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Van de voorzitter
door Jack Rasenberg
Op 16 april was de jaarlijkse clubavond voor alle kaderleden en
sponsors. Bij het versturen van de uitnodigingen is een en ander
mis gegaan. Diverse uitnodigingen zijn pas laat bezorgd en het is
zelfs mogelijk dat enkelen geen uitnodiging hebben ontvangen. Een
slechte zaak en daarom wil ik namens het bestuur excuses maken
aan diegenen waarbij dat het geval was. Volgend jaar gaan we dit
echt beter verzorgen.
Met nog twee wedstrijden te gaan voor ons 1e
elftal kunnen we niet meer degraderen. Na de
winterstop is er uitstekend gepresteerd door
de mannen van Henk van Boxel. Als kers op
de taart zou het mooi zijn om de laatste
wedstrijd op 2e Pinksterdag tegen Terheijden
winnend af te sluiten.
Als club willen we graag een stabiele 4e klasser blijven en dat is
voor komend seizoen dus vellig gesteld. Dan is het natuurlijk mooi
dat er ook aanstormend talent vanuit de jeugd de komende jaren
door gaat stromen. Dat bewees de B-jeugd door met een prima
inhaalrace de onderlinge concurrenten te passeren en kampioen te
worden. Gefeliciteerd spelers en begeleiding met deze prestatie
(verder in deze Sinjaal hier meer over).
Komende tijd gaan we ook weer het geheel aan kader bij de
senioren (en het jeugdbestuur bij de jeugd) proberen rond te krijgen
voor volgend seizoen. Verzorger Cees van de Made zal in elk geval
nog een jaar verder gaan.
Veel leesplezier met deze Sinjaal!
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Van de bestuurstafel

Afsluitdag jeugd
De afsluitdag van het seizoen voor de jeugd vindt plaats op
zaterdag 21 mei a.s. vanaf 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom
op het sportpark.

door secretaris
Anita Diepstraten

Geboorte Fenne van Meggelen 31 maart jl.
We kunnen weer een geboorte melden namelijk Fenne, dochter
van Tomas van Meggelen en Nynke Vos.
Wij feliciteren de kersverse ouders met deze
mooie gebeurtenis en wensen hen een mooie,
gezonde en sportieve toekomst toe.
Geboorte Lex Sestig 30 april jl.
Nog een geboorte namelijk Lex, zoon van Elisa
Oonincx en Jurgen Sestig. Broertje van Jori.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie
zoon en broertje.
Veel geluk en een mooie en sportieve toekomst
gewenst.
V.C.W. B1 kampioen
Proficiat spelers, leiders en trainers van de B1, mooie
prestatie!
Drimmelen Cup
De Drimmelen Cup vindt plaats op 17, 18 en 19 mei a.s.
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.
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Jeugdkamp
Het jeugdkamp voor de E t/m Cjeugd vindt plaats op 24, 25 en 26
juni a.s.
E-mailadres
Wil iedereen, die zijn e-mailadres de laatste jaren gewijzigd heeft,
dit doorgeven aan ledenadministratie@vcw-wagenberg.nl.
Ook bij twijfel graag het e-mailadres even doorgeven. Dan kan ons
ledenbestand geoptimaliseerd worden.
Verzorging
V.C.W. heeft verzorging in huis om haar actieve leden te kunnen
helpen bij en na blessures en om blessures te voorkomen, door
middel van advies of preventieve maatregelen, zoals bandages, tapen, etc.
Natuurlijk doet vooral de selectie een
beroep op onze verzorgers vanwege de
intensieve trainingen en wedstrijden.
Het is voor al onze actieve jeugd- en
seniorenleden goed om te weten dat ook
zij gebruik kunnen maken van de
expertise en vaardigheden van Cees en
Carla. Normaal gesproken is er gedurende het voetbalseizoen op alle dinsdag- en vrijdagavonden verzorging aanwezig voor en tijdens de selectietraining.
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Activiteitenkalender V.C.W.
Datum

Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij

Activiteit

13 mei

bloemenactie

17 – 19 mei

Drimmelen Cup

Mededelingen
Allereerst wil ik namens het Jeugdbestuur
alle spelers en begeleiders van onze B1
van harte feliciteren met het behaalde
kampioenschap. Grote klasse! Naar verluidt
is het inmiddels meer dan 10 jaar geleden
dat een volledig jeugdelftal van V.C.W.
kampioen is geworden.

• Dinsdagavond 17 mei (mini's) bij HZ'75
• Woensdagavond 18 mei (B- t/m F-jeugd):
- D- pupillen / F-pupillen bij VV Madese Boys
- E-pupillen/ C-meiden bij SV Terheijden
- B-junioren bij VV V.C.W.
- C-junioren bij VV Zwaluwe
• Donderdagavond 19 mei (A-jeugd) bij SV
Terheijden
20 mei

Maandag 18 april jl. vond de tweede jeugdkaderbijeenkomst van dit
seizoen plaats. Belangrijkste agendapunt was de teamindeling.
Zodra deze definitief is, wordt deze gepubliceerd op de website van
V.C.W.

voetbalquiz

21 mei

afsluitdag jeugd

24 – 26 mei

jeugdkamp

Mail Service

Het seizoen 2015 – 2016 nadert nu echt het einde. De A1 heeft nog
twee competitiewedstrijden te gaan en de andere teams zijn uitgespeeld. Tot eind mei kan er nog wel getraind worden op de
velden. De betreffende trainers en leiders communiceren dit zelf
met hun teamleden.

Verder werd er nog gesproken over het alcoholgebruik van
kinderen onder 18 jaar op het sportcomplex van V.C.W. Wat betreft
het Jeugdbestuur geldt er een zero tolerance beleid. Dit betekent
dat niemand onder de 18 jaar gerechtigd is om
alcohol te bestellen, mee te nemen en/of te
drinken op het terrein. Wij verwachten dat als
kinderen en of ouders/begeleiders/overige
leden, hierop aangesproken worden, zij ook
hiernaar handelen. Je brengt namelijk onze
club en jezelf in grote problemen.
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En natuurlijk staan er nog een paar leuke activiteiten op het
programma! Zo wordt er op de avonden van 17, 18 en 19 mei het
toernooi om de Drimmelen Cup gespeeld. De mini’s spelen op
dinsdag 17 mei, de B t/m F op woensdag 18 mei en de A op
donderdag 19 mei. Alle spelers worden via hun leiders ingelicht
waar en hoe laat ze verwacht worden. Op woensdag 18 mei wordt
vanaf 18.00 uur het toernooi voor de B-jeugd bij V.C.W. gespeeld.
Zaterdag 21 mei vindt van 14.00 tot 19.00 uur de afsluitdag
(familiedag) voor de jeugd plaats. Iedereen heeft inmiddels een
uitnodiging ontvangen. Voor de mini’s t/m D is er een koppeltoernooi en voor de C, B en A een 4x4 toernooi. Iedere deelnemer
ontvangt vanuit V.C.W. twee consumptiebonnen, een frietje en een
snack. Je kunt je nog opgeven bij Bob de Hoop via een e-mail naar
jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl. Wij hopen op een grote opkomst
zodat we er samen een gezellige dag van kunnen maken.

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.

Op vrijdag 13 mei is er nog een bloemenactie; Leon van Efferen
coördineert de acties namens het jeugdbestuur. De betreffende
teams krijgen via hem meer informatie. We overwegen om in de
maand juni nog een andere gelijksoortige actie te houden waarvan
de opbrengst toe komt aan de jeugd.
Tot slot vindt in het weekend van 24 t/m 26 juni het jeugdkamp voor
de jeugd plaats. Hierover worden alle gegadigden nog geïnformeerd door de Ondersteuningscommissie.
Kortom, we hebben in de maand mei nog volop leuke activiteiten op
het programma staan. Laten we er samen van genieten en er een
sportief en gezellig feest van maken.
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
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V.C.W. B1 Kampioen
door Miranda Verschuren
Het seizoen begon moeizaam dit jaar. Twee dagen voor de
Drimmelen Cup was er nog geen leider en trainer voor de B.
Uiteindelijk hebben toch twee mensen dit opgepakt en kon de B1
van start. De Drimmelen Cup werd afgesloten met een mooie
tweede plaats en het seizoen kon beginnen.
De competitie begon ook moeizaam, iedereen moest nog wennen
aan elkaar en hun vaste stekkie in het elftal vinden. Uit de eerste
vier wedstrijden werden dan ook maar 3 punten gehaald.
Daarna leek het tij wel te keren, want we begonnen te winnen en
daarmee begon ook de inhaalrace met de concurrenten.
Ook de wedstrijden tegen de directe concurrenten wisten we te
winnen en daardoor konden we al drie wedstrijden voor het einde
van het seizoen kampioen worden.
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9 april was de dag, alles klopte die dag, het was prachtig weer, heel
Wagenberg was uitgelopen om ons aan te moedigen, er was
vuurwerk en alles was al voorbereid om een goed feestje te
bouwen. Het enige dat nog moest gebeuren was winnen van
Boeimeer. Toen de spelers het veld op kwamen kon je zien dat ze
stijf stonden van de zenuwen. En helaas heeft deze stress ze de
das omgedaan. En werd deze wedstrijd verloren met 1-2.
Een week later was er weer een kans om kampioen te worden en
deze hebben ze dan ook met twee handen gepakt. Deze wedstrijd
knokte ze voor iedere bal en stond er een echt hecht team op het
veld. Want dat zijn ze zeker geworden in het seizoen, een mooi
hecht team waarin iedereen even belangrijk was. Een mooie
verdiende 0-3 overwinning op WDS’19 was dan ook het resultaat
en het kampioenschap een feit. Een verdiend kampioenschap!!
Mannen wat hebben we met elkaar een prachtig seizoen gehad.
Bedankt allemaal. Helaas schuift de helft weer door naar de A,
maar over een jaar gaan we met z’n alle weer knallen!!!!!!!

Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
Uitlokking
door Jan Huijbregts
Jullie kennen hem niet. Hij had rood haar. Ja, echt rood. Wanneer
er iets aan het handje was, en hij had er iets mee te maken, dan
werd hij met dat gegeven geconfronteerd. Dat zinde hem dan totaal
niet. Die situatie deed zich nogal eens voor.
Ook bij het voetballen. Jarenlang achter elkaar hadden we natuurlijk dezelfde tegenstanders en er liepen er altijd wel tussen die
op een gluiperige manier de achilleshiel van d’n blauwe Sjaak
wisten te raken. Dan kon hij verbaal, maar ook fysiek tamelijk uit
zijn dak gaan en het gevolg was dat hij met regelmaat door de
scheidsrechter van het veld werd gestuurd. Van de scheids moest
hij het doorgaans niet hebben. Die hadden natuurlijk ook nog geen
instructies meegekregen om een beledigde minderheidsgroep in
bescherming te nemen. We moesten soms alles uit de kast halen
om hem van het veld te krijgen en dan bleef hij nog met zijn rug
tegen een paaltje zitten, niet te verlegen om de wedstrijd van het
nodige commentaar te voorzien.
Dat scheidsrechters tegenwoordig bij het van het veld
sturen een rode kaart trekken, heeft mogelijk dus een
historische achtergrond. Het is maar goed, dat in die
tijd dit gebruik nog niet aan de orde was, want dat
zou de persoon in kwestie maar matig hebben
kunnen waarderen. De uitdrukking “over de rooie
gaan“ heb ik dus zeer letterlijk meegemaakt. Iemand op bovengenoemde manier pesten, of eventueel buiten zinnen brengen,
kwam wel vaker voor. Het gebeurde overigens niet altijd. Ik heb een
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tijdje samen gespeeld met broer John. Dat was de Simons die
tussen Toon en Piet geboren was en die jammer genoeg al jaren uit
beeld is. Die ouwehoerde er zelf altijd lustig op los en het kon dan
niet uitblijven dat er soms gereageerd werd en in zijn geval lag het
voor de hand, dat de haarkleur ter sprake kwam. Ongelooflijk in
mijn ogen, maar het had totaal geen vat op hem. Hij zag het
probleem gewoon niet. Nou was hij kleurenblind, maar dan nog.
De bedoeling van de tegenstander was er op gericht om hem te
beledigen of boos te maken, maar dat overkwam Johnnyboy niet.
Nee, nee. Echt niet. Die was daar schijnbaar tegen opgewassen.
Een andere minderheidsgroep die het vaak voor de
kiezen kreeg, waren de brildragers. Wanneer je als
schele, of brillenjood aangesproken werd, was dat
zeker niet bedoeld als vriendschappelijke toenadering. Of stotteraars. Een grote minderheidsgroep werd gevormd door de boeren. Kwam iemand
niet uit de stad, dan werd hij gemakshalve voor boer versleten.
Gingen we daar voetballen, dan moesten de koeien nog van het
veld gehaald worden, het spaarzame publiek stond op klompen en
het omkleden moest gebeuren in een soort stal. Wie het hoogst kon
schieten met een bal, die mocht daar aanvoerder zijn.
Met dat beeld werd naar de dorpeling gekeken, en dat had geen
enkele romantische bijgedachte, geloof me. Net zo min als het
huidige gebruik van de term boeren door Hollanders, als die daar
een provinciaal mee aanspreken of toeschreeuwen. De intentie is
steeds weer om te proberen mensen te kwetsen.
Nou gebeurt het nog wel, maar het is goeddeels uitgewerkt. Wij
denken gewoon van: ze zijn niet wijzer. Eigenlijk is er nooit veel
publiciteit over geweest en scheidsrechters en K.N.V.B. zijn al
helemaal niet in het geweer geweest om die voorvallen in te
dammen. Tegenwoordig ligt het allemaal iets anders. Het gebruik
van het woord homo (ook als het niet eens van toepassing is), of
een opmerking die te maken heeft met iemands afkomst, kan grote
gevolgen hebben. De pers is niet te beroerd om er dagen aandacht
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aan te besteden en scheidsrechter en K.N.V.B. treden wel degelijk
op. Er moeten voorbeelden gesteld worden.
Wanneer Derksen en Van der Gijp systematisch mensen afbreken,
wordt er gegniffeld, hooguit worden de schouders opgehaald. Maar
als dezelfde ongenuanceerdheid op het gebied van homo of
afkomst wordt bedreven, dan is het kot te klein. Dan gaat het
ineens over discriminatie. Vervolgens barsten er discussies los en
dan krijg je van allerlei kanten “feiten” te horen die niet na te gaan
zijn, of die elkaar tegenspreken.
Ik denk (in ieder geval hoop), dat het over een tijdje wat minder
actueel zal zijn, zoals tegenwoordig de roodharige ook minder op
de korrel wordt genomen. Dat zou goed nieuws zijn. Tegelijk is er
dan natuurlijk ook slecht nieuws. Wat wordt namelijk de volgende
doelgroep van de treiteraars? Laten we drie eigenschappen
noemen van de gemiddelde supporter: verstand, emotie en geluid
maken. Zolang dat verstand enigszins de overhand houdt, zal het
wel loslopen, maar anders…….. Ik hou het er op dat de
arbitrage (het gezag) weer aan de beurt zal zijn. Die zijn
tegenwoordig met meer, zeker in belangrijke wedstrijden.
Eigenlijk zijn ze ook nooit weg geweest als kop van Jut.

Potje praat met een F2 speler
door Geert Jan Snoeren
Hoe heet je?
Mees Snoeren.
Hoe oud ben je?
6 jaar.
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Bij welk team speel je?
V.C.W. F2.

BESCHOUW 203

Waar sta je in het veld?
Voor, midden en achter.

Moet het zo?

Wie zijn je trainers?
Jan, Allard en papa.

door Jan Schoonen
In het weekend van 24 april werd in de
Italiaanse Serie A de wedstrijd tussen Inter en
Udinese gespeeld. Nou worden er in Italië wel
meer wedstrijden gespeeld en normaal gesproken halen dergelijke potjes deze rubriek in
Sinjaal niet, ook al omdat het Italiaanse voetbal
meestal niet om aan te gluren is. Maar voor die
wedstrijd tussen Inter en Udinese wil ik op deze
plek graag een uitzondering maken. Er stond
namelijk niet één Italiaan aan de aftrap. Ja, de
scheidsrechter en zijn assistenten aan de zijlijn
hadden de Italiaanse nationaliteit, maar de 20
voetballers en 2 keepers kwamen ergens
anders vandaan.

Wat vond je het leukste tijdens het afgelopen seizoen?
Dat ik een penalty na de wedstrijd in de kruising schoot.
Wie is je favoriete speler bij V.C.W.?
Ome Gerben.
Wat vind je van de V.C.W. kantine?
Ik vind het tafelvoetbal erg leuk.
Wat vind je het lekkerste in de V.C.W. kantine?
Paprika chips, Lipton Icetea, snoepzak, Fristi en lolly.
Wat is je favoriete speler van de wereld?
Zlatan, Ronaldo, Wesley Sneijder en Arjen Robben.
Bij welke voetbalclub zou je willen voetballen?
Bij Ajax (want die staan eerste) of Barcelona, daarna PSV (want die
staan tweede) en als dat niet lukt bij V.C.W.
Heb je nog voetbaltips?
Probeer een bal altijd in de hoek te schieten
en maak een schijnbeweging als iemand de
bal wil afpakken.
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Een wedstrijd in de Italiaanse competitie en nul Italiaanse voetballers op het veld; het is het hedendaagse betaald voetbal in een
notendop. Zouden er geen Italianen meer zijn die een balletje
kunnen trappen?
Jaren geleden verscheen Arsenal zonder Engelsen in de basis, hier
in Nederland speelde Roda JC eens met slechts twee
Nederlanders en op 13 augustus 2010 hadden voor de eredivisiewedstrijd tussen AZ en FC Groningen slechts drie Nederlanders
hun voetbalschoenen aangetrokken – sinds de EU besloten heeft
tot vrij werknemersverkeer overheersen de buitenlanders in elftallen. Overal.
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Zelfs V.C.W. doet met de mode mee en heeft sinds een paar jaar
met Rajiv Chitoe en Fatih Avci een paar vreemdelingen in het elftal.
Daar is helemaal niks mis mee. Vooral ‘sluwe vos’ Avci heeft veel
inbreng en ook Rajiv brengt jeu in het elftal en beiden komen uit de
directe omgeving van Wagenberg. De meeste clubs gaan verder
weg zoeken. Zij halen spelers uit verre uithoeken.
Neem nou SC Cambuur eens als voorbeeld. Die club stelt voetballers op als Vytautas Andriuskevicius uit Litouwen, Jack Byrne uit
Ierland en de Belg Marvin Peersman en heeft met Djavan
Anderson, Darryl Lachman en Calvin Mac-Intosh een handvol
Amsterdammers onder contract. Friezen zijn er niet of nauwelijks.
Zo is het overal. Waar is de tijd gebleven dat Ajax bijna allemaal
Amsterdammers in de basis had, Feyenoord spelers uit het
Rijnmondgebied en PSV jongens uit Eindhoven en omgeving?
In de Engelse Premier League zijn Engelse
voetballers op het veld eerder uitzondering dan
regel. De selectie van het Southampton van
Ronald Koeman bestaat voor 60% uit buitenlanders. De Spaanse bondscoach Vicente del
Bosque zei al in 2014 dat er in Spanje te veel
buitenlanders spelen, Bayern München speelde
de eerste halve finale van de Champions League tegen Atletico
Madrid met slechts twee Duitsers in de basis en zo kan ik nog wel
even doorgaan.
Eén buitenlander in je elftal, daar kan ik mee leven. Dat voegt
meestal wel iets toe, vooral als hij beter is dan wat ze zelf hebben
rondlopen. Denk aan Jari Litmanen bij Ajax, Romario bij PSV en
Ove Kindvall bij Feyenoord. Met twee of drie buitelanders er bij gaat
het ook nog, maar wat van ver komt moet wel beter zijn dan wat je
zelf in huis hebt, vind ik. Veel beter. Zouden er in Leeuwarden en
omgeving geen betere voetballers te vinden zijn dan al die
Amsterdammers en buitenlanders die nu bij Cambuur hun centen
verdienen? Wat doet die kerel uit Litouwen in de basis? Loopt er bij
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ONS Sneek of Harkemase Boys niet eentje rond die net zo goed
is?
Tegen al die clubs uit het betaalde voetbal die hun boodschappen
doen in verre, vreemde landen zou ik willen zeggen dat ze ook
eens in hun eigen achterland moeten gaan kijken. Misschien lopen
daar wel leuke spelers rond. Het argument dat Nederlandse
voetballers zo duur zijn weiger ik te geloven. Zou het niet eerder zo
zijn dat het legertje scouts dat elk weekend de velden afstroopt om
talentvolle spelertjes te ontdekken dat liever doet in pak hem beet
Zweden, Polen of Frankrijk dan dicht bij huis? Ik bedoel maar: als je
als scout van Ajax naar Zuid-Amerika mag gaan, dan is dat toch
veel leuker dan gaan kijken bij Buitenveldert of Slotervaart? Maar
Frank Rijkaard en Ruud Gullit werden opgesnord bij DWS en Davy
Klaasen bij Wasmeer uit Hilversum.
Wat moeten ze in Amsterdam nou met modale buitenlandse voetballers als Lasse Schöne, Thulani Serero, Nemanja Gudelj, Viktor
Fisher en Amin Younes? Lopen er dergelijke jongens niet meer
rond in Amsterdam en omgeving?
Zijn er geen Eindhovenaren die goed genoeg zijn om in PSV 1 te
voetballen? Hoe komt het dat er bij Feyenoord wel heel veel eigen
jeugd doorbreekt en bij PSV veel minder? Is het alleen maar het feit
dat er in Eindhoven geld genoeg is om spelers te halen en dat dit
geld er bij Feyenoord jarenlang niet was? Dat gaat er bij mij niet in.
Talentvolle jongeren zijn er altijd en
overal. Ze krijgen alleen de kans niet. Ja,
bij Feyenoord toen er geen geld was. Nu
dat er in Rotterdam weer wel voorhanden is, gaan ze de boer weer op. En
schaffen met Marko Vejinovic, Eric
Botteghin en Jan-Arie van der Heijden
spelers aan die niks toevoegen. Waar is
nu de eigen jeugd? Is er die ineens niet
meer? Natuurlijk wel. Alleen is daar het
beleid niet meer op afgestemd.
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Clubs hebben een regionale functie, vind ik. Dat geldt voor
amateurclubs, maar ook voor betaald voetbalclubs. De selectie van
Chelsea bestaat voor 75% uit buitenlanders. Inter-Udinese wordt
gespeeld zonder Italianen. Schandalig is dat. Ik weet zeker dat al
die clubs net zo goed presteren met de helft vreemde spelers
minder. De supporters interesseert het ondertussen geen donder.
Zolang er gewonnen wordt, is alles best, al staan er 11 voetballers
uit Papoea Nieuw-Guinea op het veld.
Wat maak ik me eigenlijk druk, vraag ik me wel eens af……

Verjaardagen in de
maand juni
juni
Naam
Rudi Peeters
Robin van der Sanden
Els Regter
Louis van Gils
Mendo van Efferen
Allard Holthaus
Merijn Litjens
Finn van den Heijkant
Walter Couweleers
Robin Vera
Ad Hamers
Tom Wicherink
Giovanni Marijnissen
Diego den Dunnen
Ad Verbunt
Marcel Lint
Peter Mureau
Noud van Gils
Arthur Kerremans
Richard Wijtvliet
Bas Hendrikx
Anita Pals
Kees Thijssen
Fedde van de Korput
Twan de Jong

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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Verjaardag
2 juni
4 juni
6 juni
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
11 juni
12 juni
13 juni
16 juni
18 juni
19 juni
19 juni
20 juni
20 juni
20 juni
20 juni
21 juni
21 juni
22 juni
23 juni
25 juni
25 juni
26 juni

Sinjaal

Sinjaal

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

Sponsorcommissie
Naam

Functie

Erik Diepstraten

Commissielid

Stan de Meijer

Commissielid

Telefoonnr.
076 – 593 34 49

Naam

Functie

Jack Rasenberg

Voorzitter

076 – 593 43 13

Anita Diepstraten

Secretaris

076 – 593 44 25

Naam

Functie

Jeroen Moerbeek

Penningmeester

076 – 513 88 55

Johan van Haperen

Voorzitter

076 – 593 26 86

Commissielid

076 – 587 02 72

Ondersteuningscommissie
Telefoonnr.

Pierre van der Korput

Wedstrijdsecretaris senioren

076 – 593 55 60

Jurgen Dudok

Willem de Meijer

Accommodatie en materialen

076 – 888 29 73

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

Wessel Norbart

Voetbaltechnische zaken

Frank Vrolijk

IT, social media en website

VACANT

PR en sponsors

Clubhuis

076 – 593 83 83

Feestcommissie
076 – 593 36 76

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

Naam

Functie

Madelon Schippers

Commissielid

Esther Bouwens

Commissielid

Dennis Rooijakkers

Commissielid

Telefoonnr.
06 – 15 33 65 60

Naam

Functie

Giel Baaij

Jeugdvoorz. / Techn. zaken junior.

06 – 21 27 33 52

Bob de Hoop

Jeugdsecret. / Techn. zaken pupil.

06 – 23 92 93 27

Miranda Verschuren

Wedstrijdsecretaris jeugd

06 – 49 21 53 37

Naam

Johan Raesen

Jeugdcoördinator Techn. zaken

06 – 52 01 11 93

Jan Gelens

076 – 593 11 86

Guus Boel

Technische zaken junioren

06 – 34 30 61 54

Ton van Gils

076 – 593 39 11

Leon van Efferen

Technische zaken pupillen

06 – 14 45 28 58

Sanne Goossens

Clubhuis managementteam
Functie

Telefoonnr.

Piet de Graaf

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

Functie

Jan Huijbregts jr.

Commissielid

06 – 22 86 82 87

Telefoonnr.

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

Rilana Moerbeek

Commissielid

Dylan van Dijk

Webmaster

076 – 888 27 04

06 – 307 973 31

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

Tamara Rasenberg

Commissielid

Edwin de Ridder

Commissielid

Naam

Functie

Werner Voermans

Commissielid

Bert-Jan Sprangers

Consul KNVB
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Telefoonnr.
076 – 593 33 52

Consul

20

Telefoonnr.
076 – 593 38 72

