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door Jack Rasenberg

Tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering hebben we
afscheid genomen van bestuursleden Frank Vrolijk en Jeroen
Moerbeek. Nogmaals dank voor jullie inzet voor VCW van de
afgelopen 3 jaar. Daarmee zijn zij niet uit het oog verloren, maar
blijven op verschillende fronten actief als vrijwilliger.

Eindredactie
P. de Graaf, Vlasselt 6, 4845 EW Wagenberg
Redactie – Drukwerk - Distributie
R. Groeneveld – P. Hessels – J. Huijbregts –
C. Loonen – M. Moerbeek – F. Vrolijk
Inleveren kopij via E-mail:
sinjaal@vcw-wagenberg.nl

De kopij voor de volgende uitgave van Sinjaal
verwachten wij uiterlijk 3 december 2017

Rob van de Berg en Corné van Gils nemen hun taken over.
Rob wordt verantwoordelijk voor de IT en PR en Corné is de nieuwe
penningmeester. Beide zijn ouder van een zoon die voetbalt in de
jeugd van VCW, zijn maatschappelijk betrokken en hebben een
frisse en andere kijk op hoe een vereniging bestuurd zou moeten
worden. Beide veel succes gewenst!
Ondergetekende was ook aftredend en is weer opnieuw benoemd
als voorzitter van deze mooie club. Ik zal de komende 3 jaren mezelf
weer met dezelfde energie en enthousiasme inzetten.
Vanuit de vergadering hebben we verschillende kritische noten en
aanbevelingen meegekregen en deze zullen we serieus bespreken.
Als we zaken kunnen verbeteren zullen we de aanbevelingen zeker
overnemen.
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Inning contributie:

Van de bestuurstafel

September:
November:
Februari:
Mei:

door secretaris
secretaris
Anita Diepstraten

jaarcontributie, 1e halfjaar en 1e kwartaal
2e kwartaal
2e halfjaar en 3e kwartaal
4e kwartaal

Deze bedragen zijn per jaar en iemand die aan het begin van het
seizoen lid is moet voor het hele seizoen betalen, ook al stopt hij of
zij gedurende deze periode.

Bingo
Op vrijdag 8 december organiseert de jubileumcommissie van
V.C.W. een bingo in het Clubhuis van V.C.W.
Er zijn 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 jubileumcommissie van
V.C.W.

Ledenadministratie
Adreswijzigingen en spelersmutaties moeten doorgegeven worden
aan José Damen, Elsakker 13, Wagenberg.
E-mailadres: ledenadministratie@vcw-wagenberg.nl

Voetbalquiz
Op vrijdag 19 januari 2018 organiseert Jan Schoonen voor de 14e
keer 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.
Kersttoernooi
Kerstmis staat weer bijna voor de deur en dat betekent traditioneel
dat V.C.W. voor haar leden het zaalvoetbaltoernooi in sporthal
Driedorp organiseert. Dat vindt dit jaar plaats op zaterdag 30
december. Zoals gebruikelijk zijn er eerst de jeugdtoernooien,
gevolgd door een competitie voor de senioren. De actieve leden
worden persoonlijk benaderd door hun leider of door bestuursleden;
leden die niet (meer) voor een V.C.W.--team uitkomen maar toch
graag aan het zaalvoetbaltoernooi willen meedoen, kunnen zich
aanmelden bij Louis van Gils (tel. 076 593 32 96). Hoe meer zielen
hoe meer vreugd!

Contributie seizoen 2017-2018
Senioren
Junioren
Pupillen
Rustende leden
Kaderleden
45+ leden

€ 148,00
€ 98,00
€ 78,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 60,00
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Jubilarissen
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie willen we de volgende personen
gaan huldigen:

Activiteitenkalender V.C.W.

70 jaar lid: Cees Mureau en Piet Hessels
60 jaar lid: Tien Mureau en Henk Kokke
50 jaar lid: Jan Huijbregts
40 jaar lid: Pierre van der Korput en Henk van den Ouweland.
25 jaar lid: Corné van Tetering
Vrijwilliger van het jaar………..

Verkiezing van de vrijwilliger van het jaar
Verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. Heeft u een kandidaat
dan kunt u deze, met motivatie, aanmelden tot 16 december via email naar:
secretaris@vcw-wagenberg.nl
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Datum

Activiteit

NOVEMBER
17 november
17 november

Kaartavond
Bestuursvergadering

DECEMBER
01 december
08 december
08 december

Kaartavond
Bestuursvergadering
BINGO

15 december
15 december
30 december

Kaartavond
Bloemenactie
Kersttoernooi

JANUARI
05 januari
19 januari

Bestuursvergadering
Voetbal Quiz

MAART
9 maart

BINGO
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Het gebruik van de nieuwe app voor de wedstrijdformulieren is
inmiddels goed ingeburgerd. Van veel mensen horen wij, dat als je
er eenmaal mee werkt, het eigenlijk vrij eenvoudig is. Indien
gewenst, kunnen leiders, scheidsrechters en wedstrijdcoördinatoren
hierover natuurlijk nog steeds informatie of hulp bij het Jeugdbestuur
opvragen.

Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij

Mededelingen

•

Alle jeugdteams spelen lekker mee in hun competities. Ook de
trainingen worden goed bezocht, ondanks het feit dat de herfst is
aangetreden en het nu ook veel vroeger donker is, en het weer ook
weleens wat slechter is.

•
Bij de thuiswedstrijden hebben we nog steeds een uitdaging (of in
“goed Nederlands” een PROBLEEM!!!) om voldoende
scheidsrechters op het veld te krijgen.
•

•

•
Oorzaken zijn blessures en vrijwilligers die minder tijd hebben
vanwege bijvoorbeeld werk. De resterende vrijwilligers die
aangegeven hebben te willen fluiten, moeten nu te vaak fluiten. Ook
de reservescheidsrechters moeten te vaak ingeroepen worden.
Daarom wil ik bij deze aan iedereen een dringend beroep doen om
ons te komen helpen de wedstrijden te leiden. Aanmelden kan bij
ons zelf, bij de bestuursleden of via de e-mail op
jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl. Als er een paar mensen extra
bereid zijn om op de zaterdagen ook onze jeugd te willen fluiten, is
het PROBLEEM opgelost.
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Op zaterdag 30 december a.s. is het traditionele
zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd in Sporthal Driedorp. Alle
jeugdleden ontvangen binnenkort hierover meer informatie
en worden gevraagd om zich op te geven om mee te doen.;
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. Op vrijdag 15 december a.s. JO15-1, JO13-1 en
JO11-1 aan de beurt. Leon van Efferen coördineert de
acties namens het jeugdbestuur;
Bij het schrijven van dit stukje is het nog onbekend wanneer
de eerstvolgende BINGO avond plaats vindt. De baten van
de BINGO avonden komen ten goede aan de
Engelandcommissie;
Ook dit jaar wordt 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 gestuurd
naar alle leiders en trainers. Als jullie team aan de beurt is,
krijgen jullie hierover tijdig bericht van je leider;
Zijn er mensen die als scheidsrechter, eider 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,
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leiders, ouders/ verzorgers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd
van harte welkom!
Zorg ervoor dat de ballen die meegenomen worden naar het
veld ook terugkomen in het ballenhok. Mocht je een bal
kwijtraken, 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,
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, JO10-1, JO9-1, JO7-1 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
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Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
Lopen
door Jan Huijbregts
Ik deed eens mee aan een marathon en dat was verschrikkelijk
afzien, zelden zo’n hekel aan alles en iedereen en mezelf gehad en
ik had werkelijk overal last van. Toen de finish in zicht kwam, bekroop
me een bijzonder raar gevoel. Het was net alsof ik door wilde en die
afstand nog wel een keer zou kunnen gaan. Het snelle Jelle
scenario, zeg maar. Gelukkig weerhield een forse dosis zelfkennis
me van dat snode plan en leef ik nog. Wat ik net beschreef, is
natuurlijk ver bezijden de waarheid. Het vond plaats in een bizarre
droom, waarschijnlijk tijdens een koortsaanval. Maar wel waar is, dat
het een van de weinige dromen is die ik me redelijk gedetailleerd kan
herinneren. Dat zegt toch wel iets. In werkelijkheid heb ik dravend
waarschijnlijk nooit een afstand afgelegd die ook maar in de buurt
kwam. Ik schat, dat mijn persoonlijk record “rennen zonder stoppen”
op hooguit 10 kilometer ligt. Het gegeven dat de betreffende droom
zo’n indruk op me heeft gemaakt, moet wel betekenen, dat in mijn
onderbewuste het hardlopen een speciale plaats heeft ingenomen.
Vroeger gingen we natuurlijk wel eens een stuk hardlopen, maar dat
mocht niet echt naam hebben. Vanaf het moment dat ik me bij
V.C.W. aansloot, werd het wat serieuzer. In de selectie hadden we
een paar rasechte dravers en aangezien de trainer zwaar tilde aan
loop- en conditiewerk, was het vanuit concurrentieoogpunt erg
raadzaam om jezelf enigszins met die renpaarden te meten. Op die
leeftijd heb je nog iets van dat wereldvreemde, dat onbevangene.
Als hij het kan, moet het mij toch ook lukken, is dan vaak de
veronderstelling.
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Met goede moed begon ik dus aan wat extra training en lang heb ik
de hoop gekoesterd, dat er zichtbare verbetering in mijn conditionele
situatie zou ontstaan. Dat het lopen me gemakkelijker af zou gaan,
of dat ik het leuk zou gaan vinden. Het tegendeel bleek waar, iedere
keer maar weer. Op den duur werkt dat frustrerend. Gevoelens van
trots en ijdelheid (veel kunnen niet wat ik wel presteer) en
minderwaardigheid ( er zijn er zo veel die het een stuk beter kunnen)
wisselen elkaar af en onherroepelijk kom je in de hoek van
argumenten en smoesjes, die een verklaring geven voor het feit dat
er geen verbetering zit aan te komen en dat het nooit lukt om er van
te genieten. Argumenten als: het valt ook niet mee om meer dan 80
kilo iedere keer van de ene op de andere enkel te gooien. Smoesjes
als: ik heb me de hele week al niet lekker gevoeld, dus vandaag ging
het niet.
Om een serieus complex af te wenden, ben ik een parcoursje gaan
lopen waar ik nergens kon afsnijden. Dat stuk van ongeveer 6
kilometer liep ik dan in een keer, maar wel als het donker was, zodat
niemand me kon zien. De discipline was er dus nog wel, maar het
minderwaardigheidsgevoel kreeg toch de overhand. Zozeer zelfs dat
ik op enig moment resoluut ben gekapt. Ik loop voortaan alleen nog
hard, als ik een geweer in mijn rug voel.
Met deze persoonlijke mening over het hardlopen, stond ik begin
oktober langs de kant bij de Singelloop in Breda. Ik heb er een aantal
voorbij zien komen die duidelijk meer talent hadden dan dat ik ooit
heb gehad. Geweldig om te zien, Heel veel waren er, die met wat
mindere mogelijkheden, maar op karakter vreselijk goed bezig waren
en het aldus konden redden. Ook heel knap. Maar er waren ook heel
wat deelnemers waarvan ik bij mezelf dacht: dit is een bevestiging
van wat ik zelf ervaren heb. Hoe kun je dit leuk vinden ?
Een mens is van nature niet gefabriceerd om te vliegen. Dat is
duidelijk. Zwemmen kun je hem door middel van wat aanwijzingen
wel leren, en aan hardlopen kun je tot op zekere hoogte ook wennen.
Maar je moet er wel bovennatuurlijk veel voor over hebben. Dat is
tenminste mijn gedachte, want als hardlopen tot de
basisvaardigheden van de mens zou horen, dan zouden we niet
rechtop zijn gaan bewegen, maar op vier benen.
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Wanneer mensen me zouden vragen, of ik volgend jaar met ze mee
ga doen aan de Singelloop, zou ik mogelijk Jef Vrolijk quoten. Jef
was een op en top V.C.W.-er die heel veel voor de vereniging gedaan
heeft. Wanneer je hem iets vroeg wat in zijn ogen onmogelijk was,
dan had hij een vaste reactie. Jullie kunnen krijgen wat d’n blauwe
Hendrik heeft gehad. En vervolgens snoof hij dan zijn neus, alsof hij
de zaak de nodige kracht bij wilde zetten. In die opmerking zat de
uitnodiging opgesloten, dat je zou vragen: En wat heeft hij dan gehad
? En dat Jef dan vervolgens kon zeggen: Dat weet ik ook niet, maar
hij is er wel aan dood gegaan. Om vervolgens weer te snuiven en
veelbetekenend te grinniken.
Jef maakte die opmerking altijd in besloten kring en dan mag je wat
onparlementair zijn. Dat zal ik niet doen, maar wanneer me
inderdaad gevraagd wordt of ik nog eens mee ga hardlopen, dan zal
het toch wel zoiets worden als: Nu even niet. Of: Bekijk het maar.

MEGA BINGO BIJ VCW
op vrijdag 8 december om 20.00 uur in
het clubhuis.
De opbrengst van de bingo is ditmaal voor de jubileumcommissie
2020, want dan vieren wij het 75-jarig bestaan van VCW.
Er wordt gespeeld om zeer aantrekkelijke prijzen en er is ook een
kansrijke loterij.
Noteer alvast in je agenda en kom op tijd want vol is vol !!
Graag tot 8 december in Wagenberg.
De jubileumcommissie 2020
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BESCHOUW 216
Zo lopen de hazen
door Jan Schoonen
In de Voetbal International van 12 oktober 2017 stond een interview
met Urby Emanuelson, oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan
en AS Roma en dit seizoen actief bij FC Utrecht. Het was een
interview zoals er 13 in een dozijn gaan. Een groot deel van het
verhaal werd ingeruimd voor een terugblik op zijn carrière, het ging
verder over de keuze voor FC Utrecht en tot slot kwam zijn kijk op
trainer Erik ten Hag uitgebreid aan bod.
Die Erik ten Hag is vandaag de dag wel erg vaak onderwerp van
gesprek, zo valt me op. In veel kranten en tijdschriften en ook op tv
wordt Ten Hag steeds vaker naar voor geschoven als top-trainer in
spé. Het zal allemaal wel. Erik ten Hag verliest met zijn Utrecht thuis
met 7-1 van PSV en ik ken niet veel top-trainers in spé die met zulke
cijfers verliezen van een ploeg die echt niet de pannen van het dak
speelt.
Urby Emanuelson is lyrisch over zijn trainer. Meestal neem ik niet
eens de moeite om dit soort verhalen met voetballers te lezen, maar
omdat ik tegenwoordig tijd genoeg heb sinds ik met pré-pensioen
ben gegaan, heb ik onlangs bij het ontbijt weer eens een VI
doorgespit. En daarbij stuitte ik dus op het verhaal met Urby
Emanuelson.
Eens te meer blijkt met dit interview hoe de hazen lopen in het
voetbal. Lijntjes, onderlinge verbanden, zakelijke belangen,
persoonlijke voorkeuren; altijd en overal is het zichtbaar. Ook nu dus
weer. Er moet een nieuwe bondscoach komen en iedereen schuift
zijn gedroomde kandidaat naar voor. Ook VI doet er aan mee. Hoe
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is het anders te verklaren dat in een interview met Urby Emanuelson
zoveel ruimte wordt ingeruimd voor trainer Erik ten Hag? Ja, ik snap
ook wel dat Urby hierover kan vertellen. Hij staat immers elke dag
met Ten Hag op het veld en weet van zeer nabij hoe de man als
trainer functioneert. Maar toch weet ik zeker dat in dit verhaal minder
ruimte voor de Utrechttrainer ingeruimd zou zijn als het bij het
Nederlands elftal allemaal koek en ei was. Als Oranje zich geplaatst
had voor het WK in Rusland, als de resultaten goed waren en het
voetbal aansprekend, had helemaal niemand over Erik ten Hag
gesproken. Dan was Urby Emanuelson wellicht niet eens
geïnterviewd. Dan was Erik ten Hag in een of ander beschouwend
stuk de mantel uitgeveegd omdat hij met 7-1 van een bepaald niet
opperbest PSV had verloren. Dan was hij zeer zeker niet naar voor
geschoven als potentiële kandidaat-bondscoach. Maar nu is er dus
wel een interview met Urby Emanuelson en wordt hem letterlijk de
vraag gesteld of Erik ten Hag een geschikte opvolger van Dick
Advocaat is.
Het is allemaal zo doorzichtig. Natuurlijk is het antwoord van
Emanuelson positief. ‘Ja, honderd procent’, geeft hij dan ook als
repliek en vertelt daarna breeduit waarom hij dat vindt. Ja, dank je
de koekoek. Als hij in VI Erik ten Hag helemaal afbrandt en zegt dat
de stumperd niets van het spelletje snapt en als voorbeeld verwijst
naar die 1-7 tegen PSV, dan staat hij de eerstkomende 10
wedstrijden reserve.
Erik ten Hag bondscoach? Nog meer van dit soort verhalen in
kranten, tijdschriften en op televisie en het is heel goed mogelijk dat
Erik ten Hag straks inderdaad als nieuwe bondcoach aangesteld
wordt. Je moet er niet van opkijken. Van mij mag het hoor. Maar kan
VI mij in een achtergrondverhaal eens goed uitleggen waarom zij
Erik ten Hag zo’n goede trainer vinden? Goede trainers verliezen
namelijk niet met 7-1 van een matig PSV.
Of ben ik dan iets te kort door de bocht?
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VCW JO9-1

Verjaardagen in de
maand december

Het nieuwe voetbal seizoen is goed van start gegaan voor de JO91. Bij de Drimmelen Cup in Made zijn ze eerste geworden in hun
poule en kregen hiervoor een mooie medaille. Na vorig seizoen als
JO9-2 het merendeel van de wedstrijden in de competitie verloren te
hebben, is het dit seizoen volledig anders en worden de wedstrijden
eindelijk gewonnen. Soms gaat dit wel erg gemakkelijk, want
sommige uitslagen zijn 12-2 of 17-1.
Het team bestaat uit de volgende spelertjes: Noud, Diego, Sem,
Fedde, Dinand, Kyan, Mees en Lowie. Allen zijn 2e jaars JO9
spelers, waardoor ze al wat meer kracht in hun beentjes hebben en
wat brutaler zijn aan de bal.

Naam
Ger van Turnhout
Toon Simons
John Simons
Melanie Bogaers
Joep van Gageldonk
Joey Heemskerk
Wouter Boel
Stijn Verschuren
Ella van Gils-van Velzen
Jens Verschuren
John van Verseveld
Martin Hop
Cees Langerwerf
Riley Dudok
Bart Reniers
Erik Diepstraten
Ton Sprangers
Quincy Smits
Michel Moerbeek
Hans Havermans
Joris van Duijnhoven
Giel Baaij
Nikki Sprangers
Sharon Sprangers
Rob Vrolijk
Rajiv Chitoe
Marcha Machielse

Sinds dit seizoen speelt de JO9 met de nieuwe voetbalregels van de
KNVB, dit houdt in dat ze:
- een kleiner speelveld hebben, waardoor het beter te belopen
is voor ze;
- de bal moeten indribbelen in plaats van ingooien;
- corners mogen inschieten of indribbelen;
- eerst zaken onderling (vrije trap, uitbal, etc.) met de
tegenstander moeten oplossen, voordat de spelbegeleider
ingrijpt. Er is geen scheidsrechter meer.
In het begin waren de nieuwe voetbalregels wel even wennen. Toch
blijkt door het kleiner speelveld en het indribbelen, dat de spelertjes
wel meer aan de bal zijn en dat er meer doelpunten gescoord
worden. Dus dat is zeker positief.
Verder doet de JO9-1 nog mee in de KNVB beker. De laatste
wedstrijd werd gewonnen met 22-2.
Het belooft dus nog een mooi seizoen te worden, waarin nog heel
wat gejuicht zal gaan worden!
Sportieve groeten,
Geert Jan Snoeren
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Datum
2-dec
3-dec
3-dec
3-dec
4-dec
7-dec
7-dec
7-dec
9-dec
11-dec
13-dec
13-dec
15-dec
16-dec
16-dec
18-dec
20-dec
21-dec
24-dec
25-dec
28-dec
29-dec
29-dec
30-dec
30-dec
31-dec
31-dec
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Samenstelling bestuur en commissies

VoetbalQuiz 2018
2018

Bestuur: (secretaris@vcw-wagenberg.nl)

Vrijdag 19 januari 2018 in het CLUBHUIS.

Naam

Functie

Jack Rasenberg

Voorzitter

076 – 593 43 13

Anita Diepstraten

Secretaris

076 – 593 44 25

Corné van Gils

Penningmeester

076 – 593 59 82

Pierre van der Korput

Wedstrijdsecretaris senioren

076 – 593 55 60

VACANT

Accommodatie en materialen

VACANT

Voetbaltechnische zaken

Rob van den Berg

IT, social media en website

VACANT

PR en sponsors

Net als de laatste paar jaar spelen we in tweetallen en gaan de
vragen over Nederlandse voetballers in binnen- en buitenland,
buitenlanders in Nederland, Nederlandse clubs en het Nederlands
elftal. Dus geen vraag over Cristiano Ronaldo of Messi, maar wel
een vraag als de volgende: Wat was de laatste tegenstander van
NAC Breda in een Europa Cupwedstrijd?
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 veertiende achtereenvolgende keer plaats zal vinden in het
clubhuis van VCW. Deelname is gratis.
Deelnemen kan in tweetallen. Aanmelden hoeft niet; ik zie wel wie er
verschijnt. Breng wel een pen mee.

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

Functie

Giel Baaij

Jeugdvoorz. / Techn. zaken junior.
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Telefoonnr.
06 – 21 27 33 52

Bob de Hoop

Jeugdsecret. / Techn. zaken pupil.

06 – 23 92 93 27

Dennis Segers

Wedstrijdsecretaris jeugd

06 – 42 87 76 11

Johan Raesen

Jeugdcoördinator Techn. zaken

06 – 52 01 11 93

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

Telefoonnr.

Jan Gelens

076 – 593 11 86

Ton van Gils

076 – 593 39 11

Sanne Goossens
Piet de Graaf

Jan Schoonen

06 – 14 38 23 99
076 – 593 36 76

Clubhuis

Aanvang: ongeveer 21.15 uur, na de training van
de selectie.

Telefoonnr.
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Samenstelling bestuur en commissies

Sponsorcommissie (sponsors@vcw-wagenberg.nl)

Consul

Naam

Functie

Erik Diepstraten

Commissielid

Telefoonnr.
076 – 593 34 49

Vacant

Naam

Functie

Bert-Jan Sprangers

Consul KNVB

Telefoonnr.
076 – 593 38 72

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

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

Naam

Functie

Bart van der Sanden

Webmaster

Telefoonnr.
076 – 593 33 52

Naam

Functie

Jan Huijbregts jr.

Commissielid

06 – 22 86 82 87

Frank Vrolijk

Webmaster

076 – 593 83 83

Erik Diepstraten

Commissielid

076 – 593 34 49

Dylan van Dijk

Webmaster

076 – 888 27 04

Rilana Moerbeek

Commissielid

Ilona Schippers

Commissielid

Edwin de Ridder

Commissielid

Werner Voermans

Commissielid

Jubileumcommissie 2020: (jubileum2020@vcw-wagenberg.nl)
Naam

Ondersteuningscommissie
Naam

Functie

Telefoonnr.

Functie

Telefoonnr.

Peter Reniers

Voorzitter

06 – 12 96 28 73

Anne-Marie van Dongen

Secretaris

06 – 51 40 14 41

Frans Lodewikus

Penningmeester

06 – 30 20 18 78

Guus Boel

Commissielid
Commissielid
Commissielid

Johan van Haperen

Voorzitter

076 – 593 26 86

Walter Couweleers

Jurgen Dudok

Commissielid

076 – 587 02 72

Jan Gelens

Janneke Meeuwissen

Commissielid

06 – 13 04 42 87

Colin Rasenberg

Commissielid
Commissielid

Ilona Schippers

Commissielid

0162 – 68 42 04

Marjolein Ravesloot

Lindsey van Wijk

Commissielid

06 – 42 23 17 88

Dennis Rooijakkers

Commissielid

Wessel Verschuren

Commissielid

Feestcommissie
Naam

Functie

Esther Bouwens

Commissielid

Joris van Duijnhoven

Commissielid

Dennis Rooijakkers

Commissielid

Telefoonnr.

Website
www.vcw-wagenberg.nl
Algemeen emailadres: info@vcw-wagenberg.nl

06 – 27 56 53 96

Twitter
https://twitter.com/vvVCW
Facebook
https://www.facebook.com/VCW-Wagenberg-618398471538751/
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