
UIT HET BESTUUR 

 

In de winterstop heeft Co van Gelder aangegeven dat hij VCA wil verlaten om te kijken of hij een 

stapje hoger kan maken dus moest het bestuur op zoek naar een nieuwe trainer. In goed overleg met 

de spelersgroep heeft het bestuur Sjaak Erps kunnen strikken. Sjaak is militair van beroep en woont 

in Siebengewald en is ook bevoegd als trainer om in de 4
e
 klasse te mogen werken. Inmiddels heeft 

Sjaak al enkele wedstrijden van ons eerste elftal bekeken. Wij hebben er vertrouwen in dat we de 

juiste keuze gemaakt hebben. Vanaf hier Sjaak de nodige successen toegewenst. 

 

De ontwikkeling van de jeugd bij VCA 1 zet zich voort. Bij de wedstrijd Excellent-VCA staan twee 

jeugdspelers in de basis en een derde jeugdspeler valt in. 

Kroon op het werk was natuurlijk dat uit een voorzet van Tom Jans Stijn Verdijk de 2-0 scoort nadat 

hij al de 1-0 had gemaakt. Stijn nog bedankt voor het behalen van 11 punten voor mij in de 

voetbalpoule. 

 

Wij hopen dat jullie het voorbeeld zijn dat het ook voor jonge spelers mogelijk is om goed te 

presteren bij VCA.  

 

Het 1
e
 elftal draait nog goed mee voor de bovenste plekken in de 5

e
 klasse. Wie weet staan we 

volgend jaar in de 4
e
 klasse. De trainingsopkomst is goed en wij hopen dat het niet voor niets is. 

  

Het 2
e
 elftal staat ook aan kop van de ranglijst maar er zitten wel spelers tussen welke misschien niet 

goed weten wat de bedoeling is om bij VCA te mogen spelen. Plezier in voetballen maar ook een 

beetje respect richting de leiding en leiders en andere vrijwilligers staat bij VCA hoog in het vaandel. 

Wij zullen de spelers hierop aanspreken  dat hun gedrag niet wordt getolereerd wordt en hierop 

maatregelen treffen. 

 

Het 3
e
 elftal gaat nog niet voor MOORS. Helaas hebben ze afgelopen keer weer verloren en wel tegen 

de onderste van de ranglijst. 

 

Bij het 4
e
 elftal bespeuren we dat het plezier in voetballen op de zondagochtend weer terug is. De 

mix tussen jeugd en enkele gelouterde spelers bevalt schijnbaar prima want wij horen geen 

negatieve geluiden van het 4
e
 en dat is wel eens anders geweest. 

  

Bij de jeugd hebben we twee kampioenen. De B wilde wel een stapje hoger maar helaas werkt de 

KNVB werkt weer eens niet mee. 

 

Verder is de aanwas bij de jeugd goed te noemen en kunnen we over enkele jaren weer een A-, B- en 

C-elftal op de been brengen. De aanwas kan nog groter worden als ook de buitenwijk van Sint Agatha 

“deMessemaker” een feit is en wanneer eindelijk eens met het plan Kepser wordt begonnen. 

 

De contouren van de Copa Del Agatha worden steeds duidelijker. Het zou mooi zijn voor VCA en Sint 

Agatha wanneer het een succes wordt. Het mooie is dat er spontaan vrijwilligers, sponsors en politici 

zich aanmelden bij de organisatie om ook iets te willen betekenen bij Copa De Agatha. 

Wie weet zien we in augustus wel de toekomstige Cruijfs, Pelé’s, Maradonna’s en ……. aan het werk. 



Als bestuur zijn we steeds meer in gesprek met Quick-up hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen 

bij het organiseren van activiteiten voor de jeugd maar ook voor de senioren. 

 

Ook de KANGOEROE KLUP is een feit. Jonge meisjes en jongens leren op speelse manier de 

beginselen van team- en balsporten. 

 

Met ingang van het nieuwe seizoen willen we het zogenoemde Eredivisie Live in de kantine 

beschikbaar hebben zodat er na een training of wedstrijd iedereen kan zien hoe de profs het doen. 

 

Binnenkort willen we een bijeenkomst houden met alle leiders,trainers en begeleiders om weer een 

een goede start te maken voor het nieuwe seizoen. 

 

Ook de jubileumcommissie zal voor de zomer aan de slag gaan om ons jubileum in 2011 voor te 

bereiden. 

 

Willy Thijssen heeft een compleet adressenbestand gemaakt van spelers, vrijwilligers, sponsors, 

donateurs en …….. 

 

Wij doen een beroep op iedereen om wijzigingen door te geven aan 

WILLY.THIJSSEN@HETNET.NL  of een briefje met adreswijziging in de bus te doen. 

Is namelijk alleen maar makkelijk voor het bezorgen van onder andere het boekje. 

   

Harrie Cuppen 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag Bowlen VCA 3 

 

Al enkele jaren probeert het dreamteam de balvaardigheid en conditie ook in de wintermaanden op 

peil te houden, zo ook dit jaar. Voor dit trainingskamp is een andere locatie gekozen, maar met 

evenveel passie en emotie zijn we op pad gegaan.  

Zaterdag 17 januari 2009 omstreeks de klok van 19.30u werd in Cafe de S’Bocht het startsein 

gegeven “we gaan ertegenaan”, de training is begonnen. Een dergelijke training kan enkel op de 

juiste locatie gehouden worden, dit jaar bowlingcentrum Erica in het pittoreske St.Hubert. Bij 

binnenkomst konden we ons direct onderscheiden van de andere bezoekers, de gespierde, 

afgetrainde lichamen maakten indruk op het barpersoneel. De schoenen werden gestrikt, de armen 

werden opgerekt en warm gehouden door het veelvuldig leegdrinken van “goud gele rakkers”. Om 

20.00u precies werd het fluitsignaal gegeven, de eerste ballen werden over de baan gegooid, het ijs 

is gebroken. Niemand was meer veilig, ook niet de onderhoudsmonteur die geregeld aan het werk 

werd gezet door de krachtige swings die de leden van het derd aan de bal meegaven.  

Met uiterste precisie werden de zware ballen fijntjes de baan overgestuurd waarbij het de bedoeling 

is zoveel mogelijk pinnen omver te rammen. Heldhaftig is er gestreden. Pogingen tot overtredingen 

werden professioneel ontweken en omgebogen in kansen. Na twee uur van inspanning vond de 

trainer het mooi geweest. Wilfred met een extreem hoge score van meer dan 500 punten, heeft zich 

duidelijk onderscheden van de rest.  

Na de sportieve inspanningen kon ieder elkaar de hand schudden. Het was een geslaagde training. 

Het knikpunt is genaderd. De training ervaart enkele afvallers (zoals ook op donderdag het wel eens 

voorkomt dat spelers hun training niet af kunnen maken) ook hier. Enkele vonden het niet nodig mee 

te doen aan de koelingdown. Helaas. Voor de koelingdown hebben we ons verplaatst naar een 

andere locatie. Op naar het Udenseland. In verband met de veiligheid van onze jongens ben ik 

genoodzaakt het verslag op dit punt af te breken en me te beperken tot het gebruiken van zes 

woorden. Het was ge zel lig. 

Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet en tot volgend jaar. 

 

 

 



In gesprek met de sponsor Autohulpdienst Ben Heiltjes ! 

 

In gesprek met “de sponsor” is een rubriek in ons clubblad. De sponsoren betekenen veel voor onze 

club VCA uit Sint Agatha en wij willen hen de kans geven om zich voor te stellen aan de clubleden. 

 

Sinds vorige seizoen is Autohulpdienst Ben Heiltjes sponsor van ons geliefde clubje! Hier zijn wij met 

recht trots op. Ben Heiltjes stelt ons de gelegenheid om wat meer te weten te komen over zijn bedrijf 

en over zijn eigen persoontje. 

 

Hoe is Ben Heiltjes in de takel- en bergingsbranche terecht gekomen?  

Ongeveer 10,5 jaar geleden heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen. Daarvoor was ik eigenaar 

van een eigen garage “CAS” genaamd. In de beginperiode na de overname van de Autohulpdienst 

van mijn vader heb ik nog 1,5 jaar in Sint Agatha gezeten met mijn bedrijf.    

 

Wat is jullie kwaliteit als Autohulpdienst? 

Wij zijn overal ongeveer binnen 20 minuten ter plaatse! Dat is met recht een kwaliteit. 

 

Hoeveel personeel heb je in dienst? 

Op dit moment heb ik 7 man personeel en natuurlijk mijn eigen vrouw Monique, die mij bijstaat 

binnen het bedrijf. 

 

Enkele ludieke persoonsgerichte vragen aan Ben Heiltjes! 

 

Heb je zelf ooit gevoetbald? 

Nee nooit! Ik ben eigenlijk helemaal geen voetballiefhebber. Heb in een ver verleden wel een heel 

jaar gehockeyd, maar dat is wel even geleden.  

 

Met wie kan jij jezelf associëren wat betreft jouw voetbalkwaliteiten? 

…………  tja ik zal het niet weten! Dat zou je aan mijn vrouw moeten vragen, haha. 

 

Wordt VCA 1 kampioen dit seizoen? 

Daar ga ik wel vanuit, vooral als Harry Kepser nuchter blijft !! 

 

Wie is de beste Nederlandse voetballer op dit moment? 

Tja, een voetballer?? Help mij eens en noem er eens een paar op. Robben, van Nistelrooij, Sneijder, 

Kuijt, Babel, enz. Die Kuijt da’s wel een goeie. 

 

Welke bekende mooie vrouw zou volgens jou de vacature van verzorgster voor het 1
e
 elftal in 

mogen vullen? 

Haha, dat kan er maar 1 zijn, Joke Kepser!  

 

Welke hobby’s heb jij? 

Werk, dat is mijn passie. Daarnaast ben ik uiteraard geïnteresseerd in auto’s in het algemeen.  

 

Noem eens een goede eigenschap van jezelf? 

Ik mag van mijzelf wel zeggen dat ik altijd vrolijk ben (……. denk ik?) 

 

Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 



Heb ik niet! Door Monique wordt ons ingefluisterd, dat wanneer Ben echt boos is dat ie echt niet te 

genieten is en dan is het moeilijk om hem op te vrolijken. 

 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 

Amerika, daar zou ik nog wel eens naar toe willen.  

 

Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 

Uiteraard met Monique. Volgens Monique zou Ben ook wel met Pamela Anderson op een 

onbewoond eiland kunnen zitten. 

 

Waarvoor mogen ze jou midden in de nacht wakker voor maken? 

Broodje Hamburger en een grote kettingbotsing!! 

 

Wat moeten ze nog uitvinden? 

Een middel dat mensen 100 jaar gezond oud kunnen worden!  

 

Welk leuk moment uit je leven zou je nog wel eens willen meemaken? 

Weekendje Cochem in Duitsland met de jongens.  

 

Wil je nog een boodschap nalaten in het clubblad? 

Plezier en prestatie voorop! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingezonden, anoniem, stuk 

Hoi, 

Om maar met de deur in huis te vallen, en er niet te lang omheen te draaien, wil ik jullie 

complimenteren met het op de site zetten van de geschiedenis van ons allen zeer aan ons  

hart liggende voetbalvereniging V.C.A. (Voetbal Club Agatha). 

Jammer genoeg mis ik het clublied waarmee ik eigenlijk altijd met het openen van de oude site 

begon om de warme woorden die in dit mooie lied verborgen zitten, te laten galmen in mijn niet zo 

kleine woonkamer, waarna de buren met spoed weer naar de kast moesten lopen  

om niet gevangen te worden in deze overwelvende tekst, geschreven en gezongen door onze 

troubadour Theo Diepenbrock. Dit lied was een geschenk aan ons i.v.m. ons 40- jarig jubileum in 

2001 en werd met open armen ontvangen en is hierna bij de thuiswedstrijden van onze trots van de 

vereniging, ‘t 1
e
 elftal, gedraaid en daardoor versterkt door de supporters meegezongen, en waaraan 

verschillende verenigingen in de regio goede en slechte gedachten aan over hielden of nog steeds 

met een trauma zitten. Daar konden anderen nog een puntje aan zuigen, als ze hierna naar de 

slachtbank werden geleid en met een mager aantal punten (0) naar huis toe gingen. 

Dus om het niet te lang te maken wil ik jou vragen: kan dit lied weer terugkomen op onze site en dat 

wij de mooie tonen en woorden van dit lied alvast kunnen oefenen om met ons volgend jubileum te 

kunnen meezingen met onze hand op het V.C.A.-hart. 

Doe dit niet alleen voor mij, maar doe het voor de club en voor al onze supporters die V.C.A. een 

warm hart toedragen. Ook zal onze komende jeugd hiermee opgroeien en zich storten in de 

toekomst van onze vereniging, dit lied kan en zal als V.C.A. all over de world gaat, galmen in alle 

grote stadions in de wereld dus ook op ons eigen Veldzicht in Augustus 2009. 

Sorry, moet helaas weg, stuur binnenkort nog wel een kort berichtje over het V.C.A. 4 gebeuren 

vanaf 1983 waarvan ondergetekende de LIJDER was. 

Groetjes van een fan van VCA St. Agatha. 

Hoi, 

 

Het kan niet snel genoeg voorbij zijn de carnaval, want dan kan ik op woensdag, als ik een extra vrije 

dag heb opgenomen, genieten van mijn o zo gemiste nummer van onze club V.C.A.  het strijdlied der 

liederen. De nodige voorzorgsmaatregelen zal ik bij de buren doen treffen om mijn drang en 

hunkering naar dit nummer de wereld in te laten galmen, en zelf het heelal zal hiervan kunnen 

genieten, zelfs op Pluto zullen ze het kunnen horen en na vele tijds jaren zal er hoogstwaarschijnlijk 

een team van hun meedoen op de Playa St. Agatha in 2019. Volgens mijn berekening en inschatting 

zal het team hier in de weide van Peter Janssen (van het dream team) kunnen landen en rechtstreeks 

vanuit hun schip de grasmat van ons dan beloofde stadion kunnen betreden. Door ons dan van 

kunstgras voorzien stadion zal het wel bekend deuntje voor onze gasten als welbekende muziek in de 

oren klinken en de woorden zullen door minimaal 30.000 trouwe supporters meegezongen worden. 

De rest van de in te vullen wensen leg ik dan ook liever neer bij ons bestuur zodat ze vanaf nu al aan 

deze geweldige ver vooruit lopende gedachten kunnen gaan werken en de nodige bouw aanvragen 

en subsidies kunnen uitwerken en de nodige sponsoren gaan werven. 

B.v.b. dank 

 Groetjes supporter en Fan                                         

Naschrift redactie: deze “anonieme” inzending is door de redactie tot ongeveer halverwege nagelezen 

en enigszins leesbaar gemaakt (naar eigen inzicht).  

 



Organisatie geeft groen licht voor eerste editie Copa del Agatha 

 

Botafogo completeert deelnemersveld 

 

De organisatie heeft vorige week groen licht gegeven voor de doorgang van de eerste editie van de 

Copa del Agatha. Ondanks de economische crisis heeft het bedrijfsleven uit Cuijk en omgeving 

positief gereageerd op het initiatief om in de regio een jeugdvoetbaltoernooi met internationale 

allure neer te zetten. Het definitieve deelnemersveld van de Copa del Agatha is inmiddels ook 

bekend. Niemand minder dan de Braziliaanse topclub Botafogo FR uit Rio de Janeiro komt deze 

zomer met zijn A-junioren naar Sint Agatha. 

 

Exotische verrassing 

Met Botafogo komt het totale deelnemersveld op zes. In een eerder stadium zegden de jeugdteams 

van NEC Nijmegen, Sparta Rotterdam, IFK Göteborg, Sheffield Wednesday en Standard Luik al hun 

komst naar het Land van Cuijk toe. “We zijn erg tevreden over de belangstelling die clubs uit binnen- 

en buitenland hebben getoond in ons toernooi, zeker aangezien het pas de eerste keer wordt”, aldus 

woordvoerder Bob Thomassen. “Met NEC en Standard hadden we al twee mooie publiekstrekkers, 

maar Botafogo maakt het affiche natuurlijk alleen maar mooier.” Botafogo FR werd in 1995 voor het 

laatst kampioen van Brazilië. De oud-internationals Sócrates en Garrincha, volgens velen de beste 

linksbuiten aller tijden, begonnen hun carrière bij Botafogo. Ook Bebeto, die naast Romario 

excelleerde tijdens het WK in 1994, speelde bij Fogão (Het Grote Vuur). Bekendere spelers die 

recentelijk de jeugdopleiding doorliepen, zijn Carlos Alberto (Werder) en Zé Roberto (Schalke 04). 

 

Organisatie geeft ‘go’ 

Op 3 maart werd besloten het toernooi definitief door te laten gaan. Doelstelling was om op die 

datum een bepaald sponsorbedrag bijeen te hebben om vol vertrouwen de laatste maanden in de 

aanloop naar het toernooi tegemoet te kunnen zien. Thomassen: “Het regionale bedrijfsleven, de 

gemeente Cuijk en VCA waren bereid om mee te denken. Er wordt gesproken over het toernooi en 

de mensen zijn positief over wat het voor Cuijk kan betekenen. We zijn er nog niet, maar we kunnen 

vol vertrouwen verdergaan om van de Copa del Agatha een uniek voetbalevenement te maken.” 

 

Loting 

Op zondag 26 april, rondom het competitieduel tussen VCA en De Zwaluw, vindt op sportpark 

Veldzicht in Sint Agatha de officiële loting plaats van de Copa del Agatha. Geheel in stijl van de 

Champions League zijn NEC en Sparta aangewezen als groepshoofd. Er wordt gespeeld in twee 

poules van drie. Alle groepswedstrijden vinden plaats op zaterdag 8 augustus. Op zondag 9 augustus 

zijn de finalewedstrijden. “Exacte bedragen zijn nog niet bekend, maar we willen de entree bewust 

laagdrempelig houden. Voor slechts een paar euro krijgen mensen twee dagen achter elkaar 

topvoetbal voorgeschoteld”, besluit Thomassen. 

 

 

 

 

 

 



Standen VCA per 10 maart 2009 

VCA 1 

Stand   
  

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Gassel 1 15 8 3 4 27 31 22   

2. HBV 1 14 8 2 4 26 30 23   

3. VCA 1 15 8 2 5 26 30 19   

4. Vianen Vooruit 1 15 8 1 6 25 37 26   

5. Odiliapeel/Braks Gro 1 15 6 5 4 23 33 29   

6. Excellent 1 14 7 1 6 22 25 26   

7. Toxandria 1 14 5 5 4 20 22 25   

8. DSV 1 15 6 2 7 20 29 24   

9. Heijen 1 14 5 4 5 19 29 24   

10. Handel 1 14 4 4 6 16 21 27   

11. De Zwaluw 1 15 2 5 8 11 17 25   

12. HRC'27 1 14 2 2 10 8 12 46   
 

 

  
 

VCA 2 

Stand   
  

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. VCA 2 12 9 0 3 27 52 17   

2. Vitesse'08 4 10 8 1 1 25 42 14   

3. SIOL 3 11 6 2 3 20 38 31   

4. Constantia 3 12 5 5 2 20 28 22   

5. RKOSV Achates 3 12 5 4 3 19 22 19   

6. JVC Cuijk 5 12 5 2 5 17 25 26   

7. Hapse Boys 5 13 5 2 6 17 35 42   

8. DSV 4 13 4 3 6 15 24 29   

9. Olympia'18 6 11 3 2 6 11 31 53   

10. De Zwaluw 4 12 3 1 8 10 27 36   

11. SV Milsbeek 3 12 0 2 10 2 25 60   
 

 

  
 

VCA 3 

Stand   
  

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Vitesse'08 5 13 10 1 2 31 66 21   

2. SV Milsbeek 4 10 9 1 0 28 79 17   

3. Astrantia 2 11 8 0 3 24 45 24   

4. Hapse Boys 7 12 8 0 4 24 49 30   

5. De Zwaluw 5 12 7 1 4 22 37 44   

6. JVC Cuijk 6 14 6 0 8 18 25 46   

 



7. RKOSV Achates 5 12 4 3 5 15 31 30   

8. VCA 3 13 3 2 8 11 22 38   

9. VIOS'38 2 13 3 1 9 10 19 47   

10. Vianen Vooruit 3 12 3 0 9 9 22 60   

11. DSV 5 14 2 1 11 7 13 51   
 

  
 

 

VCA 4 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. JVC Cuijk 7 14 11 2 1 35 70 26   

2. VIOS'38 3 12 10 1 1 31 48 12   

3. Excellent 4 14 8 4 2 28 48 24   

4. Vianen Vooruit 4 13 7 1 5 22 37 21   

5. SIOL 5 12 6 3 3 21 39 33   

6. SV Milsbeek 6 13 7 0 6 21 51 33   

7. Vitesse'08 6 13 5 4 4 19 55 47   

8. VCA 4 13 6 1 6 19 40 35   

9. Juliana Mill 7 14 4 2 8 14 42 55   

10. DSV 6 14 3 3 8 12 24 46   

11. Toxandria 4 15 2 1 12 7 22 67   

12. Hapse Boys 8 13 0 0 13 0 15 92   
 

  

VCA B1 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. VCA B1 2 2 0 0 6 13 2   

2. SIOL B1 1 1 0 0 3 5 2   

3. Fiducia B1 1 1 0 0 3 3 2   

4. HRC'27 B1CO 2 1 0 1 3 5 4   

5. UDI'19/Beter Bed B3 2 1 0 1 3 7 8   

6. Toxandria B1 2 1 0 1 3 5 6   

7. Olympia'18 B2 1 0 1 0 1 2 2   

8. SV Milsbeek B1 1 0 1 0 1 2 2   

9. Excellent B1CO 2 0 1 1 1 2 3   

10. RKOSV Achates B1 2 0 1 1 1 2 12   

11. Vianen Vooruit B1 1 0 0 1 0 2 3   

12. DSV B2 1 0 0 1 0 2 4   

 

VCA D1 

 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. De Willy's D1 1 1 0 0 3 26 2   



2. VCA D1 1 1 0 0 3 11 2   

3. SES D2 1 1 0 0 3 4 2   

4. Macharen D1G 0 0 0 0 0 0 0   

5. SIOL D2 0 0 0 0 0 0 0   

6. Elsendorp D1G 1 0 0 1 0 2 4   

7. Vianen Vooruit D2 1 0 0 1 0 2 11   

8. Blauw Geel'38/OtterW D10 1 0 0 1 0 2 26   
 

  
 

VCA E1 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Constantia E2 2 2 0 0 6 11 5   

2. VCA E1 2 2 0 0 6 8 2   

3. UDI'19/Beter Bed E8 1 1 0 0 3 11 1   

4. JVC Cuijk E3 1 1 0 0 3 6 2   

5. DSV E3 1 1 0 0 3 5 1   

6. JVC Cuijk E5 2 1 0 1 3 9 7   

7. Olympia'18 E4 1 0 0 1 0 3 4   

8. FC de Rakt E1 1 0 0 1 0 2 7   

9. SES E2 1 0 0 1 0 2 7   

10. SIOL E1 2 0 0 2 0 2 9   

11. Hapse Boys E2 2 0 0 2 0 2 16   
 

  

VCA F1 

# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. VCA F1G 2 2 0 0 6 11 0   

2. De Zwaluw F2 2 2 0 0 6 12 3   

3. De Willy's F1G 1 1 0 0 3 13 0   

4. SVS F1G 1 1 0 0 3 5 1   

5. UDI'19/Beter Bed F12 2 1 0 1 3 6 7   

6. RKOSV Achates F3 1 0 1 0 1 1 1   

7. JVC Cuijk F5 2 0 1 1 1 2 5   

8. SV Milsbeek F2 0 0 0 0 0 0 0   

9. SIOL F2 1 0 0 1 0 0 4   

10. Vitesse'08 F4 2 0 0 2 0 2 12   

11. Sambeek F2 2 0 0 2 0 2 21   
 

  

 

 

 

 

 

 



Tussenstand voetbalpool 10 maart 2009 

 

Plaats Naam deelnemer Puntentotaal 

    Weekscore Spel A Spel B Spel C Totaal 

1. Danny Broekmans 8 51 0 0 51 

2. A Timmers 4 49 0 0 49 

3. Chris Gerrits 4 47 0 0 47 

4. Michiel Thoonen 8 40 3 0 43 

5. Hans Bloemen 8 39 3 0 42 

6. Harry Kepser 4 39 3 0 42 

7. Loes Graat 0 42 0 0 42 

8. John van Munsteren 4 40 0 0 40 

9. Tiny Jilisen 4 40 0 0 40 

10. Cootje v Gelder 8 36 3 0 39 

11. Fons Thoonen 4 36 3 0 39 

12. Frank Timmers 4 39 0 0 39 

13. Koen van den Bergh 4 39 0 0 39 

14. Paul Lucassen 4 39 0 0 39 

15. Henny van der Burgt 0 39 0 0 39 

16. Anja Thoonen 4 38 0 0 38 

17. Marcel Bulkens 4 35 3 0 38 

18. Rene Broekmans 4 35 3 0 38 

19. Ivo Toonen 0 38 0 0 38 

20. Harrie Cuppen 11 34 3 0 37 

21. Theo Thoonen 4 36 0 0 36 

22. Bart van Kempen 0 36 0 0 36 

23. F. Toonen 0 36 0 0 36 

24. Rick Broekmans 8 32 3 0 35 

25. Mark Scheffler 4 35 0 0 35 

26. Annie Gerrits 0 35 0 0 35 

27. Michiel Gerits 0 35 0 0 35 

28. Joris van de Meulenhof 8 31 3 0 34 

29. Maarten van Kesteren 0 28 6 0 34 

30. Sien Gerrits 4 30 3 0 33 

31. Britt Peeters 0 32 0 0 32 

32. Petra Bulkens 0 27 3 0 30 

33. Harry van de Burgt 0 29 0 0 29 

34. Karel Drentje 4 24 3 0 27 

35. Gerrit Graat 0 24 3 0 27 

36. Piërre Gerrits 4 19 6 0 25 

37. Daniëlle Gerrits 0 22 3 0 25 

38. Bjorn van der Burgt 4 24 0 0 24 



39. J.B vd Pol 0 23 0 0 23 

40. Marian Broekmans 4 20 0 0 20 

41. Max Cohnen 4 20 0 0 20 

42. Mathijs Thoonen 0 20 0 0 20 

43. Riky Hendriks 0 15 3 0 18 

44. Jan Thoonen 0 16 0 0 16 

45. Jet Gerrits 0 11 3 0 14 

46. Elly Kooymans 4 11 0 0 11 

47. Peter Hendriks 0 8 3 0 11 

48. Pierre Peeters 4 4 3 0 7 

49. A. Kooymans 0 4 0 0 4 

50. Bob Thomassen 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kampioenschap VCA F1, 

 

Het is alweer een tijd geleden maar op 18 december 2008 was er een belangrijke wedstrijd voor VCA 

F1. Op deze zeer koude ochtend waren alle spelers , Andy, Dion, Lynn, Lex, Patrick, Jeroen, Jesse,  

Lucas en Floris er helemaal klaar voor. En de Leiders van het elftal ook!! 

  

Na de wedstrijdbespreking gingen we richting Oploo voor de wedstrijd tegen Excellent. Het was een 

lastige wedstrijd op het bevroren gras. 

Maar na het eindsignaal van de scheidsrechter kon het feest losbarsten. De (kinder)champagne kon 

ontkurkt worden en het feestgedruis begon. 

Eenmaal terug in de kantine van Vca  werden we onthaald als echte kampioenen. We kregen zeer 

lekker gebak en wel met een foto van het team erop. 

 

De platte wagen van Van Elst was mooi versierd en we werden met veel bombarie, gezang en 

feestgedruis door het dorp gereden. Iedereen mocht het weten dat VCA F1 kampioen was geworden. 

Als afsluiting van de dag zijn we met z’n allen pannenkoeken wezen eten. Het was een dag om niet te 

vergeten. 

 

Begin Voorjaarscompetitie F1 

 

Na een lange winterstop en door de vele afgelastingen i.v.m. het slechte weer, zijn we op 28 februari 

weer begonnen met de competitie. De eerste wedstrijd was een lastige. Uit tegen SIOL. De jongens 

(en meisje) moesten weer even wennen om met mekaar te spelen. Stonden we nog maar met 1-0 

voor na de eerste helft. In de tweede helft speelde we steeds beter en wisten mekaar ook beter te 

vinden op het veld. We wonnen dan ook met 4-0 uiteindelijk, maar het ging niet gemakkelijk. 

 

 De tweede wedstrijd was uit tegen Vitesse'08. Daar waren we duidelijk de sterkere ploeg en wonnen 

dan ook met 7-0. De dorpsderby tegen de Zwaluw Oeffelt was een echt zeer spannende wedstrijd, 

we staan met allebei 6 punten in de competitie gelijk. We kwamen zeer vroeg in wedstrijd op 1-0 

voor door een doelpunt van Sjoerd.  Maar de Zwaluw werd steeds beter en ging ook beter 

voetballen. Ze kregen ook een hoop kansen, maar door de goed keepende Lex bleef het 1-0 voor ons 

in de rust. Na wat tactische aanwijzingen in de rust kregen we wat meer grip op de wedstrijd. En na 

goed overspel en een mooie voorzet op Jeroen werd het 2-0 voor VCA. Na de 2-0 kwam de Zwaluw 

snel terug door 2-1 te scoren. Na spannende slotminuten bleef het 2-1 voor VCA en staan we nu na 3 

wedstrijden met 9 punten bovenaan. We hebben nog veel wedstrijden te gaan. Er kan nog van alles 

gebeuren in de competitie, maar we zijn goed op weg. 

 

De leiders Frans, John, Stijn, Dirk-Bart 

 

 

 

 

 

 

 



Sponsoruitje seizoen 2008/2009 

 

Woensdag 11 maart om 19:30 uur vond het sponsoruitje van VCA voor de tweede 

achtereenvolgende keer plaats. Na het zeer succesvol verlopen sponsoruitje vorig seizoen bij het 

Kruisherenklooster Sint Aegten, stond de sponsorcommissie voor de uitdaging wederom een leuk 

verrassend sponsoruitje te realiseren. De keuze was gevallen op een Casino Night in de kantine van 

VCA! Economische crisis of niet, het maakt niet uit, want er zijn ooit wijze mannen of vrouwen 

geweest die zeiden dat geld moet rollen! Zo ook vanavond in ”Casino Veldzicht”  

 

De opkomst was wederom boven verwachting!! Waar wij 34 aanmeldingen hadden, mochten we 

uiteindelijk maar liefst 63 personen ontvangen in “Casino Veldzicht”!! Een overweldigend aantal, 

waar wij natuurlijk zéér content mee waren. Ook ditmaal was 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.  

 

De eerste sponsors en onderhoudsvrijwilligers kwamen rond half acht binnen en werden 

verwelkomd door de croupiers en de gastheren (sponsorcommissie) welke allen net in pak gekleed 

waren. Nadat iedereen een bakje koffie met heerlijk bonbonnetje heeft genuttigd en 30 speelpunten 

heeft ontvangen, start Casino Night om en nabij 20.00 uur.  

 

Voor de officiële opening van “Casino Veldzicht” werd een korte presentatie gegeven over de dit 

seizoen behaalde successen, die mede door de sponsorbijdragen zijn gerealiseerd. Na de presentatie 

was het woord aan de 2 professionele croupiers. Na een korte uitleg van de speelrondes en het 

vergeven van de fiches, werd “Casino Veldzicht” officieel met een toast van overheerlijke champagne 

geopend.  

 

Het was een zeer gezellige avond. Het fanatisme van de aanwezigen leidde dikwijls tot hilarische 

momenten. Tevens viel het soms dramatische spel (of was het gewoon gebrek aan geluk) van 

sommigen op. Er waren personen die na slechts 6 minuten al uitgespeeld waren aan o.a. de 

pokertafel wat zo goed als zeker een heus wereldrecord opleverde. Nog opmerkelijker was de 

prestatie van de 12 deelnemers in de 2
e
 ronde aan de roulettetafel, want na 4 minuten waren er nog 

maar slechts 4 personen over!!! En dat terwijl een speelronde 40 minuten duurt! Daarnaast waren er 

ook een aantal personen die niet wisten hoe zij de grote hoeveelheid gewonnen fiches moesten 

versjouwen naar de andere tafel, wat uiteraard logistieke problemen opleverde. Na 2 spelronden 

konden alleen de personen die nog fiches hadden door naar de finaleronde, welke gespeeld werd 

aan de roulettetafel. De spanning was van de gezichten af te lezen. Je zag men hardop denken….. “ 

zal die vallen of niet, is dit een goede keuze of niet, hoe kan ik mijn onzekerheid verbloemen, heb ik 

nu geluk in het spel of in de liefde”?? Ja, de finaleronde zorgde weer voor veel hoofdbrekers en 

gezonde rivaliteit. De winnaars zijn uiteindelijk Theo Thelosen en mevr. Hendriks geworden die 

allebei een VIP-arrangement voor 2 personen voor de Copa del Agatha hebben ontvangen. Na de 

finaleronde is het nog lang gezellig geweest in “Casino Veldzicht”, want tot in de late uurtjes was het 

nog onrustig.  

 

Naarmate de avond vorderde werd menigmaal aangegeven dat dit uitje moeilijk te overtreffen zal 

zijn! Nou beste sponsor, wij kunnen u verzekeren dat wij hier 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 sponsoruitje, want met jullie allen zal wederom een bijzonder 

“gezellig” uitje gerealiseerd worden. 



 

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

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

 

Daarnaast gaat onze speciale dank uit naar de croupiers Erik en Petra en onze eigen VCA-

pokerhelden Bart en Tom voor de begeleiding van de spellen. En natuurlijk niet te vergeten ook het 

barpersoneel Leo, Loes en Harry waar wij altijd een beroep op kunnen en mogen doen! Bedankt!!! 

 

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

Koen van den Bergh, Michiel Gerits en Rene Broekmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Club van 100 vip-dag 2009 

Beste Club van 100-lid, 

  

Ook dit jaar nodigen wij u weer van harte uit om aanwezig te zijn bij de altijd gezellige Vip-dag. 

 

Op zondag 26 april bent u, met uw partner, van harte welkom om op deze laatste speeldag met 

“onze jongens” het seizoen af te sluiten. We beginnen de middag om half één met een overheerlijke 

lunch. Na de lunch zal er uiteraard weer een leuke activiteit op het programma staan. Om half drie 

wordt de aftrap gegeven voor de wedstrijd VCA 1 – De Zwaluw 1. Na de wedstrijd drinken we gezellig 

een drankje met de selectie. 

 

We hopen u dus te mogen begroeten op zondag 26 april om 12.30 uur op Sportpark Veldzicht. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te zijn dan zien we uw afmelding graag 

tegemoet. bob.thomassen@home.nl of tel.06-15076264 

 

Met sportieve groet, 

Club van 100 commissie v.v. VCA, 

 

 

Bob Thomassen, Michiel Gerits, Allard Kooijmans, Martijn Bardoel,  

Maarten van Kesteren, Koen van de Bergh en Rene Broekmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaalvoetbaltoernooi VCA 

 

De winterstop is aangebroken. Al een aantal jaren organiseert VCA voor deze donkere dagen rond 

het nieuwe jaar het zaalvoetbaltoernooi. Zondag 28 december rond de klok van half 1 werden de 

schoenen gestrikt voor een klein toernooitje in de sporthal van Oeffelt. Helaas viel de opkomst dit 

jaar tegen, dit werd gelukkig gecorrigeerd door de sportieve gretigheid waarmee de deelnemers het 

veld bestormden. Hoewel we momenteel in de winterstop verkeren was er conditioneel niks aan te 

merken op de prestaties die in de zaal geleverd werden. Drie teams; Roda JC, Lazio Roma en Juventus 

streden om de fel begeerde eerste plaats.  

 

Tijdens de eerste wedstrijd streden Roda en Lazio tegen elkaar, de strijd bleef echter onbeslist, 4-4 

was de eindstand. Juventus kreeg de eerste wedstrijd vrijaf waardoor ze een goede tactiek hadden 

opgezet. Ze wonnen dan ook hun eerste twee wedstrijden. Roda en Lazio werden genadeloos 

afgestraft met 5-1 en 6-0, de organisatie dacht dat de winnaars hun voeten al hadden laten spreken. 

Ondanks de vurige start van Juventus wisten Roda en Lazio zichzelf op te laden voor de laatste drie 

wedstrijden. In de return Lazio vs Roda werd het 2-4, wat Roda weer dichterbij Juve bracht.  

 

Na dit verlies was Lazio diep geschokt en maakten de mannen zich op voor hun laatste wedstrijd. 

Juve dacht inmiddels de eerste plaats al in de zak te hebben, maar niets was minder waar. Juve werd 

genadeloos afgestraft. Zowel Lazio als Roda versloegen het arrogante Juventus met 4-3. 

 

Roda liet zich uit als de onbetwiste kampioen. De scheidsrechter Tom Elders welke een goed en 

rustig toernooi heeft geleid sloot het toernooi af met de prijsuitreiking. Roda Jc werd bekroond met 

een kruimelvlaai met slagroom. Teamleider en veteraan Wilfred Bosma liet zich tijdens de derde helft 

dan ook uit als uitstekend taart snijder. We hopen dat alle deelnemers het naar hun zin hebben 

gehad en bedanken ieder voor hun inziet.  

 

De activiteitencommissie   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist u dat: 

 

• VCA ook online op verschillende websites te volgen is? 

• De site www.vca-stagatha.nl ondertussen weer in de lucht is? 

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

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

• We bijvoorbeeld wat “koppies” missen van selectiespelers? 

• Op www.copadelagatha.nl het laatste nieuws te lezen is m.b.t. het internationale 

jeugdtournooi dat in augustus georganiseerd wordt op de velden van VCA? 

• Het met de talenkennis van de organisatie wel in orde is? 

• We ons afvragen hoeveel Duitsers deze site “in die Löcher halten”? 

• We ons afvragen of alle deelnemers St. Agatha tegen die tijd wel zullen kunnen vinden? 

• Op www.vca4.nl alle ontwikkelingen van ons vierde elftal gevolgd kunnen worden? 

• We wel een overzichtje missen van de nieuwe aanwinsten van dit seizoen? 

• John H voorlopig voldoende tijd heeft om de site weer op orde te brengen? 

• We hem veel succes met zijn herstel wensen?  

• Er weer nieuws op het liefdesfront van onze scheidsrechterscoördinator is? 

• Dit nieuws deze keer niet uit de Breijenburg of Noblesse komt? 

• Rob zich aangemeld heeft bij Hyves? 

• Hij eindelijk weer eens een date met een leuke dame had? 

• Hij al behoorlijk opgewarmd was voor zijn eerste (digitale) afspraakje met Floor? 

• Zijn temperatuur daalde tot onder het vriespunt na het verschijnen van 2 van zijn 

teamgenoten? 

• We Rob toch succes wensen met zijn nieuwe digitale toenaderingspogingen tot het 

vrouwelijk geslacht? 

• We best wat ruimte in dit boekje willen reserveren voor een contactadvertentie? 

• De VCA-jeugd de voorjaarscompetitie erg goed gestart is? 

• We in mei enkele kampioenen hopen te mogen begroeten? 

• Wat ons betreft VCA 1 voorop? 

• Er op de jaarvergadering een (voorlopige) commissie voor het 50-jarig jubileum geformeerd 

is? 

• Het akelig stil is rond deze commissie? 

• Er zelfs geruchten gaan dat deze commissie nog helemaal niet opgestart is? 

• Wij benieuwd zijn naar de vorderingen? 

• 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


