resultaat kunnen leiden. Het zal niet zijn, dat je er
meteen als een skippy mee in de rondte gaat springen, maar enig
voordeel bij kopduels en trouwens ook bij de loopsnelheid is
aannemelijk.
Ik vond van mezelf, dat ik best goed bezig was geweest voor
V.C.W. En omdat ik toch met metalen bezig was in mijn hoofd,
vroeg ik me plotseling af, hoe het met d'n ijzeren zou zijn. Ik heb
hem namelijk gemist met de Nieuwjaarswedstrijd. Misschien was ik
deze keer te vroeg weg. Maar bij de thuiswedstrijd tegen
Terheyden was hij er volgens mij ook niet. Apart. Of zou ik hem in
de drukte over het hoofd hebben gezien. Nee.

Spraakvermaak
door Ad van Oosterhout
Zondag 13 maart: Jack Rasenberg bij Spraakvermaak.
De voorzitter van V.C.W. staat op 13 maart eens niet langs de lijn,
maar is te gast bij zondagmiddagcafé Spraakvermaak. Presentator
(en voormalig V.C.W.-voorzitter) Dik van Beest, ontvangt Jack op
het podium van café Ons Thuis in Terheijden en ondervraagt hem
over voetbal- en andere zaken. Jack Rasenberg vertelt zijn verhaal
aan de hand van een aantal zelf gekozen foto’s.
Op 13 maart ontvangen we ook Hille van der Kaa. Sinds vorig jaar
is ze hoofdredacteur van BN De Stem. Neerlandicus, cabaretier en
schrijver Wim Daniëls (regelmatig te horen en te zien op radio en
tv) komt elk jaar een keertje naar Terheijden en is deze keer
columnist. De familie van Geel verzorgt die middag het muzikale
deel. Het volledige programma is op moment van schrijven nog niet
bekend, maar begin maart te vinden in Rondom de Toren en ‘t
Carillon en uiteraard ook op de website www.spraakvermaak.nl
Zondag 13 maart: café Ons Thuis, Bredaseweg 20, Terheijden.
Zaal open om 14.00 uur (entrée € 3), om 15.00 uur opent Dik van
Beest het programma. Rond 17.00 uur sluiten we af met het
Spraakvermaaklied. Daarna rest dus nog voldoende tijd om na te
praten in Ons Thuis of in de V.C.W.-kantine.

Als er al iets een traditie was, dan was het
toch wel dat Kees van Disseldorp zich bij
dergelijke gelegenheden aandiende. Zouden
tijden echt zo veranderen? Voor mij hoeft dat
allemaal niet. Zo kwam ik mijn wandeling
door. En weet je wat het mooie is? Morgen ga
ik weer wandelen. En als het enigszins kan
overmorgen weer.
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Verjaardagen in de
maand maart

Naam
Corné van Tetering
Jack Rasenberg
Yannick van der Corput
Frank Rasenberg
Tamara Rasenberg
Lars van Groesen
Renee Moerenhout
Tomas van Meggelen
Colin van Kuijk
Marc Broeders
Gerda Diepstraten
Piet de Graaf
Paul van Tetering
Henk van Boxel
Stan Lodewikus
Wil Wijtvliet
Ivo Marreel
Lowie Holthaus
Elco van den Berk

Verjaardag
4 maart
5 maart
9 maart
11 maart
12 maart
12 maart
13 maart
13 maart
15 maart
15 maart
17 maart
18 maart
18 maart
18 maart
21 maart
22 maart
25 maart
29 maart
29 maart

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

Wessel Norbart

Voetbaltechnische zaken

Frank Vrolijk

IT, social media en website

Roel van Aard

PR en sponsors

Clubhuis

Telefoonnummer

076 – 593 83 83
076 – 593 35 44
076 – 593 36 76

Jeugdbestuur: (jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl)
Naam

Functie

Telefoonnummer

Giel Baaij

Jeugdvoorzitter /

06 – 21 27 33 52

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

Jeugdcoördinator Technische

06 – 52 01 11 93

Johan Raesen

Zaken
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Guus Boel

Technische zaken junioren

06 – 34 30 61 54

Leon van Efferen

Technische zaken junioren

06 – 14 45 28 58
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Engelandcommissie: (ec@vcw-wagenberg.nl)

Clubhuis managementteam

Naam

Functie

Telefoonnummer

Naam

Jan Huijbregts jr.

Commissielid

06 – 22 86 82 87

Jan Gelens

076 – 593 11 86

Elsbeth van Mook

Commissielid

076 – 593 81 11

Ton van Gils

076 – 593 39 11

Lieke van den Boer

Commissielid

076 – 593 13 54

Sanne Goossens

Erik Diepstraten

Commissielid

076 – 593 34 49

Piet de Graaf

Tamara Rasenberg

Commissielid

06 – 307 973 31

Edwin de Ridder

Commissielid

Werner Voermans

Commissielid

Naam

Functie

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

Telefoonnummer

Naam

Functie

Telefoonnummer

Tomas van Meggelen

Commissielid

06 – 28 73 04 95

Madelon Schippers

Commissielid

06 – 15 33 65 60

Esther Bouwens

Commissielid

Dennis Rooijakkers

Commissielid

Naam

Functie

Bart van der Sanden

Webmaster
Webmaster

076 – 593 83 83

Webmaster

076 – 888 27 04

Consul
Naam

Functie

Bert-Jan Sprangers

Consul KNVB

Telefoonnummer

Commissielid

076 – 593 35 44

Erik Diepstraten

Commissielid

076 – 593 34 49
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076 – 593 33 52

Dylan van Dijk

Sponsorcommissie
Roel van Aard

Telefoonnummer

Frank Vrolijk

Feestcommissie

Functie

Telefoonnummer

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

Ondersteuningscommissie

Naam

Functie
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Telefoonnummer
076 – 593 38 72

