
UIT HET BESTUUR 

 

DRIE MAAL BETEKENT NIET ALTIJD SCHEEPSRECHT 

 

VCA 1 is er wederom niet in geslaagd om promotie af te dwingen. VCA1, Co van Gelder en 

het bestuur hebben voor het seizoen de ambitie uitgesproken om dit seizoen te promoveren 

naar de 4
e
 klasse. Het zat er net niet in. Voor de winterstop zag het er nog hoopvol uit maar 

na een kleine inzinking net na de winterstop kon VCA 1 het kampioenschap vergeten. De 

nacompetitie werd nog wel bereikt en na een hoopvol begin tegen Odiliapeel hebben we het 

tegen Estria af laten weten.  

Met Co zijn we in gesprek geweest en hebben elkaar weer gevonden voor het volgende 

seizoen . 

 

VCA 2, 3 en 4 hebben meegedaan in de bovenste regionen maar ook zei kon geen van allen 

het kampioenschap bereiken. 

 

Het bestuur heeft niet kunnen presteren zoals het behoort. Door het gemis van een 

voorzitter zijn er een aantal dingen blijven liggen of niet goed opgepakt. Door ziekte kwam er 

ook nog bij dat het secretariaat niet goed kon functioneren. 

Ineke van Es heeft haar functie neer moeten leggen. Tijdelijk heeft Willy Thijssen de honeurs 

waargenomen met de bedoeling dat hij het volgende seizoen de secretaris van de vereniging 

wordt. We missen echter nog steeds een voorzitter.  

 

De sponsorcommissie is afgelopen seizoen een nieuwe weg ingeslagen. Na wat opstart 

problemen en het uitbreiden van de sponsorcommissie zien we rondom het veld de nodige  

borden van nieuwe sponsors. Ook de oude sponsoren hebben allemaal en vernieuwd 

contract gekregen. In het volgende seizoen kunnen we hiervan de financiële vruchten 

plukken. 

Ook nieuw was de VIP voor sponsoren en het bleek een succes. Ik hoor nu nog over deze 

avond spreken.  

De dag voor de club van honderd bleek te snel na de VIP dag voor sponsoren. De 

sponsorcommissie zal hier volgend meer aandacht aan besteden.    

 

Al jarenlang was er de wens van de jeugd om een gekwalificeerde trainer. We hebben Rens 

vd Heijden weten te strikken en verwachten niet allen van hem dat hij de A naar een hoger 

plan brengt maar dat hij ook iets kan betekenen naar andere jeugdtrainers en jeugdleiders. 

 

Reba heeft een aantal jaren voor VCA de shirts gewassen maar is gestopt. We zijn druk in 

onderhandeling met een ander bedrijf en dit ziet er hoopvol uit.  

Voor het geval dat binnen onze vereniging iemand interesse heeft om de shirts te wassen 

toch de volgende oproep 

 

 

VOELT U ZICH GEROEPEN OM EEN FUNCTIE IN HET BESTUUR TE 

BEKLEDEN DAN LAAT ONS DAT WETEN. MEER HANDEN MAKEN LICHT 

WERK 



 

HEBT U INTERESSE OM SHIRTS TE WASSEN VOOR VCA. 

AANSCHAF WASMACHINE EN DROGER GEBEURT DOOR DE VERENIGING  

 

LAAT HET WETEN AAN TINY JILESSEN 

 

In de zomerstop wordt het rookverbod kantine van kracht. Het bestuur is er voor 

verantwoordelijk dat er niet meer gerookt wordt in de kantine. Wij willen niet als een 

politieagent op treden maar willen wel duidelijk stellen dat er niet meer gerookt wordt in de 

kantine. 

Wij verwachten van de rokers dat zich hier aan houden en dat het niet nodig is om tegen de 

rokers maatregelen te nemen. 

 

Onlangs is er een vergadering geweest met de voorzitters van de diverse verenigingen en de 

dorpsraad. Namens VCA hebben wij ingebracht wat de voortgang is met ons sportpark. De 

Gemeente schuift op dit moment alles op de lange baan in afwachting van het plan voor een 

multifunctionele ruimte. 

We hebben met Quick-Up afgesproken dat wij richting gemeente gezamenlijk op moeten 

trekken. 

Wij zullen de Gemeente kritisch volgen en zorgen dat we niet vergeten worden. 

 

Het zou mooi zijn wanneer we ons nieuwe sportpark kunnen openen met ons jubileum. 

Wie weet. Als we hier met zijn alle voor lukt dat. 

 

Op naar het nieuwe seizoen. Lukt promotie nu wel?  

Er hebben zich weer een drietal spelers aangemeld voor de selectie en dit verwachten wij 

dat er ook jeugdspelers door gaan breken. 

 

De doelstelling blijft zoals deze in begin van seizoen was.  

 

Promotie naar de 4
e
 klasse. 

 

Harrie Cuppen 

Waarnemend voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeugd van V.C.A. sluit het seizoen goed af. 

 

Het seizoen 2007/2008 zit er weer op. De vakantietijd komt er aan en natuurlijk wordt er al 

voorzicht vooruit geblikt naar het voetbalseizoen dat komen gaat. Daarnaast is een terugblik 

op het seizoen dat de jeugd van V.C.A. gedraaid heeft zeker de moeite waard. 

De spelers van V.C.A. F1 hebben in de voorjaarscompetitie kennis gemaakt met het 

voetballen op een “groot” half speelveld. De eerste wedstrijd werd veelbelovend gewonnen, 

maar in het vervolg van de competitie kwam men zware tegenstanders tegen. Het was voor 

de spelers van de F1 vooral een leerzaam seizoen. 

V.C.A. E1 had tijdens de voorjaarscompetitie iets met de magische uitslag 4-3. Tijdens de 

competitie werd er maar liefst vier keer gewonnen en jawel elke wedstrijd werd gewonnen 

met 4-3. De meest fraaie prestatie werd in Gassel geleverd. Na een 3-0 achterstand werden 

de ruggen gerecht en werd de wedstrijd gekanteld en gewonnen met uiteraard 4-3. V.C.A. E1 

eindigde met 12 punten keurig in de middenmoot. 

De beste prestaties werden geleverd door de mannen van het D1 zevental. Net geen 

kampioenschap, omdat Astrantia in de beslissende wedstrijden een tikkeltje koelbloedige 

was. Een unicum in de historie van de V.C.A. jeugdafdeling was de halve finale plaats in het 

bekertoernooi. Helaas werd deze wedstrijd verloren van O.K.S.V. 

V.C.A. B1 kwam tijdens de voorjaarscompetitie veel zware tegenstanders tegen. Hierdoor zat 

er een hoge klassering niet in, maar kansloze verliespartijen waren er ook nauwelijks. Een 

belangrijk geluid was dat men met veel plezier gevoetbald had en dit was ook goed te 

merken aan de grote opkomst tijdens de trainingen. 

V.C.A. A1 speelde een moeizame voorjaarscompetitie. In het begin liep het door wat 

strubbelingen moeizaam, maar gaandeweg de rit kwam er weer wat lijn en plezier terug in 

het spel van de A1. Een groot pluspunt is de inzet van enkele A spelers in het eerste elftal 

van V.C.A. De betreffende spelers hebben laten zien dat er toekomst in onze eigen jeugd zit. 

 

In het weekend van 24 en 25 mei is het seizoen door alle jeugdleden, trainers en leiders 

gezamenlijk afgesloten. De jongste jeugdspelers zijn met begeleiding  naar het park Irrland in 

Duitsland geweest en de oudere jeugd (A en B) zijn klootschietend richting Lombok gegaan. 

Hier heeft men met veel precisie op de palen geschoten.  

Na deze activiteiten werd met een barbecue de honger gestild. Voor de jongere jeugd 

eindigde deze dag met de bekendmaking van de sportmannen van de verschillende teams. 

De uitverkiezing zag er als volgt uit: 

 

Sjoerd Burgers, sportman V.C.A. F1 

Raymond Gal, sportman V.C.A. E1 

Patrick Angenendt, sportman V.C.A. D1 

Dominique Peeters, sportman V.C.A. B1 

Stijn Verdijk, sportman V.C.A. A1. 

 

De avond werd door de A en B jeugd samen met de leiders en trainers gezellig afgesloten. De 

volgende dag stond er voor deze heren na het ontbijt het 4x4 toernooi op het programma. 

Dit toernooi werd gewonnen door een afvaardiging van de A1, een puike prestatie. 

De jongere jeugd was actief tijdens het ouder kind toernooi. Dit toernooi had een zeer 

geslaagde primeur. De penaltybokaal ging dit jaar naar het jongste jeugdlid, Jeroen Thoonen. 

Kortom een geweldige afsluiting van een mooi seizoen en we kijken met veel plezier vooruit 



naar het seizoen dat komen gaat. 

                                             Jeugdcoördinator Hans Bloemen.   

 

 

 

 

 



4x4-tournooi 2008 

 

Op zondag 25 mei hebben we opnieuw het 4x4-tournooi georganiseerd op een (soms) 

zonovergoten sportpark Veldzicht. Voor de meeste voetballers een mooie kans om een 

zwaar seizoen in een ontspannen, maar toch sportieve sfeer af te sluiten. Volgens onze eigen 

schatting was het ongeveer de 25
e
 keer dat dit tournooi werd gehouden, maar we duiken 

volgend jaar even serieus de geschiedenisboeken om uit te zoeken of er dan (alsnog) echt 

een jubileum gevierd kan worden.  

Vooraf was het zeer moeilijk om één favoriet voor de eindzege aan te wijzen. Natuurlijk 

werden landskampioen PSV grote kansen toegedicht, maar al vanaf de eerste minuut was 

duidelijk dat het in het Eindhovense zwaar rommelt en dat ook in deze afvaardiging de 

eenheid en motivatie om er samen iets van te maken, ver te zoeken was. Teun T. verscheen 

in een Feijenoord-shirt waardoor hij door zijn medespelers opzichtig genegeerd werd. Toch 

leed de gezelligheid niet onder deze tweespalt, sterker nog, na de lange pauze (met 

bijbehorende versnaperingen) sloeg de alcohol zwaar toe bij de landskampioen, wat leidde 

tot nederlagen in de laatste 2 wedstrijden. 

Een andere favoriet in poule A, Afwezig, deed zijn naam totaal geen eer aan, maar Johan T. 

trommelde opnieuw een gezelschap van meer en minder getalenteerde oud-studenten op 

dat op ervaring (en met dank aan een brede selectie) het tot een 2
e
 plaats in de poule wist te 

schoppen. Outsider 3m-team leek hoge ogen te kunnen gaan gooien deze middag, Richard v. 

E. werd een kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd plotseling opgeroepen om een 

storingsdienst te draaien en het leek erop dat dit voor zowel dit team als de EHBO-ers een 

goede middag zou kunnen gaan worden. Uiteindelijk bleek ut Derd toch op 3 punten te 

stranden die ook nog eens behaald werden doordat de Shaltons (deel van VCA B1) het na 

een zware avond en nacht in de VCA-kantine en –kleedkamer, niet meer op konden brengen 

om de laatste wedstrijd nog te spelen. 

Winnaar van poule A werd uiteindelijk “Veld 1”, een mix van VCA-ers uit verschillende 

seniorenelftallen dat door een uitstekende wedstrijdmentaliteit (3 wedstrijden werden met 

1 doelpunt verschil gewonnen) ongeslagen bleef en zo door wist te dringen tot de finale. 

Ook de andere helft van onze B1, dat in poule B onder “Ter Veen Sport” uitkwam, bleek 

moeilijk vooruit te branden en strandde op de 5
e
 plaats in deze poule. Myron S. en Jeffrey M. 

deden bij dit team verwoede pogingen om pingelend het doel van de tegenstander te 

bereiken, maar helaas verloren zij hierbij hun medespelers nog al eens uit het oog. Op 

voorhand leek deze poule verder bezet te zijn met meerdere kanshebbers: zouden de 

Kampicoentjes dan eindelijk hun naam eer aan kunnen gaan doen? Oudjes (en bijna-papa’s)  

Gert en John werden buiten de selectie gelaten en er werden nog enkele sterspelers van De 

Zwaluw opgetrommeld om dit jaar dan eindelijk de felbegeerde hoofdprijs te kunnen 

pakken. Door enkele kleine nederlagen was de kans op een finaleplaats echter al in een 

vroeg stadium verkeken. 

Wat mochten we dit jaar verwachten uit onze hoofdstad? Michiel T. had een aantal spelers 

geselecteerd die qua postuur maar net buiten de selectie van de Amsterdam Admirals waren 

gevallen, maar toch onder de naam van dit American Football-team uitkwamen. Het vizier 

van Michiel en zijn ploeggenoten stond ook vandaag gericht op de grote ballenvangers van 

VCA waardoor ook deze hoofdstedelingen dit jaar weer naast alle prijzen grepen. Wat 

zouden we dan mogen verwachten van het enige vrouwelijke team, de Pink Ladies? Zouden 

zij met hun charmes de mannelijke tegenstand kunnen slechten? Helaas zwichtte slechts een 

enkeling voor deze dames en moesten ze enkele flinke nederlagen slikken. Toch werden zij 



door de organisatie beloond met de aanmoedigingsprijs, de bijbehorende peperkoek kunnen 

zij alsnog afhalen bij Teun T.  

Nieuwkomer dit jaar waren de Beltwerkers, welke sterren zou Ronald v. E. kunnen 

selecteren uit de zaterdagwerkers van de milieustraat? Niet zo heel veel blijkbaar, want bij 

de start van het tournooi stonden er slechts 3 spelers op het veld, waarvan good-old Fons T. 

ook nog eens als gastspeler moest fungeren. Toch hielden René J. en Roy H. verrassend goed 

stand en wisten, uiteindelijk de strijd om de 3
e
 en 4

e
 plaats te bereiken waarin ze, met hulp 

van een ongerechtigde gastspeler zelfs Afwezig wisten te verslaan, al moesten ze ook deze 

wedstrijd weer met z’n drieën beëindigen en zo de laagste trede van het podium wisten te 

bereiken. 

Wie was dan de grote verrassing in deze poule? Het elftal dat na de winterstop de ene na de 

andere nederlaag leed, bleek in de laatste meidagen nog niet volledig uitgeblust en coaches 

John H. en Tom E. (bij afwezigheid van de normale trainersstaf) wisten een uitgebalanceerd 

team op de been te brengen. De start was moeizaam (half 1 is ook wel erg vroeg, of niet 

Wouter B.?), maar langzaam kregen de spelers van de A1 de smaak te pakken en wisten 

steeds op de juiste momenten te scoren tegen de hoger aangeslagen tegenstanders, met als 

hoogtepunt een 4-0 overwinning tegen de Amsterdam Admirals in de laatste poulewedstrijd. 

De finale, die uitstekend geleid werd door Ruud van Duijnhoven en Willem Groothuizen, ging 

aldus tussen Veld 1 en de A1. Ook hier bleek dat het jeugdig elan van Bas T, Stijn V, Tom J, 

Wouter B. en Martijn J. nog steeds aanwezig was en zo werden ook de routiniers van Veld 1 

met 5-3 aan de zegekar gebonden, zodat dit team uiteindelijk in polonaise het podium 

mocht bestijgen en de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen, een daverende verrassing!! Er 

is dus toch nog toekomst voor VCA!! 

Naast de hoofdprijs in het 4x4-tournooi nam de A1 uiteindelijk nog een hoofdprijs mee. De 

strijd om de penaltybokaal die werd gehouden in de pauze van het 4x4-tournooi, liep 

uiteindelijk uit op een tweestrijd tussen Wouter van Rijn (die rust had gekregen voor het 

4x4-tournooi van zijn coaches om zich volledig op de penalty’s te kunnen toeleggen) en 

Harrie Kepser (Veld 1 en VCA 1). Nadat Teun T, winnaar van vorig jaar, al in een vroegtijdig 

stadium af moest haken, hield Wouter uiteindelijk zijn zenuwen het beste in bedwang en 

wist alle penalty’s bij zowel Ronald van Elst als John Coenen te scoren. De penaltybokaal bij 

de jeugd werd gewonnen door Jeroen Thoonen. 

De wedstrijdleiding was deze dag in uitstekende handen van Willy Caspers die hierbij 

geassisteerd werd door de scheidsrechters Ruud van Duijnhoven, Willem Groothuizen, Tom 

Elders en John Heijsterman. Bij deze willen we deze heren, als ook de keepers Ronald van 

Elst en John Coenen en verder natuurlijk alle andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet op 

deze dag. 

 

De activiteitencommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEZOCHT: 
 

WASMACHINE (EN BIJBEHORENDE BETAALDE 
VRIJWILLIGER (M/V OF M+V) OM VCA-KLEDING TE 

WASSEN 
 

PLAATSING VAN WASMACHINE (EN EVENTUEEL 
DROGER) DOOR VCA IS BESPREEKBAAR 

 
INTERESSE? NEEM A.U.B. CONTACT OP MET 1 VAN DE 

BESTUURSLEDEN (GEGEVENS ZIE EERSTE PAGINA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Sponsorcommissie, 

 

De afgelopen weken hebben jullie al kunnen zien dat er langs de velden behoorlijk wat 

nieuwe grotere en mooiere reclameborden zijn gekomen. Wij hebben al enkele positieve en 

vooral leuke reacties mogen ontvangen. Daarvoor onze dank. Wij hopen dat snel meerdere 

nieuwe sponsors en huidige sponsor de overstap gaan maken naar de nieuwe voormaat 

reclameborden. Wij zullen t/m juni nog actief nieuwe potentiële sponsors benaderen. In de 

maanden juli en augustus hebben wij dan de tijd om alle gemaakte afspraken tijdig na te 

komen en in orde te maken.  

 

Tevens willen wij alle sponsors bedanken voor hun bijdrage aan ons mooie voetbalclubje 

VCA. Hieronder is een lijst met sponsors weergegeven met nieuwe sponsors of sponsors die 

zijn overgestapt naar een pakket van het afgelopen half jaar, deze zijn in het zwart 

afgedrukt; 

 

   Hoofdsponsor  

Kepser Pro-metaal 

 

GOLD-pakket      Tenue sponsoring 

Cupah        Kepser Pro-metaal (1
e
 elftal) 

Hege BV                                                                  Café De Taurus (2
e
 elftal) 

Rabobank Land van Cuijk    Club Can Can (3e elftal) 

Thoonen Ramen Deuren Serres    Grillhouse Gonzalez (4
e
 elftal) 

BCP       Citypole (A1) 

       Ter Veen International (B1) 

STER-pakket      Dalotex Promo & Gifts (D1) 

Thoonen Speciaalvoeders Advies BV   Bruiningscentrum Boxmeer (E1) 

Café de S-Bocht     Van Elst Container Verhuur (F1) 

Aben sign centre 

Peters Deco Home 

Stitch-it       STANDAARD-pakket  

  Café zaal De Bond     Bongartz sport 2000 

Woodfactor      Golfbaan Bleijenbeek 

Ben Heiltjes      Gebroeders v. Gelder 

       Hofmans Wonen  

PRIMA-pakket     Thoonen Motor en Autobedrijf  

Briljant Optiek 

COLT International     Adverteerder/begunstiger 

Autocentrum Cup BV     Autoglas Cuijk 

Leisteen Import De Hertrak    Holding brandstofcenter Cuijk BV 

Autoschadebedrijf Van Eeden    Jans Autoschade en Spuitbedrijf 

Kombi Bouwmaterialen     t Smulhuukske 

Shalton Events      SPAR Boere Oeffelt 

De Wildt      Karel van de Boom   

Hans Lemmens Rijwielwinkel   Nillezen BV 

Stevens Enorm Winkel    Excel Music Instruments 

Slaapsfeer      Phoenix Fabrikation 



HAHEBO      Zungo BV 

ETB Nabuurs      Gijsbers Rolluiken 

BOL Accountants     Fun Pro 

Fixet 

De Sfeerkeuken 

Peters Constructiebedrijf 

Mochten jullie nog suggesties hebben van nieuwe potentiële sponsors en hebben jullie nog 

leuke ludieke ideeën dan horen wij dat graag!! (bob.thomassen@home.nl)  

 

Tevens willen wij ook de overigens sponsors hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Hieronder 

vinden jullie een overzicht van de huidige sponsors; 

 

Autorijschool v/d Broek 

Autoschadebedrijf W.de Haas 

Auto Jetten Cuijk 

Bakkerij Loeffen 

Brienen landbouwmechanisatie 

Drukkerij Multicopy 

Van Dijk Taxi 

Engelen Groen Uden BV 

T .Geboers 

Hofmans Tapijthal BV 

J. Berkvens  

Kerstens bouwbedrijf 

Keulen automaterialen  

Nabuurs Autobedrijven 

Nabuurs Logistics BV 

van Neerven Sport  

Pannenkoekenhuis De 7 dwergen 

Succes primera stomerij 

Quintess 

SNS Regio Bank 

Straatman amusement 

Veldhuijzen ongediertebestrijding 

Wolters & Wolters woondesign 

Zungo BV 

Zuid Staete 

 

Sportieve groet, 

 

De sponsorcommissie 

 

 

 

 

 

 



DVD Presentatie Goalkeeping ABC  5 April 2008, 

Met medewerking van Gabor Babos (NEC) 

 

Op zaterdag 5 april was er een DVD presentatie en Clinic voor jeugdkeepers georganiseerd 

door Goalkeeping ABC van Twan Centen uit Beugen. 

Ik heb via het bestuur van VCA een uitnodiging hiervoor gekregen. 

 

Door het fout lezen van de uitnodiging (mijn vader) was ik wat aan de late kant in Milsbeek, 

maar toch op tijd om alles mee te maken. We werden in 13 groepen ingedeeld, want er 

waren plusminus 100 jeugdkeepers aanwezig. 

Snel omgekleed en toen het veld op, Twan gaf uitleg wat de ABC methode inhoud en deed 

met een keeper van de Treffers uit Groesbeek een en ander voor. 

 

 
 

De groepen werden door keeperstrainers van verschillende verenigingen geleid die de ABC 

methode gebruiken. Deze deden de oefeningen nog een keer voor en daarna mochten wij 

aan het werk. Twan Centen & Gabor Babos liepen van de ene naar de andere groep om te 

kijken en aanwijzingen te geven. Gabor deed bij sommige groepen ook even mee. 

 

Na ongeveer een uur bezig te zijn geweest op het veld lekker gaan douchen en daarna de 

kantine in. Daar konden vragen aan Gabor Babos gesteld worden, dit werd door Jochem van 

Gelder aan elkaar geluld. Na het vragenvuur was er een loterij waar kaartjes voor NEC – 

Vitesse werden verloot en nog een aantal andere prijzen. Aan het eind van de middag kreeg 

iedereen een foto van zijn/haar groep met Gabor Babos, een poster van NEC en een 

sponsorpakket. 

 

Al met al een leuke en geslaagde middag. 

 

Dennis ter Veen (keeper B1)  

 

 

 



Eindstanden VCA 2007/2008 
Stand   

 

 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Constantia 1 22 14 5 3 47 56 36 0  

2. Estria 1 22 13 7 2 46 55 22 0  

3. VCA 1 22 11 5 6 38 39 35 0  

4. Odiliapeel/Braks Groep 1 22 9 6 7 33 51 44 0  

5. GVV'57 1 22 9 6 7 33 40 37 0  

6. Heijen 1 22 8 6 8 30 34 28 0  

7. Excellent 1 22 8 6 8 30 41 39 0  

8. Toxandria 1 22 9 3 10 30 32 41 0  

9. HRC'27 1 22 7 5 10 26 46 57 0  

10. Gassel 1 22 6 6 10 24 43 41 0  

11. SIOL 1 22 5 3 14 18 39 62 0  

12. SC. St. Hubert 1 22 3 2 17 11 22 56 0  
 

 

  
 

 

Stand   
 

 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. JVC Cuijk 4 20 15 0 5 45 63 32 0  

2. SV Venray 6 20 13 3 4 42 60 35 0  

3. VCA 2 20 12 5 3 41 69 37 0  

4. SIOL 3 20 10 4 6 33 50 46 1  

5. Vitesse'08 4 20 9 5 6 32 52 38 0  

6. RKOSV Achates 5 20 8 4 8 28 41 43 0  

7. Constantia 3 20 7 6 7 27 40 37 0  

8. DSV 4 20 8 2 10 26 47 38 0  

9. Hapse Boys 5 20 4 3 13 14 35 71 1  

10. SV Milsbeek 3 20 3 4 13 13 41 76 0  

11. De Zwaluw 4 20 1 4 15 7 27 72 0  
 

 

 
 
 
 

 

Stand   
 

 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Olympia'18 7 18 17 1 0 52 105 19 0  

2. SV Milsbeek 6 18 13 1 4 40 58 44 0  

3. SIOL 5 18 9 2 7 29 75 63 0  

4. JVC Cuijk 6 18 9 1 8 28 72 52 0  

5. VCA 3 18 9 1 8 28 49 55 0  

6. Vianen Vooruit 3 17 8 1 8 25 47 48 0  

7. Vitesse'08 7 17 7 1 9 22 43 61 0  

8. Excellent 4 18 5 2 11 17 40 65 0  

9. Toxandria 4 18 4 0 14 12 23 58 0  

10. SVS 2 18 3 0 15 9 29 76 0  
 

 

  
 
 
 

 

Stand   
 

 

 



# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. SVS 1 20 14 5 1 47 62 27 0  

2. Hapse Boys 7 20 12 2 6 38 67 39 0  

3. Stormvogels'28 4 20 10 3 7 33 61 49 0  

4. Olympia'18 8 19 10 2 7 32 60 45 0  

5. VCA 4 20 9 4 7 31 48 53 0  

6. SV Milsbeek 5 20 8 3 9 27 57 62 0  

7. De Zwaluw 5 19 7 4 8 25 50 59 0  

8. SIOL 4 20 7 4 9 25 51 45 0  

9. DSV 6 20 7 4 9 25 47 65 0  

10. Vitesse'08 6 20 6 2 12 20 43 55 0  

11. Vianen Vooruit 4 20 0 5 15 5 34 81 0  
 

 

 
 
  

 

Stand   
 

 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. SV Milsbeek A1 11 8 2 1 26 35 16 0  

2. HBV A1 11 6 3 2 21 29 16 0  

3. Vianen Vooruit A1 11 6 3 2 21 32 23 0  

4. De Zwaluw A1 11 6 1 4 19 41 32 0  

5. Hapse Boys A1 11 5 3 3 18 22 21 0  

6. Excellent A1CO 11 5 2 4 17 21 24 0  

7. SIOL A1 11 5 0 6 15 23 34 0  

8. Sambeek A1 11 3 2 6 11 41 39 0  

9. SES A1 11 3 2 6 11 27 33 0  

10. Constantia A1 11 3 0 8 9 19 24 0  

11. Gassel A1 10 2 2 6 8 18 31 0  

12. VCA A1 10 2 2 6 8 23 38 0  

 
 

 

 

  
 

Stand   
 

 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. SV Milsbeek B1 10 9 0 1 27 38 12 0  

2. Juliana Mill B1 10 9 0 1 27 28 9 0  

3. Hapse Boys B1 10 8 0 2 24 56 8 0  

4. JVC Cuijk B3 10 6 0 4 18 26 18 0  

5. HBV B1 10 5 1 4 16 25 26 0  

6. RKOSV Achates B1 10 4 1 5 13 28 29 0  

7. Vitesse'08 B2 10 4 0 6 12 34 46 0  

8. De Zwaluw B1 10 3 1 6 10 24 30 0  

9. Toxandria B1 10 2 1 7 7 18 38 0  

10. Vianen Vooruit B1 10 1 1 8 4 19 46 0  

11. VCA B1 10 1 1 8 4 10 44 0  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Stand   
 

 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Astrantia D1 10 10 0 0 30 54 6 0  

2. VCA D1 10 8 0 2 24 91 7 0  

3. SV Lottum D2 10 5 1 4 16 32 39 0  

4. S.V. Oostrum D3G 10 3 1 6 10 30 89 0  

5. SV Milsbeek D2 10 2 0 8 6 27 62 0  

6. GVV'57 D1 10 1 0 9 3 20 51 0  
 

 

  
 
 

 

Stand   
 

 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Estria E3 9 8 0 1 24 60 8 0  

2. Herpinia E3 9 8 0 1 24 48 18 0  

3. HBV E2 9 7 0 2 21 63 19 0  

4. Gassel E2 9 5 0 4 15 26 17 0  

5. Volkel E3 9 5 0 4 15 30 25 0  

6. VCA E1 9 4 0 5 12 24 48 0  

7. Heijen E2 9 3 0 6 9 30 42 0  

8. De Zwaluw E2 9 2 0 7 6 35 65 0  

9. Olympia'18 E5 9 2 0 7 6 22 61 0  

10. SIOL E2 9 1 0 8 3 25 60 0  

 
 
 

 

  
 

Stand   
 

 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Juliana Mill F4 10 9 1 0 28 62 6 0  

2. Juliana Mill F3 11 9 1 1 28 69 6 0  

3. RKOSV Achates F3G 11 8 1 2 25 75 13 0  

4. Gassel F2 11 6 2 3 20 23 24 0  

5. SES F2G 11 6 0 5 18 50 36 0  

6. Vitesse'08 F3 10 5 2 3 17 48 25 0  

7. Heijen F2 11 5 1 5 16 35 42 0  

8. Ravenstein F3 11 5 1 5 16 36 46 0  

9. UDI'19/Beter Bed F12 11 3 1 7 10 14 43 0  

10. FC Uden F6 11 2 0 9 6 22 64 0  

11. VCA F1 11 2 0 9 6 13 62 0  

12. Hapse Boys F2 11 0 0 11 0 12 92 0  
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VCA A1  

 

De A1 van VCA heeft een bewogen seizoen achter de rug. Vooral voor mij als onervaren 

voetbal trainer/coach was de omschakeling van hockey naar voetbal toch groter dan ik had 

verwacht. Maar ik kon de trainingen die ik normaal op het hockeyveld gaf goed toepassen, 

met hier en daar een aanpassing. 

Een redelijk tot goede 1
e
 seizoenshelft waar een kampioenschap er zeker in zat, is door een 

aantal redenen niet behaald. Waar de jongens in het begin zeer enthousiast en fanatiek 

bezig waren, elke wedstrijd werd gewonnen, verloren er een paar het hoofd uit in Ottersum. 

Wat resulteerde in een tweetal schorsingen voor 4 wedstrijden. Aangezien de selectie toch 

al heel krap was, konden wij dit niet goed gebruiken. Vooral omdat Tom Elders vroeg in het 

seizoen door een zware knieblessure voor lange tijd is uitgeschakeld. Na deze wedstrijd in 

Ottersum is de A er eigenlijk nooit meer boven opgekomen. De sfeer werd wat grimmiger en 

het team was niet echt een team meer. Wedstrijden gingen verloren en er werd flink 

gepraat tegen elkaar, scheidsrechter en tegenstander. Door de KNVB werden we op het 

matje geroepen om het gedrag van bepaalde spelers tijdens de wedstrijden te verklaren. In 

dit gesprek ( met een delegatie van de jeugdcommissie / bestuur van VCA en de KNVB) heeft 

VCA geopperd een aantal beslissingen te nemen tegen de A1, in het belang van de club. 

Trainer/coach Pietje (aka Peter Ernste jr.)werd op non-actief gesteld als coach en speler 

Stefan Radenkovic werd uit de spelersgroep gezet.  

Na de 1
e
 seizoenshelft waar sommige spelers helaas het hoofd niet altijd op het veld hadden, 

begon de A1 gehavend aan de 2
e
 seizoenshelft. Gehavend omdat 2 spelers nog een schorsing 

hadden staan, 1 speler niet meer voor de A mocht uitkomen en een op voetbalgebied 

(nog)onervaren trainer coach voor de groep hadden staan. Hierdoor werden 3 wedstrijden 

met 10 man gespeeld, waarvan 1 dankzij de B1 met 11 man kon worden  uitgespeeld. Voor 

de spelers van de A was dan ook geen pretje om te voetballen. Toch werd er steeds beter 

getraind en gingen de meeste spelers ook (eindelijk) op donderdag trainen, waar ze mede 

dankzij Pierre goed zijn opgevangen.  

De 2 geschorste spelers voegden zich weer bij de wedstrijdselectie, alleen de spelersgroep 

bleef beperkt qua spelers. Het resultaat was ook niet om naar huis te schrijven maar het 

voetbal werd beter.  Maar belangrijker nog, de monden bleven dicht, de kopjes gingen 

omhoog het plezier kwam zichtbaar terug en werden er wat punten binnen gehaald. Helaas 

was dit voor de ranglijst iets te laat. 

 

Lichtpunten in dit seizoen zijn voor mij de spelers die zich mochten en nog steeds mogen 

bewijzen in het 1
e
. Ondanks een slecht seizoen (wat betreft het resultaat) is het plezier voor 

de meeste spelers wel gebleven, waardoor ik met een goed en optimistisch gevoel naar 

volgend jaar kan kijken.  

 

De zo gewilde en prestigieuze prijs: sportman van het Jaar is bij de A1 in de handen van Stijn 

Verdijk terechtgekomen. Hij is voor de leiding het perfecte voorbeeld voor de rest van het 

team. Zijn doorzettingsvermogen, de wil om te leren, mentaliteit, gedrag binnen en buiten 

het veld en zijn trainingsopkomst hebben de doorslag gegeven. Natuurlijk hopen / 

verwachten wij dan ook dat hij dit als aanmoediging ziet en vooral zo door gaat. 

 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Pietje (aka Peter Ernste jr.), die aan het 

begin van het seizoen had aangegeven na dit jaar niet verder te gaan bij de A. Een passend 



afscheid aan het eind was dan ook een leuk iets voor hem en de spelers. Gelukkig hebben  

wij een goede vervanger kunnen vinden voor Pietje (aka Peter Ernste jr.) in de naam van 

Knoet (aka Rens van der Heijden). Hij zal volgend jaar samen met mij de A gaan leiden, de 

verwachting bij ons beide is dan ook dat dit goed uitzal pakken.   

 

Ondanks alles kijk ik terug op een leuk een leerzaam jaar bij de A. En kan nu al niet wachten 

op het moment dat de 1
e
 trainingen weer van start zullen gaan. 

 

Met sportieve groet, 

Bart van Kempen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VCA F-7 tallen, 

 

Terug kijkend naar het afgelopen seizoen, kunnen we melden dat we veel spelers hebben 

zien groeien in spel en plezier in het voetbal. Niet dat we veel gewonnen hebben maar wel 

dat we gewonnen hebben in strijdlust en zeker in werklust. Het was een hele omschakeling 

van een mini-f naar een F-7 Tal. Velden GROTER, Goals GROTER, Tegenstanders GROTER. 

Maar niet te min wisten we toch 13 keer te scoren. Ook zijn er vanwege blessures 

ongekende keepers talenten ontdekt. 

Lucas, na een schoolvoetbal blessure, moest nood gedwongen keepen, waarna iedereen 

versteld stond wat dit fijne kereltje in zijn mars had. Het was dat de goals letterlijk te groot 

waren, anders had hij er alle ballen uit gehouden. Ook kunnen we zeggen dat de enige dame 

in ons midden,  Lynn , een potige voetbalster is geworden, waar zelfs jongens die een kop 

groter waren, toch een pootje moesten lichten, om geen gras te hoeven happen.  Dit is 

misschien een voorbeeld voor nog meer dames bij VCA. Wie weet. Verdedigend, waren we 

wel sterk, maar verkozen toch te snel de aanval. Hierdoor verkreeg de tegenstander te veel 

ruimte. Op het laatst hebben we nog twee toernooien gevoetbald. Een in Beers waar we 

goed hebben gevoetbald, maar hier bleek dat de tegenstanders toch wat ouder waren, en 

ervarener. Ook een in Gennep, waar Vitesse haar 100 jaar bestaan vierde. Hier waren teams, 

internationaal aanwezig. O.a. een voetbalschool uit Duitsland. Dit toernooi sloten we af met 

een dertiende plaats, wat met 36 F-7 tal teams een goede prestatie is. Al met al hebben we 

een goed, leuk en voor al plezierig voetbal seizoen gehad. Na de vakantie zullen we de trend 

proberen door te zetten met de huidige spelers, en hopelijk ook nieuwe leden. Hierbij willen 

we ook de ouders bedanken voor hun steun en begeleiding van hun sportieve kinderen en 

hopen hier ook volgend jaar weer op te kunnen rekenen. 

Tot slot wensen wij iedereen een prettige vakantie toe, en zien we elkaar half/eind augustus 

weer terug op de groene mat. 

 

Namens de leiding van de F-7 tal, 

John , Dirk-Bart, Frans. 

Stagier,  Stijn 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speler van de week 

  

Zondag 13 april had mama een verrassing voor mij. 

Ik mocht de voetbal kleding aan trekken, ik was  vandaag 

speler van de week. 

Ik moest om 1 uur aanwezig zijn. 

Frans mijn trainer was er ook, en stelde mij voor aan de 

trainer Co van Gelder. 

Ik mocht met hem mee naar het kleedlokaal waar de grote voetballers waren. 

Daarna heb ik met hun de warming up gedaan, dat vond ik heel leuk. 

Daarna kreeg ik nog een hele mooie medaille. 

Ik mocht de aftrap geven, en 1 keer in de goal schoppen. 

Daarna heb ik de wedstrijd vanaf de bank bekeken. 

We hadden gewonnen van Afferden met 5-1 

Ik heb heel veel genoten van deze dag, en wil daarom ook iedereen bedanken! 

Jongens, allemaal hartstikke bedankt. 

  

Groetjes van Jesse van Gaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VCA Voetbalpool 

 

Dit is alweer de laatste keer van dit seizoen, dat er gespeeld werd om de VCA Voetbalpool. 

 

VCA moest thuis aantreden tegen Sint-Hubert.  Met de vele supporters, onder andere door 

de VIP-dag, in de rug probeerde VCA de al gedegradeerde Sint-Hubertenaren te kloppen. Het 

werd ondanks het mooie weer een saaie wedstrijd waarin weinig kansen werden gecreëerd. 

De ruststand bleef dan ook op een bloedeloze 0-0 gelijke stand hangen. 

 

Na de rust kwam VCA sterker uit de startblokken. Dit leverde veel balbezit op, maar opnieuw 

geen grote kansen. Het zwaar gehavende VCA, door 4 schorsingen, kon geen gaatje vinden in 

de verdediging van de gasten. 20 minuten voor tijd was het dan eindelijk raak. Michiel 

Thoonen werd gelanceerd door René Jilisen, waarna eerstgenoemde de bal net binnen kon 

houden en een voorzet kon geven op de vrijstaande Michiel Gerits die hierna eenvoudig in 

kon koppen waardoor de brilstand eindelijk van het scorebord was. De keeper maakte zich 

na dit doelpunt zo druk, dat de scheidsrechter hem twee gele kaarten gaf en dus rood. 

Hierna kreeg VCA nog enkele kansen maar deze werden helaas niet verzilverd. 

 

Na de wedstrijd was het nog wachten op de uitslagen van andere teams. Hieruit bleek dat 

Constantia gewonnen had van Siol en dus tot kampioen kon worden gekroond. Voor VCA 

was de wedstrijd GVV-Estria belangrijk. Na lang wachten werd de uitslag bepaald op 0-2 

waardoor VCA de 3
e
 periodetitel bemachtigde. Hierdoor kon VCA zich op donderdag 15 mei 

op gaan maken voor de promotiewedstrijden. 

 

De voetbalpool was hiermee ook ten einde gekomen. Helaas waren de nummer 1 en 4 niet 

op de prijsuitreiking. Deze mensen zullen benaderd worden om de prijs toch te mogen 

innen. Hieronder wordt zoals gewoonlijk de uitslag weergegeven zodat iedereen kan zien 

hoe hoog hij of zij is geëindigd. 

 

Als laatste wil ik een oproep doen voor de Voetbalpool van volgend jaar. Door persoonlijke 

omstandigheden kan ik (Michiel Thoonen) de Voetbalpool volgend jaar niet organiseren.De 

pool is echter een groot succes, waardoor ik hoop dat iemand anders de organisatie wil 

overnemen. De organisatie lijkt veel werk, maar schijn bedriegt. Ik zal de opvolger goed op 

weg helpen zodat het komend jaar weer een succes wordt. Mocht u geïnteresseerd zijn in 

deze taak binnen de club, stuur dan een mail naar michielth@hotmail.com. 

 

 

Bedankt voor het meespelen van de Voetbalpool en het supporteren van VCA! 

 

Tot volgend jaar! 

 

            De voetbalpoolcommissie 

 

 
 
 
 
 



Plaats Naam deelnemer Puntentotaal 

    Weekscore Spel A Spel B Spel C Totaal 

1. Sandy van Vlissingen 29 74 3 26 103 

2. Tiny Jilisen 25 77 0 21 98 

3. Marcel Bulkens 42 54 6 35 95 

4. Jan Thoonen 21 70 3 17 90 

5. Jos Seuntiëns 19 75 3 12 90 

6. Johan Thoonen 28 59 6 21 86 

7. Bjorn van de Burgt 23 64 12 10 86 

8. FC Aruba 20 63 15 7 85 

9. Sven Arsch 34 60 0 23 83 

10. Harry Kepser 30 54 9 20 83 

11. Teun Timmers 23 63 6 13 82 

12. Elly Kooijmans 27 54 3 24 81 

13. Cupah 21 57 6 17 80 

14. Koen van de Bergh 20 63 3 13 79 

15. Anne Cuppen 17 66 0 13 79 

16. Pierre Peeters 35 47 6 25 78 

17. Petra Bulkens 29 50 6 22 78 

18. Frank Timmers 33 43 0 33 76 

19. Wim Peters 55 31 3 41 75 

20. J. Verhoeven 43 31 9 33 73 

21. De Paai 31 42 12 18 72 

22. Michiel Thoonen 24 51 6 14 71 

23. Toon Gerrits 24 51 9 11 71 

24. Danny Broekmans 20 55 6 10 71 

25. Chris Gerrits 16 56 6 9 71 

26. Anja Thoonen 12 63 6 2 71 

27. Peter Hendriks 7 61 6 4 71 

28. Adidas 16 55 3 12 70 

29. Allard Kooijmans 32 39 3 25 67 

30. Frans Toonen 20 51 0 16 67 

31. Bob Thomassen 13 58 0 9 67 

32. Coen Werts 17 47 9 10 66 

33. Hans Bloemen 16 54 3 9 66 

34. Gerrit Graat 23 40 9 16 65 

35. Ivo Toonen 21 48 0 17 65 

36. René Jilisen 30 38 3 23 64 

37. Maarten van Kesteren 13 55 0 9 64 

38. Jet Gerrits 11 50 9 4 63 

39. Fons Thoonen 12 54 3 5 62 

40. Cor van Elst 24 38 0 20 58 

41. Annie Gerrits 21 40 3 14 57 



42. René Broekmans 28 32 0 24 56 

43. Britt Peeters 19 40 0 15 55 

44. Theo Thoonen 16 40 6 9 55 

45. Mathijs Thoonen 15 44 0 11 55 

46. Adidas10 16 40 3 9 52 

47. Piërre Gerrits 14 40 3 7 50 

48. Matthijs van de Burgt 19 31 3 12 46 

49. Harry van de Burgt 10 40 0 6 46 

50. Cootje van Gelder 10 36 9 0 45 

51. Jacques Arts 9 35 3 2 40 

52. Mark Scheffler 9 32 3 2 37 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sponsoruitje seizoen 2007/2008 

 

Donderdag 3 april om 19:00 uur vond het allereerste sponsoruitje van VCA plaats bij het 

Kruisherenklooster Sint Aegten. Dit uitje is speciaal voor de sponsors georganiseerd omdat 

wij als kleine gezelligheid vereniging graag iets terug te willen doen voor degene die ons 

steunen. Daarnaast was ook de onderhoudscommissie uitgenodigd omdat wij niet zonder 

deze mannen kunnen, aangezien het merendeel van de sponsorcommissie twee 

linkerhanden heeft en wij liever praten dan klussen. Tevens hadden wij de voorzitter en de 

sponsorverantwoordelijke van SV Leones uit Beneden-Leeuwen uitgenodigd omdat wij 

samen met hun sponsorcommissie ideeën en ervaringen uitwisselen over sponsoring.  

 

De opkomst was boven verwachting!! Waar wij hoopten op minimaal 25 deelnemers, maar 

uiteindelijk hebben wij maar liefst 54 personen mogen ontvangen in het 

Kruisherenklooster!! Een overweldigend aantal, volgens ons, waar wij natuurlijk zéér content 

mee waren. 

Nadat iedereen exact om 19:00 uur in het Klooster was, kreeg men een bakje koffie waarna 

de sponsorcommissie iedereen welkom heten op dit bijzondere sponsoruitje. 

 

De keuze om naar het Kruisherenklooster te gaan is eigenlijk gebaseerd op het feit dat Sint 

Agatha al eeuwen verbonden is met het klooster, daarnaast dragen de voetballers van VCA 

in de volksmond van Land van Cuijk de bijnaam “de kloosterheren”!!  

Omstreeks 1371 werd het Kruisherenklooster opgericht. Vanuit dit klooster van de 

Kruisheren werden veel missionarissen opgeleid. Dit gebeurde in de zogenaamde "Latijnse 

school". In juni 2006 werden na een verbouwing van het klooster officieel enkele ruimten in 

gebruik genomen die onderdak bieden aan het nationale en internationale erfgoed van 

diverse kloosterorden. Zowel archiefstukken, voor een orde of congregatie kenmerkende 

boeken en voorwerpen, als audiovisueel materiaal en religieuze kunst worden er bewaard 

en toegankelijk gemaakt. Ook de Kruisheren zelf brengen het erfgoed van hun orde onder in 

Sint Agatha. Reden temeer om eens een bezoekje te brengen bij het Kruisherenklooster Sint 

Aegten met onze sponsors! 

 

Na het hartelijk welkom heten van de aanwezigen, kregen wij een presentatie over de 

geschiedenis van het klooster en de huidige ontwikkelingen. Het werd tijdens de presentatie 

duidelijk dat de aanwezigen zich meerdere malen konden herkennen en herinneren waar 

het klooster zich in het verleden voor inzetten, de jongere generatie, Koen, Maarten, Bob en 

Martijn allen vier overigens sponsorcommissielid, vielen daarentegen van verbazing in 

verbazing!! Hierna werd de groep in drieën verdeeld om een rondleiding te krijgen door het 

klooster. Hierbij mochten wij ook allen in het archief waar zéér oude boeken met grote 

historische waarden in lagen. Tijdens en na de rondleiding ontvingen wij van de 

sponsorcommissie meerdere malen complimenten van de deelnemers van dit bijzondere 

sponsor uitje. Na afloop van de rondleiding zijn alle aanwezige bedankt voor hun 

aanwezigheid. Buiten dat het een leuk uitje was hebben ook alle aanwezige door het bezoek 

aan het klooster wordt men 40 dagen ontzien van het vagenvuur als men aan de hemelpoort 

staat, dit is omstreeks 1371 vastgelegd. Dat is toch mooi meegenomen dachten wij! Allen 

aanwezigen zijn tijdens onze bedankwoordje hebben wij iedereen uitgenodigd om nog even 

gezellig wat te komen na borrelen in onze knusse gezellige kantine. Dit was niet tegen 

dovenmansoren gezegd. De kantine was afgeladen vol en ik kan u allen verzekeren dat het 



een latertje is geworden!! Het was oergezellig!! Naar mate de avond vorderde werd 

menigmaal aangegeven dat dit uitje moeilijk te overtreffen zal zijn! Nou beste sponsor wij 

kunnen u verzekeren dat wij hierin een enorme uitdaging in zien. Wij hopen dan ook dat wij 

u allen, ook de sponsors die niet aanwezig waren, volgend seizoen wederom mogen 

ontvangen tijdens ons sponsor uitje, want met jullie allen zal er wederom een bijzonder 

“gezellig” uitje gerealiseerd worden. 

 

Wij willen jullie allen hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid, gezelligheid en nieuwe 

suggesties voor een uitje. Wij hopen jullie snel weer te zien. 

 

Een gezegende groet vanuit het klooster en VCA 

 

Allard Kooijmans, Bob Thomassen, Martijn Bardoel, Maarten van Kesteren,  

Koen van den Bergh en Rene Broekmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbereiding seizoen 2008/2009 

 

Donderdag 31 juli  trainen      om 19.45 uur 

 

Zondag        3 aug  trainen      om 11.00 uur 

 

Dinsdag       5 aug  trainen      om 19.45 uur 

 

Woensdag   6 aug  trainen      om 19.45 uur 

 

Donderdag  7 aug  trainen      om 19.45 uur 

  

Zondag      10 aug  wedstrijd VCA – Diosa ?   om 12.00 uur 

 

Dinsdag     12 aug  trainen      om 19.45 uur 

 

Woensdag 13 aug  trainen      om 19.45 uur 

 

Donderdag14 aug  wedstrijd VCA – AAC   om 20.00 uur 

 

Zaterdag    16 aug  wedstrijd WVVZ– VCA              om 18.00 uur  

    Daarna avondje stappen in eindhoven                                         

 

Dinsdag     19 aug  wedstrijd VCA – FC Uden   om 20.00 uur 

 

Woensdag  20 aug  trainen      om 19.45 uur 

 

Donderdag 21 aug  trainen        om 19.45 uur 

 

Zaterdag     23 aug  beker      om 18.00 uur 

 

Dinsdag      26 aug  beker      om 19.45 uur 

 

Woensdag  27 aug  trainen      om 19.45 uur 

 

Donderdag  28 aug  trainen      om 19.45 uur 

 

Zondag       31 aug  beker      om 12.00 uur 

 

Dinsdag        2 sept  trainen      om 19.45 uur 

 

Woensdag    3 sept   trainen      om 19.45 uur 

Donderdag   4 sept   trainen daarna bespreking over hoe en wat   om 19.45 uur 

 

Zondag         7 sept   competitie start 1
e
 wedstrijd   om 14.30 uur 

Donderdag 18 september vervroegde training i.v.m. jaarvergadering om 18.30 uur 

Als je niet kunt moet je bij mij afmelden. Tel 06-36307029  Gr Cootje 



Wist u dat: 

 

• Het seizoen er alweer opzit? 

• Dit seizoen helaas geen kampioenen heeft opgeleverd? 

• Ook de nacompetitie het eerst uiteindelijk niets bracht? 

• Het misschien nog een beetje vroeg is om alweer aan afgelastingen in het nieuwe 

seizoen te denken? 

• Tiny toch alvast wil laten weten dat je op Teletekstpagina 603 kunt zien of de KNVB 

Zuid II heeft afgelast? 

• Je ook de kantine kunt bellen (321315) om hiernaar te informeren? 

• Dit ook op de website van VCA komt te staan als deze klaar is? 

• De activiteitencommissie ook dit jaar weer het dorpsfeest organiseert? 

• Dat ook dit jaar weer in de Kuilen (De Groene Driehoek) wordt gehouden? 

• Er op zaterdag 16 augustus opnieuw live-muziek te beluisteren zal zijn? 

• Wij bij deze alvast iedereen willen vragen deze datum in zijn/haar agenda te 

noteren? 

• VCA 3 ook dit jaar weer een weekendje weg is geweest? 

• Dit jaar Zuid-Limburg onveilig werd gemaakt? 

• De sportman van het jaar van VCA ook met de jongens op stap ging? 

• Hij zoonlief toch niet helemaal goed in de gaten heeft kunnen houden? 

• Hij zijn trofee als topscoorder namelijk kwijt is geraakt? 

• Het voor de jeep-safari eigenlijk niet nat genoeg was? 

• Dit ’s avonds ruimschoots goed is gemaakt? 

• Richard op de Franse toer ging? 

• Hij dit blijkbaar ook met de Franse slag deed? 

• VCA 1 voor volgend seizoen is ingedeeld bij: De Zwaluw (Oeffelt), DSV (St. Anthonis), 

Excellent (Oploo), Gassel, Handel, HBV (Beers, Heijen, HRC ’27 (Afferden), Odiliapeel, 

Toxandria (Rijkevoort) en Vianen Vooruit? 

• Er dus weer de nodige derby’s op het programma komen te staan? 

• Er in de loop van augustus weer een bewaarnummer uitkomt met alle competitie-

indelingen en programma’s? 

• Andere copy uiteraard ook van harte welkom is? 

• We vanaf dit nummer ook een VCA-vacaturebank willen plaatsen? 

• Aanmeldingen hiervoor bij de redactie ingediend kunnen worden met een duidelijke 

omschrijving van de gezochte vrijwillig(st)er en de contactpersoon hiervoor? 

 
 


