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Van de voorzitter
door Jack Rasenberg
We kunnen als vereniging wederom trots terugkijken op een paasweekeinde waar de vrienden van Gravesend weer op bezoek
waren bij V.C.W. (het 25e jaar dat er een uitwisseling was). Het is
en blijft een pareltje van de vereniging, vooral voor de kinderen die
er bij betrokken zijn. Engelandcommissie, wederom bedankt voor
de prima organisatie.
Het voetbalseizoen loopt alweer naar het einde en het 1e elftal
knokt zich naar een vellige plaats. De komende wedstrijden tegen
onderlinge concurrenten zullen nog de nodige punten moeten opleveren om de nacompetitie te ontlopen en klasse behoud te verzekeren. Succes!
De andere elftallen wens ik ook veel succes en plezier voor de
resterende wedstrijden.
Zaterdag 16 april hopen we als bestuur vele vrijwilligers en
sponsoren te mogen ontmoeten op de jaarlijkse clubavond. Mocht u
om wat voor reden dan ook niet aanwezig zijn, dan vanaf hier
bedankt voor de inzet en steun van het afgelopen seizoen.

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 1 mei 2016
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Als Lid van Rabobank Amerstreek kunt u tijdens de stemperiode
van 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.

Van de bestuurstafel
door secretaris
Anita Diepstraten

Geboorte Jason Chitoe op 4 april 2016
We kunnen weer een geboorte melden namelijk Jason, zoon van
Rajiv en Marta Chitoe.
Wij feliciteren de kersverse ouders met deze mooie gebeurtenis en
wensen hen een mooie, gezonde en sportieve toekomst toe.
Uitwisseling Engeland
Van 25 tot en met 28 maart waren onze Engelse voetbalvrienden
van Re’al Gima uit Gravesend in Wagenberg. Er werd een mooi
programma verzorgd door de Engelandcommissie.
Het was een heel geslaagd weekend. Engelandcommissie bedankt
hiervoor.

Clubavond 16 april a.s.
De jaarlijkse clubavond van V.C.W. wordt gehouden op zaterdag
16 april a.s. Deze avond is als dank voor onze zeer gewaardeerde
sponsors en vrijwilligers. Het thema is: Après ski party.
Voor leuke muziek, een hapje en drankje wordt gezorgd.
Koningsdag
Op 27 april a.s. zijn er ’s middags bij V.C.W. activiteiten op het
sportpark. Deze worden georganiseerd door het Oranjecomité in
samenwerking met Polderevents.
Deelname is voor jong en oud, dus kom allemaal gezellig naar het
sportpark. Voor de kleintjes is er een springkussen aanwezig en zij
kunnen geschminkt worden. Ook supporters zijn natuurlijk van
harte welkom.

“Spek de kas van V.C.W.” bij Jumbo Terheijden van 30 maart
t/m 10 mei a.s.

V.C.W. neemt deel aan de Rabobank Clubkas Campagne 2016
Uw stem is geld waard. Vergeet niet te stemmen tijdens de
stemperiode van 6 t/m 18 april a.s. op V.C.W.
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Zoals jullie vast weten, organiseert Jumbo Terheijden een actie
waarmee een financiële bijdrage voor onze vereniging bij elkaar
kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je club’ en
Jumbo Terheijden stelt daarvoor een bedrag van € 7.500,00
beschikbaar.
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Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten
voor elke € 10,00 aan boodschappen een waardepunt. Deze
waardepunten kunnen in de winkel of via de Facebookpagina
www.facebook.com/jumboterheijden onder tabblad Sponsoractie,
gedoneerd worden aan de vereniging van uw keuze.
Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze vereniging, hoe
groter het totaalbedrag dat wij ontvangen. Trommel dus zoveel
mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo Terheijden te
doen en daarmee de kas van onze club te spekken!
Voetbalquiz
Op vrijdag 20 mei a.s. organiseert Jan Schoonen weer een voetbalquiz. Alle vragen van de quiz hebben een link met Nederland.
Nederlandse voetballers in binnen- en buitenland, Nederlandse clubs en buitenlanders in
Nederland.
Er wordt gespeeld in tweetallen.

Activiteitenkalender V.C.W.
Datum

Activiteit

16 april

clubavond

29 april

kaartavond

13 mei

bloemenactie

20 mei

voetbalquiz

Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij
Mededelingen
Met Pasen waren onze Engelse voetbalvrienden van Re’al Gima
FC op bezoek. Van vrijdag tot en met maandagochtend waren er
spel- en voetbalactiviteiten. Het is erg mooi om te zien hoe deze
uitwisseling leeft binnen onze club. Heel veel jeugdleden deden
mee aan de activiteiten en ook veel ouders, leden, betrokkenen en
oud-deelnemers hielpen mee als vrijwilliger. Namens het jeugdbestuur wil ik iedereen hartelijk danken die heeft bijgedragen aan
dit fantastische weekend.
V.C.W. is en blijft natuurlijk een voetbalclub! Dus de wedstrijden
gaan ook door. Alle jeugdteams spelen lekker hun wedstrijden. Met
af en toe wat gepuzzel, kunnen we er samen voor zorgen dat alle
teams altijd genoeg spelers hebben. Onder onze jeugdteams bevindt zich minimaal één kampioenskandidaat, namelijk V.C.W. B1.
Op het moment van schrijven, is duidelijk geworden dat ons B1
elftal op zaterdag 9 april a.s. om 12:30 uur tegen Boeimeer B3
kampioen kan worden. Als je in de gelegenheid bent, kom dan
zeker kijken en onze spelers aanmoedigen.
De eerstvolgende bloemenactie is verplaatst naar
vrijdag 13 mei 2016. Leon van Efferen
coördineert de acties namens het jeugdbestuur.
De betreffende teams krijgen via hem meer
informatie.
Maandag 18 april a.s. is om 20:00 uur de jeugdkaderbijeenkomst
van dit voorjaar. De uitnodiging hiervoor is reeds naar alle trainers
en leiders verstuurd, de definitieve agenda volgt spoedig.
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In de week van 16 mei a.s. vindt het jaarlijkse toernooi om de
Drimmelen Cup plaats. De A-jeugd speelt het toernooi op maandag
16 mei, de mini’s op dinsdag 17 mei en de overige jeugdteams op
woensdag 18 mei. Locaties en programma’s worden tijdig onder de
spelers verspreid. Op woensdag 18 mei vindt het toernooi voor de
B-jeugd plaats bij V.C.W.

De C1
door de trainers van de C

In deze maand april zullen de meeste competities afgesloten
worden. Namens het jeugdbestuur wensen wij jullie nog heel veel
plezier en succes met jullie laatste wedstrijden!
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.

Trainen en voetballen bij de C, dit moet wel heel erg leuk zijn.
Zeker als we kijken naar de opkomst bij zowel de training als de
wedstrijden. Trainingen zijn doorgaans goed bezocht, mits er geen
geblesseerden zijn of schoolverplichtingen roet in het eten gooien.
Doorgaans kunnen we wel stellen dat er altijd minimaal 8 spelers
aanwezig zijn, dit is goed aangezien de selectie maar uit 12 spelers
bestaat. En dat er spelers zijn, die wel 2x per week trainen, maar dit
niet alle 2 de keren bij hun eigen elftal doen, maar bij bijvoorbeeld
bij de keeperstraining of bij de Dames.
Hierbij komt ook dat Yannick lange tijd, op doktersadvies, niet aan
de trainingen deel kon nemen.
Gelukkig zijn we nu bijna wekelijks met 10 spelers op het
trainingsveld te vinden. Hier wordt dan hard gewerkt aan de
conditie, het vinden van elkaar met voetballen en het belangrijkste
element van de nobele voetbalsport het bewegen zonder de bal.
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Dit gaat gelukkig steeds beter en beter en dat zien we wekelijks
terug in de wedstrijden.
Ook zijn er nog wat spelers waar voor 2x per week trainen niet
voldoende is en deze zijn doorgaans bijna elke avond op het
trainingsveld te vinden.
Ik weet dan ook wel bijna zeker, dat als ze deze instelling vast
kunnen houden, het met de toekomst van de hogere elftallen wel
goed zit.

En dan zijn we aangekomen bij de middenvelders, de eerste is de
rechts midden Jens Moerbeek, de snelle dribbelaar die ook zijn
trukendoos kan open gooien. Hij maakt veel goals en geeft veel
assists.
Dan de centrale middenvelder Quincy Smits, degene met een
poeier in huis, naast dat is hij ook fysiek heel sterk.
Dan komen we bij de links midden en dat ben ik. Ik mag ook de
aanvoerder van ons team zijn. Als ik van mezelf iets positiefs moet
noemen, vind ik dat ik wel technisch ben en ik geef veel assists.
En dan nu onze 2 spitsen Mendo en Diego, we beginnen bij Mendo
van Efferen, de snelle spits die voorzetten goed kan benutten.
Naast dat staat hij altijd goed bij de keeper om ballen er zo in te
tikken.
De andere spits is Diego den Dunnen, de spits die zowel met links
als rechts kan scoren. Naast dat is hij een goede dribbelaar en
heeft hij een goed schot.

De E1
door Max de Hoop
Ik ben Max de Hoop en ik zit in de E1 van V.C.W., een leuk team
dat hard hun best doet om te winnen. Ik zal ze eens aan jullie
voorstellen.

Dat was mijn team, maar we hebben ook nog 2 coaches Warner en
Jeroen, fanatieke coaches die er altijd het beste van willen maken.

We beginnen bij de keeper Sven Smits, hij is de baas van het doel.
Hij zal er alles aan doen om de tegenstander niet te laten scoren.
De volgende speler is Sem Prinse, de technische verdediger met
zowel verdedigende maar ook aanvallende krachten.
De volgende verdediger is Olivier de Jongh, de fysiek sterk man
van ons team die eigenlijk iedereen van de bal kan zetten. Naast
dat heeft hij ook een goed afstandsschot.
Dan hebben we Wessel Rovers, de rustige verdediger die vroeger
als aanvaller speelde dus daar is hij ook heel sterk.
De laatste verdediger is Levi v/d Schans, de nieuweling van ons
team. Hij is een verdediger die de bal opvangt en daarna daarmee
het hele veld over kan rennen, hij geeft uitstekende voorzetten.
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BESCHOUW 202
Een betere was er niet
door Jan Schoonen
‘Ik heb het gevoel dat ik met 2-0 voorsta’, hield de door longkanker
getroffen Johan Cruijff de moed erin. Twee weken later overleed hij.
Op 68-jarige leeftijd. Zijn dood was wereldnieuws. Alles en iedereen
reageerde. Barcelona, Ajax en Feyenoord, de KNVB. Louis van
Gaal vond het een trieste dag voor de voetbalwereld, Robin van
Persie vond hem een enorme inspiratiebron, Bobby Charlton
verklaarde dat hij trots was dat hij Johan kende, Franz
Beckenbauer vond hem een betere voetballer dan zichzelf, Frank
Rijkaard sprak de filosofische woorden ‘68, 6+8=14’ en Jack van
Gelder zei dat Johan onsterfelijk is. Een beetje vreemde opmerking
in deze context, deze woorden van Jack maar we snappen wat hij
bedoelde.
Die lofttuigen zijn meer dan terecht.
Johan Cruijff was als speler van
wereldniveau. Het gaat wat ver om
jonge lezers van Sinjaal op deze plaats
te vermoeien met verhalen uit de oude
doos, dat is in dit maandblad in het
verleden al veel te vaak gebeurd, maar
ik raad jonge leden van V.C.W. toch aan
Youtube te raadplegen. Zoekopdracht
‘Cruijff ADO’. Dat is genoeg. Je ziet dan
een doelpunt dat geen enkele V.C.W.-er
ooit gemaakt heeft en nimmer zal maken.
Johan Cruijff was een geweldige voetballer.
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Als trainer heeft hij ook successen geboekt, maar dat was al wat
makkelijker, vind ik. Als trainer van Ajax won hij twee KNVB-bekers
en de Europa Cup II. Toen liepen er Frank Rijkaard, Aron Winter en
ene Marco van Basten rond in Amsterdam. Later bij Barcelona had
hij de beschikking over voetballers als Bakero, Begiristain en Julio
Salinas, over Hristo Stoitsjkov, Ronald Koeman, Michael Laudrup
en nadien ook Romario en dat waren geen misselijke jongens. Hij
won als trainer met de Spaanse vedettenploeg de Europa Cup voor
landskampioenen maar dat hadden Henk van Boxel en Johan
Raesen misschien ook wel gedaan.
Toch is het wat al te simpel om Cruijff geen groot trainer te vinden.
Hij mag dan bij al zijn clubs met meer dan bovengemiddelde
spelers gewerkt hebben, hij was wel vernieuwend. En juist daarin
lag zijn klasse. Cruijff had originele, baanbrekende ideeën. Bij Ajax
huurde hij een operazanger in die zijn spelers leerde adem te halen
onder druk en inspanning. Hij liet jeugdspelers van positie wisselen.
Aanvallers moesten verdedigen zodat ze leerden hoe verdedigers
dachten en andersom. En spelers moesten volgens hem een laag
basissalaris hebben en hoge winstpremies krijgen, want dat zou de
motivatie ten goede komen. Johan liet zijn ploegen altijd aanvallend
voetballen. In zijn eerste jaar bij Ajax
had zijn ploeg een positief doelsaldo
van 85. Toch werd hij geen kampioen
in Nederland als trainer. Dat was in
Barcelona
wel
anders.
Daar
formeerde hij een geweldig elftal.
Dreamteam werd het genoemd en hij
won er vele prijzen mee.
Het blijft jammer dat Cruijff nooit bondscoach is geworden. Met de
KNVB kwam hij er nooit uit en aan wie dat lag, dat komen wij nooit
meer te weten. Het zal voor een groot gedeelte aan Johan zelf
gelegen hebben, want Johan was geen makkelijke. Als hij zijn zin
niet kreeg, creëerde hij een storm. Een orkaan. Na zijn vertrek bij
Ajax dook hij op bij Feyenoord en werd met die ploeg kampioen.
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Rancune was zijn drijfveer. En wat te denken van de zogenaamde
fluwelen revolutie bij Ajax, die heel wat mensen beschadigde. Als
Johan zijn zin niet krijgt, gaat hij door roeien en ruiten. Barcelona
boycotte hij ook jarenlang, omdat er een voorzitter zat die hij niet
pruimde.

Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
Wantrouwen

‘Johan Cruijff, een betere was er niet.’ Iedereen steekt nu de
loftrompet over Cruijff. Over de doden niks dan goed. Maar veel
mensen die hem nu een postume veer in zijn reet steken, hebben
hem ooit vervloekt. Zeker weten.

Voetbalquiz 2016
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.
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?
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door Jan Huijbregts
Enkele weken geleden speelde V.C.W. een wedstrijd
tegen sc. Elshout. Uiteraard was er een scheidsrechter
en het is al even logisch dat die regelmatig werd bekritiseerd. Zo gaat dat, of het nou terecht is of niet.
Het is niet dat hij partijdig floot, maar het gebeurde, dat hij kort na
elkaar enkele discutabele beslissingen nam die in het nadeel van
sc. Elshout uitvielen. Althans, dat vonden zij.
Met name de grensrechter en de keeper
reageerden zo furieus, dat het flinke gevolgen had
voor heel hun ploeg. Rode kaart, nog meer ongenoegen en uiteindelijk zelfs een nederlaag.
Gezien de veldverhouding, was dat best verrassend.
Zuur voor die lui. Zodanig zelfs, dat ze zich na afloop van de
wedstrijd niet eens meer in de kantine lieten zien. Ze waren
helemaal klaar met die scheids en in de opeenstapeling van
aangedaan onrecht had V.C.W. schijnbaar ook een bedenkelijke rol
gespeeld. Volgens hun dan. Zo kwam dat in ieder geval over.
Het bijzondere is, dat iemand boven de bar in de kantine al een tijd
geleden een grote shawl van sc. Elshout had opgehangen. Wie dat
ooit gedaan heeft, weet ik niet. Maar omdat het ding daar zo
opvallend aanwezig was, heb ik me er toch wel zodanig over
verbaasd, dat ik er eens een kamervraag over heb gesteld aan een
V.C.W.-hotemetoot. Die dacht dat Toin Wijne er iets mee te maken
had, maar aangezien ik die al in geen tijden meer heb gezien,
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leek me dat sterk. Bovendien vroeg ik me af, of de invloed van Toin
binnen de vereniging nog wel zo groot is, dat hij een dergelijk
eerbetoon op zo’n prominente plaats kan regelen. Hoe dan ook: die
shawl hing er als een welkomstwens namens V.C.W., maar daar
hadden de mensen uit Elshout even geen boodschap aan. Die
hadden daar duidelijk geen vertrouwen in. Kennelijk hebben ze bij
V.C.W. vervolgens gedacht van: nou, dan niet.
De shawl hangt er namelijk niet meer. Bij toeval heb ik overigens
wel ontdekt dat hij netjes in de kast is opgeborgen. Dus niet uit
rancune verbrand, of in een prullenbak gedropt.
Wantrouwen is toch een typisch gevoel. De laatste tijd is me dat
ook op ander gebied een paar keer opgevallen. Ik heb enkele tvprogramma’s gezien die mijn vertrouwen danig op de proef hebben
gesteld. Het ging daarbij over de ingrediënten in consumptieartikelen. We kopen staafjes krab, of flesjes bronwater. Volgens de
grote letters op de verpakking zou dat zo zijn. Een paar journalisten
zijn in die fabrieken gaan zoeken en dan blijkt dat er in het ene
geval van alles in zit, maar zeker geen krab en dat het bronwater
ordinair regenwater is dat door een laag grond is gesijpeld. De
eventuele bruis is een toevoeging van een restproduct (zeg maar
afval) van de Shell.
Besodemieteren is schijnbaar part of life.
Met weemoed denk ik terug aan ooit.
Oké, de mededeling dat Sinterklaas niet
bestaat, kwam destijds als een klein
schokje. Ik had het al tig keer gehoord op
straat, dus was ik er niet echt van
ondersteboven. De officiële berichtgeving
door mijn ouders gaf meer een gevoel
van opluchting. Zo van: gelukkig, zij
weten het ook. Ik was eerder blij dan
teleurgesteld, zeg maar.

Meer indruk maakte H.V. destijds. Een leeftijdgenoot. We voetbalden op grasveldjes of op straat en daarbij werden een aantal
regels in acht genomen. Wanneer er een stel jongens (meisjesvoetbal bestond echt niet) bij elkaar stonden, dan werd er gepoot.
De twee belangrijksten gingen een meter of twee uit elkaar staan.
Om beurten de ene voet voor de andere plaatsend gingen ze dan
naar elkaar toe, onderwijl afsprekend of het “de laatste hele”, of
“wie de brug sluit” zou worden. Dat betrof dan het ultieme moment
dat de twee aanvoerders elkaar met de voeten naderden. De
winnaar mocht vervolgens de eerste keus maken uit het aanwezige
spelersarsenaal enz., enz. Wanneer H.V. gekozen werd, riep hij
onmiddellijk: “eerste pinantie”.
Bij dat straatvoetbal werden heel vaak penalty’s genomen. In ieder
geval na drie corners, maar natuurlijk ook bij hands of overtreding.
Trouwens ook als er iemand begon te simmen omdat
hij pijn had. Als een soort pleister op de wonde. H.V.
was dol op het nemen van een penalty.
”Pielekenantie”, riep hij dan en vervolgens begon de
show. Heel opzichtig keek hij dan naar links, om rechts
in te schieten. Hij kwam in zo’n geval niet meer bij van
de pret, alsmaar roepend dat de keeper in zijn
schijnbeweging was getrapt. Soms had je van die
gasten die naar de hoek doken waar hij naar keek en die de bal
gewoon stopten.
Toch kon de persoon in kwestie die prestatie dan niet te gelden
maken in de zin, dat hij een lange neus kon maken. Dat hoorde
gewoon niet bij zijn rol. Eens in de zoveel keer keek hij niet alleen
naar links, maar ging de bal ook die kant uit. Dat was om de
verwarring nog groter te maken, zei hij dan, en zijn pretmoment
was zo mogelijk nog intenser. Schijnbewegingen was het onaantastbaar domein van H.V.. Niet alleen bij het voetballen trouwens.
Hij was er altijd mee in de weer. Het was een hartstikke aardig
ventje, maar je had altijd het idee dat hij een heel jaar door met
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1 aprilgedoe bezig was. Je wist het nooit met hem. Alles bij elkaar
was het voor mij een kennismaking met wantrouwen die weliswaar
lichtelijk irritant was, maar niet dusdanig, dat het frustraties
opleverde.

Stijn Nulden
Peter Reniers
Jan Rullens
Olivier de Jongh
Dylan van Dijk
Miranda Verschuren
Arjan Vrolijk
Raymond Westmaas
Cees de Ridder
Patrick Peeters
Daniel Vera
Stijn van Dongen
Jordy Westmaas
Erik van der Sanden

Tegenwoordig heb ik daar veel meer last van. Misschien komt het,
omdat we te veel te weten komen. Opent het journaal niet met een
dopingverhaal, dan is het wel met een aanslag, of een schokkende
fraudezaak. Je wordt er zoetjesaan murw van. Wat kun je er mee?
Wat moet je er mee? Uiteindelijk is het maar het beste, dat je bij
jezelf denkt: het zal allemaal wel.

11 mei
12 mei
14 mei
16 mei
19 mei
20 mei
23 mei
23 mei
25 mei
25 mei
29 mei
30 mei
30 mei
31 mei

Verjaardagen in de
maand mei
Samenstelling bestuur en commissies
Naam
André Schipperen
Dennie Verhaard
Ruud Baaij
Martijn van Kampen
Bob de Hoop
Milo Gons
Kees Loonen
Bart Rullens
Ronan Dudok
Bram Schouwenaars
Jan Huijbregts

Verjaardag
1 mei
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
4 mei
5 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei

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

VACANT

PR en sponsors

Clubhuis
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Telefoonnummer

076 – 593 83 83
076 – 593 36 76

Sinjaal

Sinjaal

Jeugdbestuur: (jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl)

Feestcommissie

Naam

Functie

Telefoonnummer

Naam

Functie

Telefoonnummer

Giel Baaij

Jeugdvoorzitter /

06 – 21 27 33 52

Madelon Schippers

Commissielid

06 – 15 33 65 60

Technische Zaken junioren
Bob de Hoop

Jeugdsecretaris /

06 – 30 83 47 31

Esther Bouwens

Commissielid

Dennis Rooijakkers

Commissielid

Technische Zaken pupillen
Miranda Verschuren

Wedstrijdsecretaris jeugd

06 – 49 21 53 37

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 pupillen

06 – 14 45 28 58

Clubhuis managementteam
Naam

Functie

Telefoonnummer

Jan Gelens

076 – 593 11 86

Ton van Gils

076 – 593 39 11

Sanne Goossens
Piet de Graaf

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

Naam

Functie

Telefoonnummer

Jan Huijbregts jr.

Commissielid

06 – 22 86 82 87

Naam

Functie

Lieke van den Boer

Commissielid

076 – 593 13 54

Bart van der Sanden

Webmaster

Erik Diepstraten

Commissielid

076 – 593 34 49

Frank Vrolijk

Webmaster

076 – 593 83 83

Dylan van Dijk

Webmaster

076 – 888 27 04

Rilana Moerbeek

Commissielid

Tamara Rasenberg

Commissielid

Edwin de Ridder

Commissielid

Werner Voermans

Commissielid

06 – 307 973 31

Functie

Erik Diepstraten

Commissielid

Stan de Meijer

Commissielid

Naam

Functie

Bert-Jan Sprangers

Consul KNVB

Telefoonnummer
076 – 593 34 49

Ondersteuningscommissie
Naam

Functie

Johan van Haperen

Voorzitter

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
076 – 593 26 86

19

076 – 593 33 52

Consul

Sponsorcommissie
Naam

Telefoonnummer

20

Telefoonnummer
076 – 593 38 72

