
UIT HET BESTUUR 
 

Bij de jaarvergadering in september hebben we Koen van de Bergh en Willy Thijssen als 

kandidaten voorgedragen in het bestuur. Koen wordt onze nieuwe penningmeester en Willy 

wordt secretaris. Hier zijn we blij mee. Als bestuur zijn we weer voltallig en  kunnen we 

aankomende periode een aantal zaken oppakken die zijn blijven liggen. 

De nieuwe samenstelling van het bestuur vindt u in de Club Info.  

 

Op de jaarvergadering hebben we de ontwikkelingen rondom de “Multifunctionele 

Accommodatie” besproken. In januari 2009 zal duidelijk worden of wij met alle verenigingen 

uit Sint Agatha het voor elkaar krijgen om te gaan voor een nieuwe accommodatie. Wij als 

VCA zijn goed vertegenwoordigd in de diverse commissies en volgen de ontwikkelingen op 

de voet. 

 

In 2011 is ons 50-jarig jubileum. Op de jaarvergadering heeft men zich aan kunnen melden 

voor de commissie welke het jubileum zal gaan organiseren. Wilt u ook mee helpen 

organiseren dan geef het door aan één van de bestuursleden.  

 

Een aantal zaken zijn dit seizoen al van de grond gekomen. Ons clubblad “Veldoverzicht” is 

inmiddels in een nieuw jasje gestoken en ziet er prachtig uit.  

Michiel Gerits heeft ervoor gezorgd dat onze website is vernieuwd en zal deze nog verder 

doorontwikkelen. Hebt u een bijdrage voor de site dan kunt u contact opnemen met Bob 

Thomassen.  

 

Vorige keer hebben wij ons uitgesproken waar we sportief voor gaan. Het eerste elftal is tot 

nu toe erg wisselvallig in de uitslagen. Na de prachtige wedstrijd tegen HBV leek de weg naar 

boven ingeslagen maar de laatste weken is er weer een kentering naar beneden. We hebben 

er nog steeds alle vertrouwen in dat wij niet in een recessie belanden maar dat we blijven 

meedoen in het linker rijtje. Wel zien we dat er regelmatig jonge spelers in de basis van het 

eerste staan. Een goede ontwikkeling.  

 

Het tweede elftal staat aan kop en het derde blinkt weer uit in de derde helft. Het derde 

heeft zelfs hun leider genomineerd voor Prins van de Ulewappers en ja hoor. 

 

EGBERT DEN TWEDDE IS EEN FEIT 

 

Het derde zal haar lijfspreuk gaan waarmaken: 

 

   WIJ GAAN VOOR MOORS 

 

Het vierde, waar oudere en jeugdspelers zijn samengevoegd, gaat ook steeds beter lopen. 

Bij de jeugd zit de eerste kampioen er aan te komen.  

 

We maken ons nu op voor het sponsoruitje en het feest voor de belangrijkste groep binnen 

onze vereniging: De Vrijwilligers. Als nieuwe voorzitter van onze Club ben ik trots wat deze 

mensen iedere week weer voor elkaar krijgen.  

 



Harrie Cuppen 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.C.A. jeugdteams doen het goed in de najaarscompetitie. 
 

 

In augustus was er veel onduidelijkheid over het wel of niet voortbestaan van V.C.A. A1. 

Gezien het aantal spelers dat voor dit team beschikbaar was, is er voor gekozen om de 

spelers van de A1 over te laten gaan naar de senioren. 

Dit betekende voor de jeugdafdeling van V.C.A. dat we dit seizoen met één team minder de 

najaarscompetitie in gegaan zijn. V.C.A. B1, D1, E1 en F1 zijn de teams, die in september met 

de najaarscompetitie gestart zijn. Qua resultaten gaat het geweldig, de B1, D1 en F1 zijn nog 

in de race voor het kampioenschap en de E1 draait mee in de subtop. In het volgende V.C.A. 

boekje zal er zeker een bericht staan over één of meerdere kampioenschappen, die gevierd 

zijn. 

Naast de goede resultaten is het ruime aantal leiders en trainers ook een prettig gegeven. 

Rens en Bart hebben de begeleiding van de B1 zeer serieus opgepakt en krijgen in het 

weekend hulp van Ricardo als leider. 

De D1 heeft Wilco, Tom en Wouter als leiders/trainers, Gert Jan en Hans pakken dit op bij de 

E1 en de F1 heeft zelf een vierkoppige staf in de personen van Dirk Bart, Frans, John en Stijn. 

Vers van de pers is het starten van een zogenaamde Kangerooclub. Dit is een 

samenwerkingsverband met Quick-Up om jonge kinderen tussen 3 en 6 jaar enthousiast te 

maken voor sport en spel. Deze club is in september gestart en op dit moment zijn er acht 

jongens en drie meisjes actief. Wat V.C.A. betreft is dit de club, die straks de nieuwe lichting 

mini F gaat vormen. Namens V.C.A. zijn er ook twee begeleiders bij deze club actief, Tom 

Jans en sinds kort Bas Toonen. 

Wat sinds oktober ook loopt, is de keeperstraining van jonge talenten. Hans Bongaertz is 

serieus aan de slag gegaan met zes jonge keepers (spelend in E en F) en de jongens zijn zeer 

enthousiast over de keeperstraining. Ze steken veel op van Hans en je ziet ze veel oppikken. 

Het gaat zo snel dat Bas van Es (keeper van de E1) al gescout is door N.E.C. 

Veel positieve ontwikkelingen binnen de jeugd van V.C.A. We hopen deze lijn door te 

trekken tijdens de winterperiode met de nodige futsaltoernooien en de voorjaarscompetitie, 

die in januari van start gaat. 

Tot slot de Grote Clubactie, die door de meeste jeugdleden van V.C.A. opgepakt is. Er zijn 

ruim 400 loten verkocht en een gedeelte van de opbrengst gebruiken we, net als vorig jaar, 

voor onze slotactiviteit. Lotenverkopers bedankt voor jullie inzet! En kopers, bedankt voor 

jullie ondersteuning aan V.C.A. 

 

 

Jeugdcoördinator  

Hans Bloemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaalvoetbaltoernooi

Het voetbalseizoen is al een aantal weken

winterstop weer voor de deur staan

Het toernooi waarbij alle senioren en B

worden in de sporthal te Oeffelt.

De aftrap van het toernooi is op

om 12.15 uur aanwezig zodat er daadwerkelijk

schoeisel, zwarte zolen zijn verbode

eind lopen waarna er nog gelegenheid is voor een hapje en/of een drankje.

Meld je, schriftelijk of met een mailtje,

commissieleden.  

Tot dan, 

De activiteitencommissie. 

Pierre Gerrits pierre-danielle@kpnplanet.nl

Johan Thoonen johanthoonen@hotmail.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aanmeldingsformulier zaalvoetbaltoernooi 2008

 

 

Naam:  _____________________________________________

 

Team:  __________________________

 

Datum  _____________________________________________

 

 

In leveren bij: 

Pierre Gerrits pierre-danielle@kpnplanet.nl

Johan Thoonen johanthoonen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaalvoetbaltoernooi 2008 

 
aantal weken in volle gang. Nu de feestdagen

weer voor de deur staan, organiseert VCA het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi. 

senioren en B- junioren aan mee mogen doen, zal gehouden 

Oeffelt. Het inschrijfgeld voor dit toernooi bedraagt 

De aftrap van het toernooi is op zondag 28 december 2008 om 12.30, dus

zodat er daadwerkelijk op tijd begonnen kan worden. 

zwarte zolen zijn verboden!!!! Het toernooi zal rond de klok van 16.00

eind lopen waarna er nog gelegenheid is voor een hapje en/of een drankje.

, schriftelijk of met een mailtje, voor 26 december aan bij een van de onderstaande 

danielle@kpnplanet.nl  

johanthoonen@hotmail.com  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rmulier zaalvoetbaltoernooi 2008 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

danielle@kpnplanet.nl  

johanthoonen@hotmail.com  

 en dus ook de 

organiseert VCA het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi. 

aan mee mogen doen, zal gehouden 

inschrijfgeld voor dit toernooi bedraagt € 5,- 

dus a.u.b. iedereen 

begonnen kan worden. Let op goed 

rond de klok van 16.00 uur op zijn 

eind lopen waarna er nog gelegenheid is voor een hapje en/of een drankje. 

december aan bij een van de onderstaande 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Tussenstand VCA-pool per 18 november 

  
Plaats Naam deelnemer Puntentotaal 

 
    Weekscore Spel A Spel B Spel C Totaal 

 
1. Henny van der Burgt 8 27 0 0 27 

 
2. A Timmers 4 26 0 0 26 

 
3. Danny Broekmans 8 24 0 0 24 

 
4. Tiny Jilisen 8 24 0 0 24 

 
5. Chris Gerrits 11 23 0 0 23 

 
6. Anja Thoonen 4 23 0 0 23 

 
7. Hans Bloemen 4 20 3 0 23 

 
8. Harry Kepser 4 20 3 0 23 

 
9. Maarten van Kesteren 0 16 6 0 22 

 
10. Marcel Bulkens 0 19 3 0 22 

 
11. Petra Bulkens 0 19 3 0 22 

 
12. Rene Broekmans 0 19 3 0 22 

 
13. Sien Gerrits 7 18 3 0 21 

 
14. Annie Gerrits 4 20 0 0 20 

 
15. Britt Peeters 0 20 0 0 20 

 
16. Theo Thoonen 0 20 0 0 20 

 
17. Loes Graat 7 19 0 0 19 

 
18. Cootje v Gelder 4 16 3 0 19 

 
19. Fons Thoonen 4 16 3 0 19 

 
20. Mark Scheffler 4 19 0 0 19 

 
21. Michiel Thoonen 4 16 3 0 19 

 
22. Rick Broekmans 4 16 3 0 19 

 
23. Ivo Toonen 0 19 0 0 19 

 
24. Harry van de Burgt 4 18 0 0 18 

 
25. Harrie Cuppen 0 15 3 0 18 

 
26. John van Munsteren 8 16 0 0 16 

 
27. Bart van Kempen 0 16 0 0 16 

 
28. F. Toonen 0 16 0 0 16 

 
29. Frank Timmers 0 16 0 0 16 

 
30. Koen van den Bergh 0 16 0 0 16 

 
31. Paul Lucassen 0 16 0 0 16 

 
32. Karel Drentje 4 12 3 0 15 

 
33. Gerrit Graat 0 12 3 0 15 

 
34. Joris van de Meulenhof 0 11 3 0 14 

 
35. Riky Hendriks 0 11 3 0 14 

 
36. Piërre Gerrits 0 7 6 0 13 

 
37. Michiel Gerits 4 12 0 0 12 

 
38. J.B vd Pol 0 12 0 0 12 

 
39. Jan Thoonen 0 12 0 0 12 

 
40. Daniëlle Gerrits 0 7 3 0 10 

 



41. Bjorn van der Burgt 0 8 0 0 8 
 

42. Marian Broekmans 0 8 0 0 8 
 

43. Mathijs Thoonen 0 8 0 0 8 
 

44. Max Cohnen 0 8 0 0 8 
 

45. Jet Gerrits 0 4 3 0 7 
 

46. Peter Hendriks 0 0 3 0 3 
 

47. Pierre Peeters 0 0 3 0 3 
 

48. A. Kooymans 0 0 0 0 0 
 

49. Bob Thomassen 0 0 0 0 0 
 

50. Elly Kooymans 0 0 0 0 0 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VCA  B1  9 uit 3!!!!!! 

 
De B1 is goed aan de competitie begonnen, 9 punten uit de eerste drie wedstrijden. 

Op 6 september werd JVC op eigen veld verslagen. 

Op 13 September kregen we SIOL B1 op bezoek. In de eerste helft ging het gelijk op, wij 

kwamen op 1–0 door een goal van Mike, kort daarna scoorde SIOL de gelijkmaker.  Mike 

tekende ook voor de 2–1 en weer kwam SIOL langszij. Voor rust maakte Mike zijn derde van 

die dag een zuivere hattrick dus. Ruststand 3–2. Vlak na rust scoorde SIOL na een snelle 

uitbraak de 3 -3. Wij gingen nog beter voetballen dan we al deden in de eerste helft en dat 

werd beloond door goals van Julian, Andy, Brian en 2 keer William. Aan het eind van de 

wedstrijd was goed te zien dat wij nog conditie over hadden, dit in tegenstelling tot SIOL 

waarvan verschillende spelers er helemaal doorheen zaten. 

Op 20 September speelde we uit in St. Anthonis tegen DSV B3. Ook in deze wedstrijd waren 

wij in de eerste helft de bovenliggende partij. Met goed spel kwamen we met regelmaat 

voor het doel van de tegenstander maar in de afronding ging het nog niet helemaal zoals het 

zou moeten. De 1–0 werd gescoord door Mike uit een penalty omdat Jan in de 16 meter 

onderuit getrokken werd door een speler  van DSV. De 2–0 kwam voort uit een 

ingestudeerde corner (goed werk Bart!),  Mike nam deze kort, kaatste met een inkomende 

Julian en gaf de bal hoog voor waardoor Jan die goed vrijliep deze mooi kon binnenkoppen. 

Na een aanval over links waar Julian de achterlijn haalde en een mooie voorzet afleverde,  

kon Andy deze intikken 3 – 0. Het hele team stond weer goed opgesteld en was lekker aan 

het voetballen, alles klopte: de driehoekjes, ingestudeerde corners en de jongens liepen met 

een big smile op het veld. Vlak voor rust scoorde Jan ook de 4 – 0 nog. Na rust werd er wat 

omgezet door Rens en Bart zodat er ook jongens die terugkwamen van een blessure aan 

voetballen toekwamen, dit resulteerde binnen 5 minuten in twee goals: 1 van Brian en ook 

Jan tekende voor nog een goal. Uit een aanval over links van DSV viel een tegengoal, het leek 

een mooie goal die in de verre kruising werd geschoten, maar volgens de leiders van DSV 

moest het een voorzet zijn die eigenlijk binnenwaaide. Na deze tegengoal ging er iets mis in 

de koppies van onze spelers waardoor ze meer tegen zichzelf dan tegen de tegenstander 

voetbalden. We begonnen op elkaar te mopperen en er werden meer overtredingen 

gemaakt dan nodig was. De scheids deelde een paar waarschuwingen uit en tot overmaat 

van ramp kreeg Julian ook terecht 5 minuten straftijd. Uit de vrije trap die DSV kreeg viel de 

6–2, DSV kreeg meer grip op de wedstrijd en scoorde ook de 6–3. Eindelijk floot de scheids 

af en konden we de schade beperkt houden, al waren de laatste twee tegengoals totaal niet 

nodig geweest. 

Ricardo (leider B1) 

 



 
 

 

 

VCA F 7-tallen najaar 2008 

 
Eindelijk was het dan zover. De voetbalschoenen mochten weer aan. Als jonge honden 

betraden de spelers van  VCA F7, weer het training veld. Er werd nog flink nagepraat tijdens 

de training over de grote vakantie. Zand, zee en de zon waren nog niet weg te denken bij de 

spelers . Dit was meteen te merken bij de eerste wedstrijd die op het programma stond: 

Olympia’18 F7 – VCA F1.  

Sommige spelers hadden nog steeds het vermoeden dat de ober nog steeds alles voor hen 

aanbracht, zodat we de eerste wedstrijd ook verloren met 5-3. Na dit de volgende training 

duidelijk te hebben  gemaakt, stonden de koppies weer op voetbal en herstelden we ons 

met een goede overwinning op UDI’19/Beterbed F14 (9-0) .  De wedstrijd hierna werd op 

Hapse bodem ook gewonnen met maar liefst 0-18. Helaas heeft de tegenstander zich uit de 

competitie teruggetrokken waardoor we de punten verloren en hierdoor terugzakten naar 

een zevende plaats. Maar niet getreurd, de volgende wedstrijd werd een streekderby: VCA 

F1 – Vianen Vooruit F2. Na wat enge momenten in deze wedstrijd stonden we met 0-3 

achter. Gelukkig hadden we nog wat troeven achter de hand. Na deze te hebben ingezet, 

sloten we de wedstrijd af met een 9-3 overwinning.  

Hierop volgde nog een overwinning tegen Fiducia met 5-2, en konden we ons voorbereiden 

op de wedstrijd tegen koploper RKOSV Achates  F3. Aangezien we hier twee weken de tijd 

voor hadden, hadden we een oefenwedstrijd gepland tegen een waardige tegenstander, met 

een leider die al jaren voor hete vuren heeft gestaan: Ronnie Graat en zijn kornuiten.  Helaas 

werden we hier volledig van de mat gespeeld, en sommigen van ons kozen zelfs het 

hazenpad.  

Na deze wedstrijd stond dus de zware opgave Achates F3 – VCA F1. Na flinke strijd te 

hebben geleverd, kwamen we daar op een 0-1 voor sprong met de rust. De spanning steeg, 

en jawel na de rust werd het ook 1-1. Het spel werd door de onzen weer opgepakt en de 1-2 

was een feit. Na oplettendheid van de coaches van VCA werd voorkommen dat het 2-2 zou 

worden en een overwinning was een feit. Hierdoor stegen we naar een derde plaats.  

Na een rustige zaterdag voetballen tegen Astrantia F2 ( thuis met 11-2 gewonnen), konden 

we ons een weekje rust permitteren. Hierop volgde een zeer strenge training want onze 

volgende tegenstander was op dat moment de koploper van de competitie. Met de staart 



tussen de benen, begonnen we aan een strijd, die na een kwartier voetballen voor ons het 

eerste doelpunt opleverde waardoor de tegenstander toch verrast werd. De jongens van de 

Willy’s waren gebroken door zoveel tegenslag en het werd een overwinning voor ons van 6-

0. Hierdoor kwamen we op een gedeelde eerste plaats samen met SVS Stevensbeek F1G. 

Deze wedstrijd staat als laatste gepland op Zat 29-11-2008. Dus misschien een Kamp……… Dit 

woord kan en wil ik nog niet uitspreken voordat het laatste fluit signaal van de competitie 

heeft geklonken. We hopen van wel, maar er moet nog wel voor “geknokt” worden. 

Dus kom kijken op zaterdag 29-11-2008, om 09.30 op ons eigen sportpark en supporter onze 

jongens en onze meid aan.  

Namens de leiders van de F7, 

Frans, Dirk-Bart, John, en Stijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op Zaterdag 6 September speelde VCA B1 de wedstrijd tegen 

JVC B4. Het was mooi weer en iedereen was in een goede bui. 

Bovendien was het geen onbekende tegenstander. Bijna iedereen kende elkaar wel.

Maar goed toen de wedstrijd begon wist eigenl

moest verwachten, want ja het was toch de eerste competitiewedstrijd. 

Vrijwel in het begin scoorde VCA de eerste goal en vrij snel daar achteraan kwamen de 

tweede en de derde goal.  

Het ging echt bijna te makkelijk. Totdat we op een gegeven moment een goal tegen kregen. 

Maar ja, toen werd er geroepen door 

ook. Julian scoorden een paar keer

maken. Uiteindelijk hebben we met 9

Een heel mooi begin en hopelijk gaan we ook net zo goed eindigen en dat lukt prima tot nu 

toe.  

Dus jongens blijf zo doorgaan.

 

Groetjes Xaviera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Zaterdag 6 September speelde VCA B1 de wedstrijd tegen  

JVC B4. Het was mooi weer en iedereen was in een goede bui.  

Bovendien was het geen onbekende tegenstander. Bijna iedereen kende elkaar wel.

Maar goed toen de wedstrijd begon wist eigenlijk niemand wat hij of zij van de wedstrijd 

moest verwachten, want ja het was toch de eerste competitiewedstrijd.  

Vrijwel in het begin scoorde VCA de eerste goal en vrij snel daar achteraan kwamen de 

ijk. Totdat we op een gegeven moment een goal tegen kregen. 

toen werd er geroepen door één van onze spelers “nu wij weer” en dat gebeurde 

ook. Julian scoorden een paar keer, Mike en Jan ook, maar ook Andy wist nog een goal te 

ebben we met 9–1 gewonnen. Een prima uitslag voor ons dan.    

Een heel mooi begin en hopelijk gaan we ook net zo goed eindigen en dat lukt prima tot nu 

Dus jongens blijf zo doorgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bovendien was het geen onbekende tegenstander. Bijna iedereen kende elkaar wel. 

ijk niemand wat hij of zij van de wedstrijd 

 

Vrijwel in het begin scoorde VCA de eerste goal en vrij snel daar achteraan kwamen de 

ijk. Totdat we op een gegeven moment een goal tegen kregen. 

en dat gebeurde 

Mike en Jan ook, maar ook Andy wist nog een goal te 

1 gewonnen. Een prima uitslag voor ons dan.     

Een heel mooi begin en hopelijk gaan we ook net zo goed eindigen en dat lukt prima tot nu 



Weer 2x winst voor VCA B1!! 
 

Op 27 September kwam SCV’58 B1 op bezoek in St. Agatha. 

Wij begonnen met veel overmoed aan deze wedstrijd omdat we al drie wedstrijden winnend 

afgesloten hadden. 

Door deze overmoed stonden we na 5 minuten spelen al tegen een 0 – 2 achterstand aan te 

kijken. 

De coach(Rens) schreeuwde zijn longen uit zijn lijf en kreeg het team zowaar wakker en aan 

het voetballen wat resulteerde in de eerste treffer aan VCA kant Jan was de maker van de                          

1-2. 

VCA was echt wakker geworden, want binnen 10 minuten lagen er nog 3 in. 

Doelpuntenmakers: Brian,  Mike en Jan. 

Na het eerste kwartier ging de wedstrijd heen en weer met kansen voor beide teams, maar 

VCA wist er nog 2 in te schieten beide door Jan een onvervalste hattrick dus. 

Ook SCV wist voor rust nog een keer te scoren waardoor we met een stand van 6 – 3 gingen 

theedrinken. 

Na rust werd de strijd steeds grimmiger, het was dat Erik Broekmans zoals altijd eerlijk floot 

zodat het niet uit de hand liep. 

Wij waren dan ook blij dat de eindstand al na 40 minuten op het scorebord stond. 

 

VCA B1  -   Odiliapeel/Braks B1                2      -      1 

 

Op 4 Oktober kregen we de eerste echte test in deze competitie. 

Met Odiliapeel kregen we de nummer twee op visite in St. Agatha. 

Meteen na het eerste fluitsignaal gingen beide teams vol in de aanval wat resulteerde in een 

uitermate spannende wedstrijd die beide kanten op kon vallen. 

Beide teams kregen dan ook kansen om de openingstreffer in het net te schieten, maar een 

uitstekend staande verdediging aan beide zijden deden hun best om dit tegen te gaan. 

Toch was VCA die de score opende een goed ingeschoven William kreeg de bal op de rand 

van de 16 meter ingespeeld, twijfelde geen seconde en schoot loeihard binnen. 

1 – 0 was ook de stand waarmee we gingen rusten. 

Na de thee ging de wedstrijd verder waar we gebleven waren en het spel ging over en weer. 

Nu was het Odiliapeel die het geluk aan hun zijde had, Dennis kwam goed uit maar de speler 

van Odiliapeel omspeelde hem en scoorde de gelijkmaker. 

Toen was de jacht op de winnende geopend, er werden wat meer overtredingen gemaakt en 

er werd in het veld veel gepraat(lees gemopperd) door de VCA spelers maar niet onderling 

gecoacht. 

Toch was het Jan die de 2  -  1 binnenschoot met nog zo’n 10 minuten te gaan. 

De uitstekend fluitende scheids van vandaag Peter Ernste jr.(Pietje voor intimi) was het 

schelden en mopperen van een van onze verdedigers na herhaald waarschuwen zo moe dat 

hij hem er voor de laatste 5 minuten van het veld stuurde. 

Ondanks dat we met 10 man kwamen te staan hielden we de voorsprong tot het laatste 

fluitsignaal. 

 

 

Ricardo 

 



 

V.C.A. E1 draait goed mee in een leuke najaarscompetitie. 
 

Eind november, de eerste winterse buien, de periode dat de najaarscompetitie op z’n einde 

loopt. Voor V.C.A. E1 staan er nog twee wedstrijden op de rol en de balans kan zeker 

opgemaakt worden. 

Bij het zien van de indeling waren we erg tevreden over de tegenstanders, die we tijdens 

deze najaarscompetitie tegen zouden gaan komen. Veel E1-teams uit de directe omgeving, 

veel derby’s dus. En achteraf gezien veel wedstrijden waarin de tegenstander bijna 

gelijkwaardig was aan ons en de wedstrijd beslist werd door de vorm van de dag of de 

individuele kwaliteiten op het veld. 

Een korte terugblik op de wedstrijden: 

De Zwaluw E1-V.C.A. E1. De eerste helft was dramatisch van de kant van V.C.A., 

plankenkoorts misschien. Onnodig een 3-0 achterstand, maar een goed herstel tijdens de 

tweede helft met een eretreffer, eindstand 3-1. 

V.C.A. E1 - Hapse Boys E2. In een gelijkopgaande, doelpuntrijke wedstrijd trok V.C.A. 

uiteindelijk de wedstrijd naar zich toe, eindstand 7-5. 

D.S.V. E3 - V.C.A. E1. Opnieuw een wedstrijd waarin er weer hard voor de winst gewerkt 

moest worden. Op het moment dat D.S.V. bij 2-2 dacht toe te kunnen slaan, counterde  

V.C.A. met twee goede aanvallen naar 2-4. Een tegendoelpunt  in de laatste minuut 

bepaalde de eindstand, 3-4. 

V.C.A. E1- Milsbeek E1. De enige zwakke broeder, die we in deze competitie zijn 

tegengekomen. Na een doelpuntenfestijn was de eindstand 12-2. 

V.C.A. E1 - S.I.O.L. E1. Met heel goed combinatievoetbal, mooie aanvallen en doelpunten 

werd S.I.O.L. van de mat gespeeld, eindstand 8-2. 

Vios ´38 E1- V.C.A. E1. Ja, zo´n wedstrijd heb je er altijd wel eens tussen zitten. Een wedstrijd 

waarin van V.C.A. kant niets wilde lukken en Vios als terechte winnaar, eindstand 4-1. 

V.C.A. E1 - H.B.V. E1. De vorm was er gelukkig weer. Met geweldig combinatievoetbal, een 

sterke verdediging en prachtige doelpunten werd H.B.V. verslagen, eindstand 3-1. 

St. Hubert E1 - V.C.A. E1. Op bezoek bij de koploper zonder puntverlies speelde V.C.A. een 

puike partij. Na een vroege achterstand bleek dat de mentale veerkracht bij de E1 groot is. 

De achterstand werd omgezet in een 1-3 voorsprong. Na de aansluitingstreffer van St.Hubert 

gaf de scheidsrechter de thuisploeg een geheel onterechte strafschop, eindstand 3-3, met 

V.C.A. als morele winnaar. 

V.C.A. E1-Olympia´18 E4. Opnieuw een gelijkwaardige tegenstander en een wedstrijd waarbij 

V.C.A. de wedstrijd had moeten winnen. Door V.C.A. werd er echter niet gescoord, Olympia 

pakt enkele minuten toch onverwacht de winst, eindstand 0-1. 

Een hele mooie competitie dus, waarin de spelers van V.C.A. E1 weer veel leuke en leerzame 

momenten hebben meegemaakt. Wij hopen dat we deze lijn door kunnen trekken in de 

voorjaarscompetitie, die in januari van het nieuwe jaar van start gaat. 

 

Gert Jan en Hans. 

 

 

 

 

 



 

Toernooiorganisatie Copa del Agatha doet alvast beroep op je! 

 

Buitenlandse topteams naar VCA! 

 

U heeft het de laatste weken wellicht al gelezen in de lokale en regionale kranten en/of 

(voetbal)websites. Als het allemaal goed gaat, wordt er komende zomer op de velden van 

VCA een internationaal jeugdtoernooi afgewerkt. Dit tweedaagse evenement, de Copa del 

Agatha, moet een jaarlijks terugkerend fenomeen worden waarbij zes A-juniorenelftallen 

van profclubs uit binnen- en buitenland het tegen elkaar opnemen. De eerste editie van de 

Copa del Agatha vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 augustus 2009. En jij kunt er 

medeverantwoordelijk voor zijn dat het toernooi een succes wordt! 

 

Voor de eerste editie van de Copa del Agatha zijn al vier teams gestrikt. Het gaat in ieder 

geval om de A-juniorenelftallen van de Nederlandse profclubs FC Twente/Heracles en 

Fortuna Sittard. Op Sportpark Veldzicht krijgen zij gezelschap van de Zweedse topclub IFK 

Göteborg en het Engelse Sheffield Wednesday, in Nederland vooral bekend omdat daar in 

het verleden spelers als Wim Jonk en Gerald Sibon actief waren. De overige twee plekken in 

het deelnemersveld worden binnenkort ingevuld. De organisatie voert op dit moment 

gesprekken met de jeugdopleidingen van Deportivo La Coruña, West Ham United en de 

Duitse clubs Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach en Alemmania Aachen. “Onze 

voorkeur gaat uit naar nog in ieder geval een Spaanse, Duitse en/of Belgische club”. 

 

De ambitieuze plannen werden medio november in een brainstormavond voorgelegd aan 

enkele potentiële sponsors. “We spelen hier bij VCA geen topvoetbal, maar we kunnen op 

de velden hier wel een topevenement neerzetten waarmee we niet alleen VCA en Sint 

Agatha, maar zelfs het hele Land van Cuijk op de voetbalkaart zetten!” Op 1 maart 2009 wil 

de organisatie van de Copa del Agatha het definitieve deelnemersveld en de begroting rond 

hebben. Er wordt gerekend op zo’n 500 tot 1.000 toeschouwers. 

 

Als speeldata (8 en 9 augustus 2009) voor de Copa del Agatha is bewust gekozen voor het 

tweede weekend van augustus. Reden is dat het gerenommeerde jeugdtoernooi van vv 

Doetinchem jaarlijks plaatsvindt in het eerste weekeinde van augustus. PSV Eindhoven 

organiseert haar jaarlijkse jeugdtoernooi in het derde weekeinde van augustus. Met vv 

Doetinchem werkt de organisatie van de Copa del Agatha inmiddels samen. 

 

De organisatie van de Copa del Agatha doet alvast een beroep op uw clubhart en wenst 

samen met u van dit evenement een happening te maken waarover nog lang nagesproken 

zal worden. Het succes van toernooi schuilt ‘m vaak, zo niet altijd, in de vrijwilligers die zich 

kosteloos willen inzetten voor VCA. In 2009 informeren we jullie graag over naar wat voor 

personen we op zoek zijn. In ieder geval gaat het om barpersoneel, parkeerwachters, 

verkeerregelaars, ballenjongens, teambegeleiders, et cetera. Van jong tot oud: we doen 

graag een beroep op je! Wellicht iets om alvast rekening mee te houden bij het boeken van 

je vakantie, want ook als je niet als vrijwilliger wil worden ingezet, biedt dit toernooi 

natuurlijk twee dagen lang voetbalplezier en ook nog eens van een zeer hoog niveau! 

 

 



Winterprogramma 2008/2009 
 

 

Zo 11 januari Leones  - VCA    aanvang 12.00 uur 

 

Di  13 januari trainen 

 

Do  15 januari trainen 

 

Zo  18 januari Avios  - VCA             bij Leones aanvang 12.00 uur 

 

Di 20 januari trainen 

 

Do 22 januari trainen 

 

Zo 25 januari VCA  - Eendracht Mook    inhaal? aanvang 12.00 uur 

 

Di 27 januari trainen 

 

Do 29 januari trainen 

 

Zo 01 februari VCA  - GVV 57         inhaal? aanvang 12.00 uur 

 

Di 03 februari trainen 

 

Do 05 februari trainen 

 

Za 07 februari  avondje stappen         waar?  Hoe laat? 

 

Zo 08 februari vrij  

 

Di 10 februari trainen 

 

Do 12 februari trainen 

 

Zo 15 februari VCA  - Haps  veld JVC        inhaal? aanvang 12.00 uur? 

 

Di  17 februari trainen 

 

Do 19 februari vrij  ben op vakantie 

 

Zo  22 februari vrij  carnaval 

 

Di 24 februari vrij  carnaval 

 

Do 26 februari training van Hans 

 



Zo  01 maart VCA  - Leunen inhaal?  aanvang 12.00 uur 

 

Di 03 maart trainen 

 

Do 05 maart trainen 

 

Zo 08 maart Excellent - VCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist u dat: 
 

• De winter(stop) al weer voor de deur staat? 

• Het goed is om alweer aan afgelastingen te denken? 

• 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? 

• Deze ondertussen weer in de lucht is? 

• Helaas nog niet altijd up-to-date is? 

• Wij graag willen horen hoe de leden hieraan mee kunnen werken? 

• We bijvoorbeeld wat “koppies” missen van selectiespelers? 

• Er nog steeds niet gerookt mag worden in onze kantine? 

• En uiteraard ook niet in elke andere ruimte van ons clubgebouw? 

• We nog niet gezien hebben of er buiten al asbakken geplaatst zijn? 

• Dit wellicht voor iedereen een goede reden kan zijn om dan maar te stoppen? 

• Enkele die-hards het nog steeds niet kunnen laten? 

• De training voor de lagere elftallen stil ligt tussen donderdag 11 december (laatste 

training) en donderdag 15 januari (eerste training van het nieuwe jaar)? 

• Hier ook te merken is dat het weer wat kouder en natter is? 

• De lagere opkomst schijnbaar te maken heeft met de Europese “successen” van NEC? 

• Rens v.d. H. elke donderdagavond een afspraak met/op de bank heeft? 

• Dit, naar eigen zeggen, zijn trefzekerheid op zondag niet beinvloedt? 

• VCA 4 ook de 2
e
 ronde van de beker gehaald heeft? 

• Het hiervoor af moest reizen naar Langenboom om SES 3 te bestrijden? 

• Dit zeer verdienstelijk deed en zelfs een gelijkspel tot het eind vast wist te houden? 

• Penalty’s de beslissing moesten brengen? 

• Dit een zeer langdurige aangelegenheid werd? 

• De scheidsrechter het zelfs nodig vond om de strijd stil te zeggen vanwege het al te 

opdringerige (thuis-)publiek? 

• Verschillende spelers zelfs 2x aan de bak moesten voor het nemen van een penalty? 

• Pas bij 17-16 de eerste misser genoteerd kon worden? 

• Deze helaas op naam kwam van EE (naam bij de redactie bekend)? 

• Wij ons afvragen wanneer het nieuwe stulpje van Martijn Bardoel eindelijk 

bewoonbaar is? 

• Nieuwe copy uiteraard ook van harte welkom is? 

• Dit best vergezeld mag gaan van foto’s? 

• Hiervoor in de nieuwe opzet ruimschoots plaats is? 

• Het de bedoeling is om half maart weer een nieuw boekje uit te brengen? 

 

   


