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door Jack Rasenberg

De vakanties zitten erop en het seizoen 2016-2017 is begonnen. De
voorbereiding met bekerwedstrijden is ondertussen al weer voorbij.
De selectie is van start gegaan met 2 nieuwe trainers. Het 1e elftal
(zoals eerder gemeld) met Raymond Sponselee vorig jaar
trainer/coach van het 2e en het 2e elftal met Frans van Duuren die
nieuw is bij VCW. Ook nieuw bij de club is Sandra van den Akker,
die op de dinsdagavond de verzorging op zich gaat nemen. Beide
trainers, technische staf en spelers, veel succes komend seizoen.
VCW 3, 4, 5, dames en de alle jeugdteams hebben bij het lezen van
deze Sinjaal ook hun start van de competitie gemaakt. Ook hun wens
ik veel succes en voetbalplezier.
Nieuw dit jaar is de deelname aan de 45+ competitie. Ruim 15
spelers hebben zich aangemeld om op diverse vrijdagavonden (data
zie website onder agenda) met omliggende verenigingen in
toernooivorm te gaan spelen op een half veld. Naast bestaande
leden van de lagere elftallen gaan er ook een aantal eerder gestopte
leden weer hun voetbalschoenen aantrekken om hier aan deel te
nemen. Hartstikke leuk!

sinjaal@vcw-wagenberg.nl

75-jarig Jubileum VCW
De kopij voor de volgende uitgave van Sinjaal
verwachten wij uiterlijk 2 oktober 2016

Verheugd zijn we als bestuur dat we een voorzitter hebben gevonden
voor het 75-jarig jubileum. En dat is Peter Reniers, zeker geen
onbekende bij VCW.
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Hij zal de kartrekker worden van wat wederom een gedenkwaardig
feest moet worden in augustus 2020. Komende tijd gaat hij aan de
slag om een commissie te gaan vormen. Uitgangspunten voor dit
jubileum heeft hij van het bestuur mee gekregen. Peter succes!
Voor velen is het een vanzelfsprekendheid om Sinjaal elke maand
weer in de brievenbus te krijgen. Dat is het echter niet. VCW is één
van de weinige verenigingen die nog een clubblad heeft en dan ook
nog eens van een hoge inhoudelijke kwaliteit. Daar zijn we als club
erg trots op. Achter de schermen hebben Gerlinda Daflaar en Frans
Vrolijk jarenlang de ingezonden stukken verwerkt tot één geheel. En
in het verleden moesten nog de geschreven inzendingen worden
uitgewerkt (typewerk zoals dat ook op de eerste pagina van Sinjaal
nog steeds staat). Gerlinda en Frans, hartelijk dank voor deze
bijdrage aan de club! Overigens zal deze taak vanaf heden worden
overgenomen door Frank Vrolijk.

Van de bestuurstafel
door secretaris
Anita Diepstraten
Namens het bestuur hoop ik dat jullie allemaal van een goede en
gezellige vakantie hebben kunnen genieten.
Hopelijk kan men weer vol goede moed aan het nieuwe seizoen
beginnen.
Wij kunnen een aantal geboortes melden, namelijk:

Geboorte Luuk Lodewikus
Zoon van Stan Lodewikus en Maaike de Veth.
Bedankt Gerlinda en Frans!!!!!!!!!!!

Geboorte Charleyne Westmaas
Dochter van Ray en Lindsey Westmaas.
Zusje van Jordy, Sylvana en Lyam.
Geboorte Noa de Deugd
Dochter van Sanne Goossens en Maikel de Deugd.
Geboorte Lot Gabriëls
Dochter van Jac Gabriëls en Lilli Lodewikus.
Zusje van Sofie.
Wij feliciteren de kersverse ouders met deze mooie gebeurtenis en
wensen hen een mooie, gezonde en sportieve toekomst toe.
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Algemene ledenvergadering
Het bestuur heeft de datum voor de jaarvergadering 2016
vastgesteld op vrijdagavond
28 oktober, aanvang 20.30 uur.
Wij nodigen alle leden van harte uit om de ledenvergadering bij te
wonen en mee te beslissen over de toekomst van onze voetbalclub.
Digitaal jaarboek
Het jaarboek voor de Algemene Ledenvergadering is vanaf half
oktober digitaal beschikbaar. Te raadplegen op de site www.vcwwagenberg.nl.
Ledenadministratie
Adreswijzigingen en spelersmutaties moeten doorgegeven worden
aan José Damen, Elsakker 13, Wagenberg. E-mail:
ledenadministratie@vcw-wagenberg.nl.

VCW 1 statistieken
seizoen 2015 - 2016

Dit seizoen hebben drie spelers hun debuut gemaakt in VCW 1.
Bram Schouwenaars heeft met zijn 10 wedstrijden de meeste
gespeeld gevolgd door Jeroen Verhoef met 2 en Stijn van Dongen
heeft in de voorlaatste wedstrijd zijn debuut mogen maken.
In het overzicht van meest gespeelde wedstrijden zien we dat
Doelman Hans Gelens alle wedstrijden heeft gespeeld (29) en Pim
van Oers (28) heeft maar 1 wedstrijd gemist. Kelvin Koppelaar (27)
heeft 2 wedstrijden toegekeken en 3 spelers hebben 25 wedstrijden
aan hun totaal mogen toevoegen Tim van Dongen, Joris van
Duinhoven en Robin van Loon.
De 29 spelers die dit seizoen hebben meegedaan hebben samen in
totaal 2.637 wedstrijden gespeeld, en dat is gemiddeld bijna 91
wedstrijden ervaring per speler.
Als we kijken naar “de basis” van het huidige eerste elftal en we
nemen de eerste 11 spelers van dit seizoen dan komen zij
gezamenlijk aan 2.033 wedstrijden, dit is gemiddeld ruim 184
wedstrijden.
Jubilarissen hadden we afgelopen seizoen ook, Ivo Marreel
speelde zijn 351 wedstrijd, Pim van Oers speelde zijn 250e
wedstrijd en Hans Gelen zijn 200e. allen zijn hiervoor gehuldigd.
Lars Verschuren kreeg een eervolle vermelding voor zijn 100e
wedstrijd.

door secretaris
Pierre van der Korput
Ook dit jaar hebben we weer de rubriek “VCW 1 de statistieken”
gemaakt. Aan de spelers te merken is dit een rubriek waar
reikhalzend naar uitgekeken wordt. Daarom hierbij de statistieken
van VCW 1 in het seizoen 2015/2016.
Afgelopen seizoen heeft de nieuwe hoofdtrainer Henk van Boxel 29
spelers voor VCW 1 nodig geacht. In totaal zijn er 29 wedstrijden
gespeeld, 3 waren voor de beker en 26 competitiewedstrijden.
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In het totaal klassement heeft koploper Ivo Marreel er dit seizoen
17 wedstrijden mogen bijschrijven naar 359. Ivo heeft daarmee zijn
oom Guido van Gils ingehaald die met 350 officiële wedstrijden
bovenaan stond en is nu dus binnen VCW de nieuwe recordhouder.
Op de 2e plaats staat Frank Meeuwissen (278, dit seizoen 19).
Frank is met zijn inzet en fanatisme een belangrijke kracht in het
huidige elftal en dat heeft hem ook de aanvoerdersband
opgeleverd. Op de 3e plaats staat Pim van Oers (253, dit seizoen
28) Binnen 2 seizoenen haalde hij dus zijn 2e mijlpaal. Op de 4e
plaats staat Hans Gelens (201, dit seizoen 29 wedstrijden).
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De doelman van VCW staat al weer 8 seizoenen zijn mannetje
onder de lat en heeft nu dus zijn eerste mijlpaal bereik Gezien zijn
leeftijd kan hij zo maar eens een gooi gaan doen naar het record
van Ivo. En op de vijfde plaats is Rob van Gageldonk dit
klassement binnengekomen (164, dit seizoen 17). Rob moest
helaas 8 wedstrijden voor het einde afhaken met een forse
blessure.

Een heel ander klassement wat jaarlijks bijgehouden wordt is die
van de gele en rode kaarten, zeker geen klassement om trots op te
zijn, maar mijn inziens toch wel leuk om dit hier te vermelden.
In totaal zijn 16 verschillende spelers in VCW 1 tegen een of
meerdere gele kaarten opgelopen vorig jaar waren dat er nog 18.
Het totaal aantal gele kaarten is gelukkig een stuk lager dan het
afgelopen jaar 39 (vorig seizoen 48) waarvan 1 in de beker (vorig
seizoen 4). Een speler moest met een direct rode kaart het veld
verlaten na een handsbal (vorig seizoen 0) 3 spelers werden als
gevolg van hun 2e gele kaart voortijdig van het speelveld gestuurd
(vorig seizoen 1) Gelukkig is hier dus een daling opgetreden
hopelijk word deze lijn volgend seizoen doorgetrokken. Uiteindelijk
hebben deze kaarten in totaal 8 wedstrijden schorsing opgeleverd
(vorig seizoen 6) 1 speler nam er 3 voor zijn rekening 2 spelers
moesten 2 wedstrijden toekijken en 1 speler moest 1 wedstrijd aan
zich voorbij laten gaan. Twee schorsingen gaan mee naar de 1e
bekerwedstrijd van volgend seizoen.
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Hieronder een overzicht van de spelers die het afgelopen seizoen
voor VCW 1 zijn uitgekomen.
Seizoen 15/16
Hans Gelens
Pim van Oers
Kelvin Koppelaar
Tim van Dongen
Joris van Duijnhoven
Robin van Loon
Fatih Avci
Lars Verschuren
Rudi Peters
Rajiv Chitoe
Jim de Laat
Frank Meeuwissen
Ivo Marreel
Rob van Gageldonk
Dennis Rooijakkers
Dylan van Dijk
Ari Stevens
Stan de Meijer
Bram Schouwenaars
Martijn van Kampen
Rob Vrolijk
Bart Rullens
Nicky van Loon
Jeroen Verhoef
Edwin Aarts
Dirk Flipsen
Tom Koeken
Sander de Wijs
Stijn van Dongen
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29
28
27
25
25
25
23
22
20
20
20
19
17
17
16
14
12
12
10
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1

Totaalklassement
Ivo Marreel
Frank Meeuwissen
Pim van Oers
Hans Gelens
Rob van Gageldonk
Tim van Dongen
Joris van Duijnhoven
Martijn van Kampen
Bart Rullens
Ari Stevens
Lars Verschuren
Rudi Peters
Kelvin Koppelaar
Dennis Rooijakkers
Dylan van Dijk
Stan de Meijer
Fatih Avci
Rajiv Chitoe
Nicky van Loon
Jim de Laat
Robin van Loon
Rob Vrolijk
Edwin Aarts
Bram Schouwenaars
Dirk Flipsen
Tom Koeken
Jeroen Verhoef
Sander de Wijs
Stijn van Dongen

359
278
253
201
164
144
144
135
132
118
105
98
81
63
52
49
45
44
43
32
25
24
22
10
8
3
2
2
1
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Activiteitenkalender V.C.W.
Datum
14-09-2016
15-09-2016
16-09-2016
30-09-2016
06-10-2016
14-10-2016
21-10-2016
28-10-2016
04-11-2016
11-11-2016
18-11-2016
02-12-2016
02-12-2016
16-12-2016
16-12-2016
26-12-2016
01-01-2017

Activiteit
Jeugdkaderbijeenkomst
Bestuursvergadering
Kaartavond
Kaartavond
Bestuursvergadering
Kaartavond
Bestuursvergadering
Jaarvergadering
Kaartavond
Bestuursvergadering
Kaartavond
Bestuursvergadering
Kaartavond
Bestuursvergadering
Kaartavond
Kersttoernooi
Nieuwjaarsbijeenkomst en Oud VCW 1 – VCW 1

Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij
Dit is de eerste Sinjaal van dit seizoen. We hopen dat jullie allemaal
een fijne zomer(vakantie) hebben gehad en weer veel zin hebben
om te voetballen! Gisteren, op zaterdag 3 september, waren al de
eerste (beker)wedstrijden. Het is altijd weer een mooi gezicht om het
rood-wit van VCW op de velden te zien. Vanaf maandag 5 september
zullen ook alle jeugdteams weer aan het trainen zijn. Het zal even
wennen zijn om de juiste benaming van je team te gebruiken.

Mail Service
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Vanaf dit seizoen hebben we het namelijk over onze: JO19-1, JO171, JO15-1, JO13-1, JO11-1, JO9-1, JO9-2 en Mini’s. Ook worden er
weer diverse activiteiten georganiseerd tijdens het nieuwe seizoen.
Meer informatie hierover volgt. Wij wensen jullie allemaal heel veel
voetbalplezier in het seizoen 2016 – 2017. Hup VCW!
• Woensdag 14 september a.s. vindt om 20.30 uur de eerste
jeugdkader bijeenkomst plaats voor trainers, leiders en
geïnteresseerde ouders;
• Ook dit seizoen is er weer de “Pupil van de week.” Het
schema met de indeling is door Bob de Hoop naar de leiders
gestuurd met het verzoek dit door te sturen naar alle kinderen
en ouders/ verzorgers;
• Dit seizoen worden ook weer de traditionele bloemenacties
gehouden. Het schema volgt zo spoedig mogelijk en wordt
naar alle leiders toegestuurd. Leon van Efferen coördineert
de acties namens het jeugdbestuur;
• Dit seizoen zullen er ook weer BINGO-avonden
georganiseerd worden. De baten komen ten goede aan de
Engelandcommissie. De exacte data volgen nog;
• Ook dit jaar zal er weer een beroep worden gedaan op de
leiders, trainers en spelers om een bijdrage te leveren aan
het Sinjaal. Het is altijd leuk als er van de jeugd stukjes in het
Sinjaal verschijnen. Hiervoor wordt een schema gemaakt. Als
jullie team aan de beurt is, krijgen jullie hierover tijdig bericht;
• Zijn er mensen die als leider of (assistent) trainer ons willen
helpen? Wil je dit zelf doen, of ken je iemand, laat het ons
weten! Graag willen we al onze teams zo goed mogelijk
faciliteren. Voetbal is een teamsport en doe je samen met je
teammaatjes en ook met je trainers, leiders, ouders/
verzorgers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!
• Zorg ervoor dat de ballen die meegenomen worden naar het
veld ook terug komen in het ballenhok. Mocht je een bal kwijt
raken meld dit even aan Piet v/d Korput. Wees zuinig op de
spullen van onze club!

10

Sinjaal

Sinjaal

Voor wedstrijdinformatie en overige zaken raadpleeg de
website www.vcw-wagenberg.nl.
Heeft u een vraag, tip, of een klacht?
Uw kind sport bij onze vereniging. En daarom is het voor ons
belangrijk hoe u over ons denkt. Kunnen wij zaken nog beter doen?
Ziet u iets dat niet zo loopt zoals het zou horen? Schroom niet om
ons dat te vertellen. Door het uiten van deze gedachten kunt u
bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onze
sportvereniging. Laat het ons daarom altijd weten als u een vraag,
tip of een klacht heeft. De vereniging is daar alleen maar mee
geholpen.
Bij wie kunt u terecht?
U kunt met vragen, opmerkingen en problemen gaan naar de leden
van het jeugdbestuur Guus Boel en/of Giel Baaij (voor de JO19-1,
JO17-1 en JO15-1) , Leon van Efferen en/of Bob de Hoop (voor de
JO13-1, JO11-1, JO9-1, JO9-2 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.
•

Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
Slip of the tong
door Jan Huijbregts
Ik maakte er in de vakantie een gewoonte van om de dag te
beginnen met een krantje. Eerst de puzzeltjes. Vervolgens kwam
dan meestal de fase dat ik me lichtelijk ging ergeren aan de toon
van de overige berichtgeving. Westbrabant staat niet meer in de top
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van de criminaliteit, het was de warmste 25 augustus sinds weet ik
veel, met het schrijfonderwijs is het bedroevend gesteld, de privacy
wordt op scholen aanhoudend geschonden, er zitten meer
bacteriën op een zelf gevulde spaverpakking dan op een wc-bril en
ga zo maar door. Wie vraagt om zulke informatie, wie komt er op
het idee om zulke dingen uit te zoeken en de criteria te bepalen en
wat is nou eigenlijk de bedoeling ? Af en toe denk ik dat er te veel
mensen rondlopen die gestudeerd hebben en die een drive hebben
om zich belangrijk te maken. Als een soort werkverschaffing voor
hoger opgeleiden kunnen ze aan de slag bij Centraal Planbureau,
Centraal Bureau voor de Statistiek, enquêtebureaus a la Maurice
de Hond en onder het motto “Wij bepalen wat belangrijk is en
nieuws maken we zelf” komen ze dan tot de gekste vondsten.
Gepensioneerden worden weggezet als drankorgels die ergens in
het buitenland bij hun tweede huis op een jacht liggen te zonnen.
Die zullen er best zijn, maar in mijn kring ken ik er toch geen. Ik heb
zelf meer het idee dat we hooguit bijdragen aan de
werkgelegenheid bij de fabriek van elektrische fietsen, de
bakkerijen van appelgebak,enz. Helemaal neutraal ben ik natuurlijk
niet, maar een gevoel van irritatie bekruipt me wel.
Gelukkig zijn er op de camping enkele mensen die me steeds weer
over dat dode punt heen hielpen. Ik beschouw ze als
leeftijdgenoten. In de ruime zin dan wel, want er is er een bij die
godverdomme nog een paar jaar moet werken. Een ander heet
Harrie, en dat is een Belg. Hij doet me vooral denken aan Piet Blok,
alleen hij moppert wat minder. Geweldige kerel en ik dicht hem veel
wijsheid toe. Wanneer ik voor de zoveelste keer met een
afwasteiltje loop, wandelt hij een stukje mee en dan zegtem :
“Jantjuh, wanneer ge zulke dingen doet, kunde effe niks anders
doen ee. Ok niks verkeerds”. Dat is een opmerking die je aan het
denken zet. Ik heb eens iemand over vrouwen horen zeggen: “Wat
van verre mooi is, is soms mooi van verre”. En :”Van vrouwen heb
je twee soorten. Kwaaie en hele kwaaie”. Die horen zo’n beetje in
dezelfde categorie. Je wordt er niet door overvallen, het klinkt als
enigszins logisch, maar het daagt je ook uit om, zoals gezegd, even
na te denken. En dan was er ook Frank. Bijzonder handig, maar
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bovenal buitengewoon onderhoudend. Een ouwehoer, zoals ik ze
alleen in voetbalkantines ben tegen gekomen. Wat die mensen
gemeen hadden is, dat ze met geen woord repten over iets als
bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Het ging over vissen, of dingen
die er op een of andere manier iets mee te maken kunnen hebben.
Ik ben een paar keer mee geweest, maar moest het steeds
afleggen. Vingen zij mooie tongen en af en toe zelfs een haaitje,
dan stelde ik daar een bot of een ondermaats zeebaarsje
tegenover. En zij maar goedbedoelde raad geven. Ik mag het graag
horen, maar het is gewoon aan mij niet besteed. Wat kan mij het
allemaal schelen. Dat fanatisme kan ik echt niet opbrengen. Zij wel.
Ze gingen als het water op kwam vrijwel altijd. Op een overvol
strand stond Frank doodleuk in te gooien. De priemende ogen van
heel wat badgasten in de rug. Zo van: moet dit nou echt ?
Interesseerde hem niks. Als enige overdadig geklede persoon was
hij toch al goed herkenbaar. Vanaf een afstand zag ik hem dan
staan, alsof hij in boerkini was, en met grote regelmaat had hij
mensen om zich heen. Stond hij weer viskunde te doceren.
Frank had een grote hekel aan fietsen. Daar kreeg hij een puntzak
van, of anders een slaapzak. Van dat werk. Toch was hij een keer
gezwicht voor het gezeur van zijn vrouw en prompt was dat ‘s
avonds op facebook vermeld. Een foto van een gekleurde
bavianenkont met als tekst: Wanneer gaat Frank weer ? Er waren
natuurlijk ook aardige vrouwen op de camping. Die wisten best veel
te vertellen Vooral over erge ziektes, de daarbij passende
behandelingen en trouwens ook over ziekenhuisblunders. Je
begrijpt, dat ik in de vakantie dus best veel gefietst heb. Dik over de
zevenhonderd kilometer. Daarbij passeerde ik bij restaurantjes
regelmatig aanprijzingen en dat heeft me toch wat kopzorgen
opgeleverd. Soms stond er slibtong op de borden, maar dikwijls
was het sliptong. Ik weet inmiddels zoveel over vissen, dat zeker en
vast hetzelfde diertje wordt bedoeld. Maar hoe moet het nou
geschreven worden ? Ik heb geprobeerd om in het groene van Dale
woordenboek de juiste spelling te vinden, maar nee hoor.
Wanneer ik het aan Frank had gevraagd, dan zou dat zeker een
antwoord hebben gehad, met uitleg en al. Maar ik weet nog
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zekerder dat ik het niet geloofd zou hebben. Dan kan ik het net zo
goed een keer in de kantine aan Piet Simons of Piet de Graaf
vragen.

BESCHOUW 205
Kut met peren
door Jan Schoonen
In 15 november 2014 verloor het nationale elftal van Griekenland een
EK-kwalificatiewedstrijd thuis van de Faeröer Eilanden. Dat is een
eilandengroep tussen Schotland en IJsland en als ze daar tegen een
balletje willen trappen, moeten eerst de schapen van het grasveld
verjaagd worden. Niet meer dan 100 mannen kunnen daar een bal
meer dan vijf keer achtereen hoog houden. Maar die semi-Vikingen
legden wel de Grieken op de slachtbank. Bondscoach van dat
Griekse zooitje ongeregeld was destijds Claudio Ranieri en die
Italiaan was op slag de risee van de voetbalwereld.
We zijn inmiddels bijna 2 jaar verder en in de tussenliggende tijd is
er veel gebeurd. Heel veel.
Claudio Ranieri werd daags na de beschamende nederlaag
ontslagen als bondscoach van Griekenland. Hij werd trainer van
Leicester City en dat een maand of tien later werd hij kampioen van
Engeland.
De Faeröer Eilanden wonnen na hun verrassende overwinning ook
de thuiswedstrijd tegen de Grieken en later ook nog van
Liechtenstein maar gingen nadien door met wat we van ze gewend
waren. Verliezen dus.
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En Griekenland won vorige week een vriendschappelijk wedstrijdje
in de Kuip van Nederland. Daarmee zijn we aanbeland met de kern
van de zaak: met het Nederlands voetbal is het tegenwoordig droevig
gesteld. Net als met Griekenland twee jaar geleden, Net als met de
Faeröer Eilanden altijd, behoudens die twee interlands tegen
Griekenland. Het Nederlands voetbal is Jeffrey Bruma die opdribbelt
en de bal zonder rugdekking verspeelt. Een paar seconden later ligt
de bal achter Jeroen Zoet in het net.

Veltman, Daryl Janmaat en Jeffrey Bruma, die knullig een wedstrijd
om zeep helpen. We moeten nu roeien met de riemen die we
hebben. Over een tijdje hebben we weer een nieuwe Marco van
Basten, een nieuwe Ruud Gullit, een nieuwe Denis Bergkamp.
Tot die tijd is het kut met peren. Het zij zo.

Met Oranje, met het Nederlands voetbal gaat het van kwaad tot
erger. Oranje verliest van Griekenland. Ajax wordt in de Europa Cup
uitgeschakeld door Europese laagvliegers als Rapid Wien, Red Bull
Salzburg, Steaua Boekarest, Dnipro Dnipropetrovsk en FK Rostov,
FC Utrecht werd uitgeschakeld door een club uit Luxemburg,
Heracles kan niet winnen van een onbeduidende clubje uit Portugal,
Advendo, toch een aansprekende naam in het amateurvoetbal
verliest een thuiswedstrijd met 1-7 van VCW en het Nederlands elftal
speelt niet mee op een EK omdat het in de poule landen als Tsjechië,
IJsland en Turkije voor moet laten.
Het Nederlands voetbal is kut met peren. Het is kloten van de bok.

Verjaardagen in de
maand september

Moeten we wanhopen? Nee.
Presteren in het voetbal is als een golfbeweging. Het ene moment is
het niks, het andere moment gaat het crescendo. Voordat Nederland
in 1974 en 1978 WK-finales verloor en decennia de sterren van de
hemel speelde, verloren ‘we’ ook van landen als Luxemburg en
Zwitserland. Voordat Feyenoord en Ajax in de jaren ’70 de Europa
Cup wonnen werd Europees verloren van obscure clubjes als Vasas
Boedapest, Frederikstad FK en OFK Belgrado.

Naam
René Gabriëls
Mees Snoeren
Glenn Sergeant
Esli Hanegraaf
Ard Baaij
Luca Höhne
Jan Broeke
Jan Huijbregts
Piet van der Korput
Rien Oonincx
Jens Moerbeek

Ik bedoel maar: het gaat jarenlang goed en nu gaat het minder. Veel
minder. Maar straks zal het weer beter gaan. Noem mij 11 andere
spelers die beter zijn dan de voetballers die nu in de basis staan van
het Nederlands elftal. Vroeger hadden we Rinus Israel, Adri van
Tiggelen, Frank de Boer, Frank Rijkaard en Jaap Stam als
verdedigers. Nu moeten we het doen met simpele spelers als Joël
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Datum
7-sep
8-sep
9-sep
10-sep
10-sep
10-sep
11-sep
11-sep
11-sep
12-sep
13-sep

Sinjaal
Esther Bouwens
Twan van Beers
Pierre van der Korput
Lindsey van Wijk
Corne Razenberg
Wouter Genet
Theo van Ginneke
Piet Blok
Chantal Stroop
Stan de Meijer
John Reniers
Willem Holthaus
Kees Helmons
Nada Norbart
Kyan Fens
Marc van der Meer
Ad Brenters
Tristan de Hoop
Johan Havermans
Guido Loos
Guus de Meijer
Rene van Tetering

Sinjaal

15-sep
16-sep
17-sep
17-sep
17-sep
17-sep
18-sep
19-sep
19-sep
19-sep
20-sep
21-sep
23-sep
23-sep
25-sep
25-sep
26-sep
27-sep
27-sep
27-sep
29-sep
30-sep

Ceriel Huijbregts
Max van der Sanden
Ad Jan Avontuur
Jan Gordens
Timo van Haperen
Patrick Diepstraten
Evert Hop
Ad de Jong
Ario Kokx
Peter Mathijssen
Anita Diepstraten
Gerben Dudok
Bart Lint
Frans Vrolijk
Mariëlle de Leeuw
Jeroen Verhoef
Jari van Oers
Sam van den Berg
Mike Rullens
Henk van den Ouweland
Ton van Gils
Cees van der Made
Tijn van Oers
Silvia Haanskorf
Daan Bastiaansen
Leon van Efferen
Jan Vermunt
Ari Stevens

Verjaardagen in de
maand oktober
Naam
Fleur Roelen
Pim van Oers
Jos Stevens
Jim de Laat

Datum
1-okt
2-okt
2-okt
3-okt
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5-okt
5-okt
5-okt
6-okt
7-okt
7-okt
9-okt
10-okt
12-okt
14-okt
15-okt
15-okt
16-okt
18-okt
19-okt
19-okt
23-okt
23-okt
23-okt
24-okt
25-okt
25-okt
27-okt
27-okt
29-okt
29-okt
30-okt
30-okt

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
06 – 13 04 42 87

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

Wessel Norbart

Voetbaltechnische zaken

Ilona Schippers

Commissielid

0162 – 68 42 04

Frank Vrolijk

IT, social media en website

Lindsey van Wijk

Commissielid

06 – 42 23 17 88

VACANT

PR en sponsors

076 – 593 83 83

Feestcommissie
076 – 593 36 76

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

Functie

Telefoonnr.
06 – 21 27 33 52

Naam

Functie

Madelon Schippers

Commissielid

Esther Bouwens

Commissielid

Dennis Rooijakkers

Commissielid

Telefoonnr.
06 – 15 33 65 60

Giel Baaij

Jeugdvoorz. / Techn. zaken junior.

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

Telefoonnr.

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

Rilana Moerbeek

Commissielid

Dylan van Dijk

Webmaster

076 – 888 27 04

Tamara Rasenberg

Commissielid

Edwin de Ridder

Commissielid

Naam

Functie

Werner Voermans

Commissielid

Bert-Jan Sprangers

Consul KNVB

06 – 307 973 31
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Beheer website: (webmaster@vcw-wagenberg.nl)
Telefoonnr.
076 – 593 33 52

Consul
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Telefoonnr.
076 – 593 38 72

