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door Jack Rasenberg

De competitie is in volle gang voor alle elftallen. Het 1e elftal is op
het moment van schrijven (na 4 wedstrijden) trotse koploper van de
4e klasse C. Alvast een prima prestatie, alhoewel mee speelt dat
de eerste 3 tegenstanders behoren tot de mindere van deze
competitie. Maar goed deze punten zijn binnen en geeft vertrouwen
voor de rest van de competitie. Opvallend is dat het 2e elftal
doorgaat in de bekercompetitie. Ik ben benieuwd waartoe dat nog
kan leiden. Ook de dames hebben de stijgende lijn die ingezet was
doorgetrokken. Voor diegene die regelmatig bij VCW komen zal
wellicht opgevallen zijn dat er diverse (lekke) ramen van het
clubhuis vervangen zijn en dat de kozijnen geschuurd zijn. Over
enkele weken zullen het clubhuis en de kleedlokalen geschilderd
zijn en er weer op en top uitzien. Een andere opvallende
verandering/verbetering in het clubhuis is het mededelingen
scherm. Dit grote tv-scherm voorziet de bezoekers van alle
standen, uitslagen en programma’s. Door de koppeling met
Sportlink zijn het altijd actuele gegevens, die automatisch op het
scherm verschijnen en dus niet meer handmatig bijgewerkt hoeven
te worden. Een prima actie van onze webmasters, die er nog eens
voor gezorgd hebben dat de aanschaf volledig is gesponsord. Dank
gaat uit naar Dutch Dent Genius B.V. uit Wagenberg die dit
mogelijk hebben gemaakt.

De kopij voor de volgende uitgave van Sinjaal
verwachten wij uiterlijk 6 november 2016
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Bestuurlijk zijn we, naast de dagelijkse zaken, bezig met de
voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 28 oktober,
met de plannen voor komend jaar en de daarbij horende begroting.
Ik zie iedereen graag die vrijdag in het clubhuis om jullie bij te
praten over de voorgenomen initiatieven en om jullie mening
daarover en andere zaken te horen.

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.
Elders in dit blad vindt u de agenda.
Digitaal jaarboek
Het bestuur heeft besloten om het jaarboek voor de Algemene
Ledenvergadering alleen digitaal beschikbaar te stellen. Te
raadplegen op de site www.vcw-wagenberg.nl.
Voor degenen die hier moeite mee hebben bestaat de mogelijkheid
om een uitgeprinte versie op te komen halen in de bestuurskamer
van het clubhuis.

Van de bestuurstafel
door secretaris
Anita Diepstraten
Geboorte Yoëll Heemskerk
Zoon van Joey Heemskerk en Aneska Damen.

Wij feliciteren de kersverse ouders met deze mooie gebeurtenis en
wensen hen een mooie, gezonde en sportieve toekomst toe.
In het huwelijksbootje
Op 16 september 2016 zin Corné Razenberg (leider VCW 1) en
Esther Bouwens in het huwelijk getreden. Wij feliciteren dit paar en
wensen hen veel geluk en gezondheid toe.
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Op vrijdag 25 november a.s. organiseert de Engelandcommissie
van V.C.W. een bingo in het Clubhuis van V.C.W.
Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen.
De aanvang is om 20.00 uur en u bent allen van harte welkom.
De opbrengst van deze bingo is voor de Engelandcommissie van
V.C.W.
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er veel zin in hebben. De kinderen die pupil van de week waren bij
het eerste hebben ook genoten in september. Het blijft bijzonder
om als pupil met de “grote mannen” van het eerste mee te mogen
doen en kijken van heel dichtbij.

Activiteitenkalender V.C.W.
Datum

Activiteit

14-10-2016
21-10-2016
28-10-2016
04-11-2016
11-11-2016
18-11-2016
25-11-2016
02-12-2016
02-12-2016
16-12-2016
16-12-2016
16-12-2016
26-12-2016
01-01-2017
20-01-2017

Kaartavond
Bestuursvergadering
Jaarvergadering
Kaartavond
Bestuursvergadering
Kaartavond
Bingo
Bestuursvergadering
Kaartavond
Bloemenactie (JO17-1 en JO13-1)
Bestuursvergadering
Kaartavond
Kersttoernooi
Nieuwjaarsbijeenkomst en Oud VCW 1 - VCW 1
VoetbalQuiz

Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij
Als ik dit stukje schrijf, is het al 1 oktober. De maand september zit
er weer op. Het was een maand met prachtig voetbalweer! Veel
zon en aangename temperaturen. Dit was erg prettig tijdens de
wedstrijden én tijdens de trainingen. Op woensdag 14 september jl.
was de eerste jeugdkader bijeenkomst. Vrijwel van alle teams
waren de leiders en/ of trainers aanwezig. Dit kenmerkt de
betrokkenheid bij onze jeugd. De trainingsopkomst is tot nu toe bij
alle teams erg hoog. Houd dit vol! Onze JO19-1, JO17-1, JO15-1,
JO13-1, JO11-1, JO9-1, JO9-2 en Mini’s laten allemaal zien, dat ze
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Op de jeugdkaderbijeenkomst hebben we het ook gehad over het
gebruik van alcohol bij VCW op de zaterdagen door jeugd onder de
18 jaar en ook door volwassenen (leiders, trainers, ouders,
vrienden, bekenden, etc.). Voor jeugd onder de 18 jaar is het heel
duidelijk en eigenlijk heel gemakkelijk: consumptie van alcohol is
NIET toegestaan! Voor volwassenen ligt dit geheel anders; voor
hen is dit ieders eigen verantwoordelijkheid. Wel willen we aan alle
volwassenen vragen erop toe te zien dat jeugd onder de 18 jaar
geen alcohol op het VCW terrein nuttigt. Daarmee help je ook de
vrijwilligers achter de bar.
Als jeugdbestuur willen we een gezonde club zijn. Dit willen wij ook
uitstralen. Hierbij vervullen wij ook een voorbeeldfunctie naar onze
jeugdleden. Hierin was ik zelf ook niet altijd het juiste voorbeeld.
Maar ik wil en ga hier wel iets aan doen. Als voorzitter van de jeugd
wil ik zelf het goede voorbeeld geven door op de zaterdagen bij
VCW voor 17.00 uur geen alcohol te drinken. Wie doet er nog meer
mee? Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat het ieders eigen
verantwoordelijkheid is. Dit is geen algemene beleidsregel vanuit
het hoofdbestuur.
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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;
De eerste bloemenactie op dit seizoen is op vrijdag 7
oktober voor JO11-1 (E1) en JO9-1 (F1). De navolgende
bloemenactie is op vrijdag 16 december voor JO17-1 (B1)
en JO13-1 (D1). 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 eerste BINGO-avond vindt plaats
op vrijdag 25 november;
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 is een schema gemaakt en
verstuurd naar alle betrokkenen;
We hebben dringend nieuwe scheidsrechters nodig voor de
jongste jeugd! Meld je aan bij Miranda Verschuren om te
fluiten en/ of een cursus te volgen!
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!
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,
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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.
Namens het jeugdbestuur, sportieve groeten,
Giel Baaij

VoetbalQuiz 2017

Wie kreeg in Nederland de allereerste gele kaart?
Bij welke club maakte Danny Blind zijn debuut als betaald
voetballer
Voor welke club speelt Bram van Polen?
Weet je het antwoord op deze vragen en denk je nog meer te
weten over voetbal, doe dan mee aan de VOETBALQUIZ, die dit
jaar voor de dertiende achtereenvolgende keer plaats zal vinden in
het clubhuis van VCW

Vrijdag 20 januari 2017 in het CLUBHUIS.
Aanvang: ongeveer 21.15 uur, na de training van de selectie.
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Deelnemen kan in tweetallen. Aanmelden hoeft niet; ik zie wel wie
er verschijnt. Breng wel een pen mee.
Jan Schoonen

Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
Avondje N.A.C.
door Jan Huijbregts
Het was er al een tijd niet meer van gekomen. Gewoon, omdat de
zin erin ontbrak. Toen mijn kleine kleinkinderen als een soort
verrassing naar de wedstrijd N.A.C. – De Graafschap mochten, ben
ik, in de rol van begeleider, toch maar weer eens overstag gegaan.
Tevoren werden de mannetjes natuurlijk ingelicht over de herrie en
de drukte die ze konden verwachten en met een gezonde spanning
gingen we het stadion in. Rugzakjes met snoep en drinken werden
door de controleurs getolereerd. We gingen daar zitten, waar we
dachten weinig hinder te zullen hebben van publiek dat om de
haverklap massaal gaat staan. Het werd een plek in de buurt van
een cornervlag, in een van de voorste rijen. Eigenlijk zaten er alleen
kinderen van een jaar of 12, 13 voor ons en die waren druk bezig
om stapeltjes programmaboekjes te verscheuren of er vliegtuigjes
van te vouwen. Alles was overzichtelijk tot het moment dat de
spelers het veld betraden. Papier vloog door de lucht, een wolk van
rook, een muur van lawaai, kortom: de sfeer waar we ons op
hadden voorbereid. De volgende minuten gingen zoals ik het
jarenlang ervaren had. Een voorgelezen opstelling die niet te
verstaan was, spreekkoren die ik als geboren Bredanaar niet kan
volgen en een lichtkrant waarin ik deze keer nauwelijks een
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bekende naam kon ontdekken. Bij sommige van die namen had ik
het idee, dat de typiste vanwege kramp in de vingers, dan wel
aanleg voor dyslexie stevig in de fout was gegaan. Natuurlijk was
mijn update van kennis over N.A.C. vooraf onvoldoende geweest.
Ik was blijven steken bij de informatie, dat meer dan de helft van
het elftal zou bestaan uit Belgen en huurlingen van Manchester
City. Dat was voor mij op dat moment weer genoeg van het niet
goede. Hoezo zitten wij te kijken naar “ons eigen En A Cee”? De
club van welke “toffe jongens”? Ik keek naar de kleine mannen
naast me en het was prachtig om te zien wat voor indruk al die
uitbundigheid op hen maakte. De ogen rolden er bijna uit. Iets
minder leuk was, dat de jongelui voor ons ook helemaal opgingen
in de gekte en dat was niet zo maar even. Die bleven gewoon op
de stoeltjes staan dansen en springen, met van alles gooien en
noem maar op. Op een of andere manier was het voor mij duidelijk,
dat het niet veel zin zou hebben om op een beleefde manier te
vragen om te gaan zitten. Ik schatte in, dat het wel eens averechts
zou kunnen werken. Dan maar de kindjes optillen om ze iets te
laten zien, afgewisseld met korte snoeppauzes. Ik was even bang,
dat de wedstrijd op deze manier wel heel lang zou gaan duren.
Voor mij tenminste. Gelukkig kwam er uit onverwachte hoek enige
hulp. In de anarchie die ik voor me zag, bleek toch een vorm van
hiërarchie te bestaan. Op de trappen stond een stel volwassenen
en een daarvan bulderde boven de herrie uit tegen de kinderen
voor ons, dat ze allemaal moesten gaan zitten. Wat denk je ? Ze
deden het. En wel onmiddellijk. De man in kwestie keek me
vervolgens aan en knipoogde ten teken, dat hij mijn situatie
helemaal in de smiezen had. Nee. Van mij zul je nooit meer horen,
dat het allemaal aso’s zijn op die voetbaltribunes. Het geluk was
overigens maar van korte duur. N.A.C. scoorde en toen begon het
feest helemaal opnieuw. Op dat moment had ik me er al wel bij
neergelegd dat het zo zou blijven. Voor mij hoefde de helper van
even daarvoor niet nog eens zijn dressuuract op te voeren. Dat
vond hij waarschijnlijk zelf ook, want ik heb hem niet meer gehoord.
De wedstrijd vorderde, de chaos hield aan, je raakt er aan gewend
en naar de kleintjes kijkend, schatte ik in, dat ze op een
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verantwoorde wijze de sfeer aan het proeven waren. Op een zeker
moment hadden ze voldoende uit het trommeltje gesmuld en het
werd tijd om een keer te gaan plassen. Nou ben ik in mijn leven al
heel vaak naar N.A.C. geweest, maar ik kan me niet herinneren dat
ik er ooit de wc heb bezocht. De jeugd van tegenwoordig is dan
toch anders. De eerste de beste keer willen ze ook dat
meegemaakt hebben. Mijn god. Ik ben wel eens in een dierentuin in
het binnenverblijf van de apen en roofdieren geweest bij een
temperatuur van 30 graden. Dat stonk echt onbehoorlijk. Maar ik
weet zeker dat het heilig was in vergelijking met de lucht die in de
toiletten van het stadion meurde. In de eerste gelegenheid konden
we niet terecht. Daar was een soort overmaatse dakgoot die
werkelijk tot het randje gevuld was met zeik. Die was verstopt. Iets
verder op moesten we vanwege de drukte aanschuiven. Dan zie je
meteen dat het ook niet anders kan dan dat het zo’n bende wordt.
In de ene hand een beker met bier, met de andere hand gegrabbel
in het kruis en tegelijkertijd over de schouder kletsen met iemand
die op zijn beurt staat te wachten. Het hoort allemaal bij het avondje
N.A.C.. Na afloop van de wedstrijd, die overigens op een werkelijk
zinderende manier werd afgesloten, liepen we in de richting van de
auto en op mijn manier probeerde ik de ervaring van mijn maatjes
te polsen. “Dat doen we voorlopig niet meer”, liet ik me ontvallen.
“Jawel” was de ongemeen felle reactie als vanuit een mond. Kijk.
Het spel snappen ze niet, en wat ze precies ervaren hebben, weet
ik niet. Maar dat het een belevenis was, is iets wat zeker is.
Wanneer je op een zonnige middag op een terras aan de Grote
Markt zit, kun je de wereld om je heen lekker zitten begapen. Dat is
dan toch een heel andere wereld als die je meemaakt bij een
avondje N.A.C.. Maar ook daar is het er een die wel degelijk
bestaat.

Agenda Algemene Ledenvergadering
Geacht V.C.W. lid,
Op vrijdag 28 oktober 2016 zal de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van R.K.V.V. V.C.W.
worden gehouden in het V.C.W.-clubhuis, aanvang 20:30
uur. Het bestuur nodigt U uit om deze vergadering bij te
wonen. Inzage van de financiële stukken is mogelijk na
afspraak met penningmeester Jeroen Moerbeek.
De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:
1. Opening door voorzitter Jack Rasenberg
2. Vaststellen van de notulen van 30 oktober 2015
door de Algemene Ledenvergadering
3. Vaststellen jaarverslagen van achtereenvolgens:
Secretaris, Penningmeester, Jeugdbestuur,
Ondersteuningscommissie, Engelandcommissie,
Sinjaal, Clubhuiscommissie, Sponsorcommissie,
Feestcommissie en Webmasters
4. Financieel verslag
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5. Verslag kascontrolecommissie

BESCHOUW 206

6. Pauze
7. Wat gaan we doen komend seizoen?

Te huur? Niks te huur.

8. Vaststellen contributie 2017 – 2018

door Jan Schoonen

9. Vaststellen begroting 2016 – 2017
10.Benoeming kascontrolecommissie
11.Verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Roel van Aard en
Willem de Meijer.
Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris,
Anita Diepstraten. De kandidatuur dient schriftelijk
te worden ingediend, gesteund door minimaal 10
leden.
12.Rondvraag
13.Sluiting

Het V.C.W.-bestuur
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Nogal wat clubs in Nederlands huren spelers die bij een andere
club onder contract staan. Dat is niet van de laatste tijd. Vroeger
gebeurde dat ook al. Zo werd Giovanni van Bronckhorst als
jongeling door Feyenoord uitgeleend aan RKC in Waalwijk voordat
hij aan een imposante carrière begon die hem leidde naar Glasgow
Rangers, Arsenal en Barcelona. Diezelfde club kon ooit ook Jan
Vertonghen opstellen, eigendom van Ajax. Daar is nog een aardige
anekdote over te vertellen: Jan scoorde in het seizoen 2006-2007
in de wedstrijd tegen Ajax een doelpunt waardoor Ajax in Waalwijk
bleef steken op een 2-2 gelijkspel en mede door dat resultaat op
doelsaldo geen kampioen werd.
Stijn Schaars was in datzelfde seizoen furieus op Kees Luijckx, die
als AZ-huurling in de laatste competitiewedstrijd namens Excelsior
een prima partij speelde tegen zijn feitelijke werkgever en de club
daarmee een haast zeker lijkend kampioenschap door de neus
boorde. Excelsior won die dag zeer verrassend met 3-2 en AZ kon
fluiten naar de titel. ‘Waar was die mafkees mee bezig? Hij is
verdomme van ons’, schold Schaars na afloop op televisie.
Nog een voorbeeld van verhuurde spelers die hun echte club de
das om deden? Wat te denken van Guyon Fernandez, die als
Feyenoord-huurling bij PEC Zwolle in de allereerste
competitieronde van het seizoen 2013-2014 Feyenoord naar een
nederlaag schoot? Het is niet voor nets dat sommige clubs in de
huurovereenkomst laten opnemen dat de verhuurde speler niet
tegen zijn feitelijk club mag spelen.
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Ook PSV heeft in het verleden talloze spelers uitgeleend. Zo deed
Jeroen Zoet evenals Van Bronckhorst en Vertonghen ook al bij
RKC ervaring op en dit seizoen is Menno Koch verhuurd aan FC
Utrecht en Adam Maher aan Osmanlispor. Elke grotere club heeft
spelers tijdelijk bij andere clubs gestald. PSV doet het. Feyenoord
doet het met Calvin Verdonk bij PEC Zwolle en Jari Schuurman bij
Willem II. En Ajax doet het met onder meer Richairo Zivkovic bij FC
Utrecht, Queensy Menig bij PEC Zwolle en Zakaria El Azzouzi bij
Sparta.

Vitesse voordat hij in 2014 verkocht werd aan Sunderland. Zo heeft
die jongen Chelsea toch nog geld opgeleverd.
Op die manier kan je je als club dus geen buil vallen. Je koopt een
lading jonge gasten, leent ze uit en je kijkt maar of er eentje bijzit
die bij jou in de basis komt. Zo niet, dan verkoop je ze door en haal
je de onkosten er uit.

Sommige clubs hebben selecties die barsten van de huurlingen.
Vitesse heeft dit seizoen met Lewis Baker, Nathan en Matt Miazga
drie huurlingen van Chelsea in huis en FC Twente heeft er drie van
Manchester City: Enes Ünal, Yaw Yeboah en Bersant Celina.
En hiermee zijn we bij clubs aanbeland die niet kijken op een
huurling meer of minder. Chelsea heeft 26 (!) huurlingen ergens
anders spelen, Manchester City 16.
Werd vroeger zo links en rechts eens een speler uitgeleend om bij
een andere, kleinere club ervaring op te doen, denk aan spelers als
Van Bronckhorst, Vertonghen en Zoet die bij terugkeer basisspelers
werden; tegenwoordig kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat
clubs het vooral doen uit oogpunt van handel. Clubs trekken
jeugdspelers aan bij bosjes tegelijk, vooral de hele grote clubs doen
dat. Ze stallen die knapen vervolgens een paar jaar bij andere clubs
en hopen dat ze ooit doorbreken, zeggen ze. Dat doet een enkeling
inderdaad, denk aan Nemanja Matic, die ooit door Chelsea aan
Vitesse uitgeleend werd, nadien nog bij Benfica gestald werd en nu
in Londen basisspeler is. Hij is de uitzondering die de regel
bevestigd.
De meeste jong aangetrokken spelers verdwijnen uit beeld of
duiken hoogstens op bij minder aansprekende clubs. Denk aan
Patrick van Aanholt die door Chelsea eerst uitgeleend werd aan
Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en
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Rijke clubs kunnen zo handelen. En ze mogen dat doen van de
UEFA en de FIFA. Ik pleit ervoor dat hier een stokje voor gestoken
gaat worden. Elke club zou een maximaal aantal spelers onder
contract mogen hebben, vind ik. Laten we zeggen 30. Dat is ruim
voldoende om een eerste en een tweede elftal te vullen. Nu heeft
Chelsea een selectie van 25 spelers en er zitten er nog eens 25
voetballers in het zogenaamde Development Team; laten we
zeggen het tweede elftal. Daar zit landgenoot Marco van Ginkel bij.
Tel daar die eerder genoemde 26 uitgeleende spelers bij op en je
komt op een totaal van 76 contractspelers uit en dan tel ik de
voetballers uit het hoogste jeugdteam nog niet mee. In dat team
zitten 18 spelertjes en ook zij komen uit alle windstreken. 94
voetballers dusSS
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Waarom heeft Chelsea zoveel spelers nodig? Op die manier gaat
het voetbal kapot. Chelsea is overigens niet de enige club die zo
handelt. Het is bijna overal zo. In Nederland is het ook schering en
inslag. Ajax heeft dit seizoen 7 spelers uitgeleend. En het wordt van
kwaad tot erger. Straks lopen er bij VCW spelers rond die bij
Madese Boys of bij Dongen net buiten het eerste elftal vallen en
door die clubs tijdelijk gestald worden op sportpark Heesterbosch.
Niks mis mee zult u zeggen, zo zal VCW wellicht nog meer gaan
winnen.
Maar het klopt niet. Gehuurde spelers blijven nooit lang. Clubs
worden zo nog meer een duiventil dan dat ze al zijn. Het moest
verboden worden. Je doet het als club maar met een maximaal
aantal spelers.

Ron Kerremans
Jurgen Dudok
Tim Diepstraten
Wessel Norbart
Sanne Rasenberg
Linda Marijnissen
Lars Prinse
Wesley van den Ouweland
Jens Prinse

Trainers JO9JO9-2 en
Mini’s

Verjaardagen in de
maand november
Naam
Mitchel Philippa
Henk Kokke
Uncas Rasenberg
Werner Voermans
Mick Janssen
Guido de Vries
Frans-Jan Wagemakers
Diego Nous
Piet Simons
Christ Simons
Wouter Philippa
Frank Rooijakkers

17-nov
18-nov
18-nov
20-nov
21-nov
24-nov
27-nov
29-nov
30-nov

We zijn dit jaar weer vol enthousiasme begonnen aan het nieuwe
seizoen als jeugdtrainer van VCW en wel bij de J09-2 en de
Kabouters. Een groep van nu 12 spelers (7 van J09-2 en 5
kabouters).
De groep bestaat uit de navolgende spelers:
De J09-2 bestaat uit drie ervaren rotten Fedde, Dinand, Mees en
verders uit Noud, Diego, Kyan, Sem en Lowie die ook nog bij de
Kabouters mee mag spelen.
De jongste telgen van VCW ( kabouters) bestaan verders uit Todd,
Stan, Tijmen en Wout. Als er nog een spelertje bij zou komen, kan
dit team ook in competitieverband gaan spelen.
We proberen op een speelse manier het enthousiasme voor het
spelletje op de spelertjes over te brengen. Maar het plezier moet
altijd boven aan blijven staan.
Vrienden onder elkaar waar geen plaats is voor pesten en plagen
van zwakkeren.

Datum
3-nov
6-nov
6-nov
7-nov
8-nov
10-nov
11-nov
11-nov
13-nov
13-nov
13-nov
15-nov
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*Cees Rasenberg Transport B.V. staat met een halve pagina in
het clubblad Sinjaal. Dit nieuwe transportbedrijf komt voort uit de
splitsing van loon- en grondverzetbedrijf Rasenberg Wagenberg,
die ook gewoon sponsor zijn gebleven.

De belangrijkste aandachtspunten tijdens de training zijn:
Met loopoefeningen een goede looptechniek en start te
ontwikkelen.
Met dribbeloefeningen en het afstoppen van de bal de controle over
de bal te zien krijgen.
Met schiet- en trapoefeningen een goede traptechniek ontwikkelen.
Met speloefeningen het leren passen van de bal met de binnenkant
van de schoen.

*Sainz is bordsponsor geworden op het scorebord, dat langs het
hoofdveld staat. Dit bedrijf verzorgd zeiltochten voor particuliere en
bedrijven met een historisch zeilschip over de Zeeuwse wateren.

En natuurlijk het onderlinge partij spel mag niet ontbreken.
Tot op heden is de opkomst overweldigend daar ze zowat allemaal
alle keren aanwezig zijn geweest. Jongens ga zo door dan maken
we er weer een prachtig en gezellig seizoen van.

*VGT Van Groezen Transport is de nieuwe shirtsponsor van de 3e
elftal. Dit bedrijf is al jaren bordsponsor en staat dus nu afgebeeld
op de shirts van het 3e, waar mede-eigenaar Michiel van Groezen
zelf ook in speelt.

Trainer J09-2 en Mini’s,Jan Broeke en Geert Jan Snoeren

*Dutch Dent Genius B.V. heeft de aankoop van het tv-scherm in
het clubhuis mogelijk gemaakt. Dit mobiele bedrijf uit Wagenberg is
gespecialiseerd in hagelschades. Wij hebben maar liefst 17 jaar
ervaring in deze branche en zijn werkzaam over de gehele wereld.
Wij maken gebruik van de nieuwste en beste technieken. Het
merk/type van de auto speelt daardoor dan ook geen enkele rol
meer.

Sponsoring

Als sponsorcommissie kunnen wij melden dat er een vijftal nieuwe
sponsors onze club gaan steunen.

*Van de Reijt meststoffen B.V. is ondertussen al weer 3 jaar onze
hoofdsponsor. Dit van oorsprong Wagenbergs bedrijf dat
binnenkort verhuisd van Breda naar Moerdijk, blijft ook de komende
jaren onze hoofdsponsor (zie achterkant van dit Sinjaal).

*Bij Bas is bordsponsor geworden. Uitbater Bas Mulder timmert
goed aan de weg om van voormalig café Nicortiny weer een
bloeiende zaak te maken. Naast de mogelijkheid van het vieren van
feesten, bruiloften, etc. weet hij ook de jongeren te binden als
‘vaste klanten’ tijdens de weekenden. De dorpshap is ondertussen
een wijd bekend recept in Wagenberg en omstreken.
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Alle genoemde bedrijven bedankt voor de steun die jullie aan VCW
geven. Dit geldt uiteraard ook voor alle bestaande sponsoren.
Mocht u een bedrijf kennen die de club wil steunen, laat het weten
bij een van de leden van de sponsorcommissie.
De sponsorcommissie.

De talenten missen ook een aantal belangrijke Namen. Giovanni
eerst op stage in het zonnige Llorret de Mar, tussen de mooie jonge
dames, en later op stage in Duitsland tussen de mooie iets wat
oudere damens. Ook moeten we onze top verdediger Bror missen,
vorig jaar een lange knie blessure gehad en dit seizoen na de
eerste training een blessure aan de andere knie.

VCW JO19JO19-1
Na een genoodzaakte zomerstop, zijn de talenten van V.C.W. weer
fris en fruitig begonnen aan een nieuw seizoen. Het seizoen
begonnen de talenten met een aantal nieuwe namen. Op maandag
hebben wij tegenwoordig training van Ad de Jong. Ad heeft in het
verleden Madese Boys A1 getraind, maar wilde graag een stapje
hoger. Dus zodoende is Ad bij de talenten van V.C.W. terecht
gekomen. Ook wilde Johan Raesen de talenten van V.C.W. blijven
trainen. Dit doen ze zeker niet alleen, ze hebben Dennis
Rooijakkers en Tim van Dongen als hulptroeppen. Dennis is niet
alleen trainer, daarnaast gaat hij het vak ‘’coachen’’ leren. Dit doet
hij onder leiding van Dhr. Van Haperen en Dhr. Kerremans.
Ook zijn er een aantal talenten vertrokken naar de selectie, maar
daarnaast zijn er ook talenten over gekomen van de B. Ook hebben
we na lang zeuren het talent (zanger) Joey van Gils weten te
strikken.
De talenten opende het seizoen geweldig met een geweldige 4-2
overwinning op Barca. Daarna speelde de talenten een goede
wedstrijd tegen beek vooruit, maar wisten we de touwen niet altijd
even makkelijk te vinden en werd het 2-2. De talenten van V.C.W.
moeten winnen van onze buren Terheijden. De competitie zijn we
goed begonnen, De meeste hebben vrijdag op de Veerse avond
een goede warming-up, en wellicht al een aantal keer proberen te
scoren. Zaterdag werd er in het netje gescoord en is er een mooi 24 overwinning geboekt bij SCO, hierdoor staan de talenten van
V.C.W. gedeeld koploper in de 3e klasse.
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Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur: (secretaris@vcw-wagenberg.nl)
Telefoonnr.

Sponsorcommissie
Naam

Functie

Erik Diepstraten

Commissielid

Jack Rasenberg

Ad-interim 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

076 – 593 83 83

Feestcommissie
076 – 593 36 76

Clubhuis
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
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Telefoonnr.
076 – 593 38 72

