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Uit het bestuur
Het seizoen zit er al weer op. Helaas hebben we 
afgelopen bij de senioren geen kampioenschap 
kunnen vieren. Wat dat betreft doet de jeugd 
het beter. De B en de D weer kampioen en de E 
en F zijn ook bovenin geëindigd.

VCA 1 is er wederom niet in geslaagd om 
promotie af te dwingen. VCA1, Co van Gelder 
en het bestuur hebben wederom voor het 
seizoen de ambitie uitgesproken om dit 
seizoen proberen te promoveren naar de 4e 
klasse. Ondanks dat het eerste voetballend een 
periode het mooiste en beste voetbalde in de 
5e klasse is toch gebleken dat op de momenten 
dat het er op aan komt de slag niet geslagen 
is. Jammer maar wij denken dat spelers en 
toeschouwers wederom een fijn seizoen 
achter de rug en veel voetbalplezier beleefd 
hebben. Van de spelers heb ik begrepen dat  

 
 
zij qua saamhorigheid en qua team een heel 
goed seizoen achter rug hebben. En daar gaat 
het natuurlijk om. Dat we met zijn allen plezier 
beleven aan het voetballen.
VCA 2 heeft het wel geprobeerd maar ook hier 
een was kampioenschap net te ver weg.

Bij VCA 3, waar in ieder geval het 
kampioenschap Derde Helft wederom gevierd 
is, blijft men voetballen voor het plezier en is 
een kampioenschap geen must.

VCA 4 heeft een goed eindspurt ingezet en zijn 
nog als derde geëindigd en bij de evaluatie 
van het afgelopen seizoen was men bijzonder 
positief over het afgelopen seizoen.   
Bij de laatste competitiewedstrijd hebben 
we de prijzen uitgereikt van de voetbalpool 
waar wederom is gebleken dat vrouwen meer 

gelegenheid voor bruiloften, feestavonden
koffi etafels en vergaderingen (±90 pers.)
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verstand van voetbal hebben dan mannen.
We hebben afscheid genomen van Co van 
Gelder en hebben de meest eervolle prijs 
binnen VCA uit mogen reiken en wel aan Bart 
van Kempen als Sportman van het jaar.

Bart heeft deze prijs dubbel en dwars verdient. 
Bart is een voorbeeld binnen de club. Vorig 
seizoen de stap gemaakt van het 4e naar het 
1e, een voorbeeld in het veld, binnen het team, 
jeugdleider bij de B, vrijwilliger enz.
Wij als bestuur vonden het een eer om jou die 
prijs uit te reiken.

De jubileumcommissie is gestart en de eerste 
gedachtes staan op papier. We constateren 
wel dat er meer mensen binnen VCA bij deze 
commissie moeten komen om er een geslaagd 
jubileum van te maken. 

VOELT U ZICH GEROEPEN OM MEE TE HELPEN 
BIJ ONS JUBILEUM IN 2011 DAN LAAT HET 
ONS WETEN WANT VELE HANDEN MAKEN 
LICHT WERK.

De ontwikkelingen van de Multifunctionele 
Accommodatie in Sint Agatha betekent voor 
VCA dat de Gemeente, maar ook wij op dit 
moment zo weinig mogelijk geld spenderen 
aan onze accommodatie. Het hoognodige 
gebeurt nog, maar we gaan er als VCA vanuit 
dat we binnen afzienbare tijd een geheel 
nieuwe accommodatie hebben en we hopen 
dat de deuren geopend kunnen worden bij ons 
jubileum in 2011.
Een viertal vrijwilligers in de kantine hebben 
aangegeven om aankomend seizoen te 
stoppen in de kantine. Wij doen een oproep 
aan iedereen of er personen zijn die gemiddeld 
één keer in de vier weken in de kantine zou 
kunnen staan.

GEVRAAGD

VRIJWILLIGERS IN DE KANTINE

GEEF HET DOOR AAN LOES GRAAT
OF AAN HET BESTUUR

Deze week en volgende week hebben we nog 
onze vertrouwde toernooien. Lagere elftallen 
toernooi en het 4x4 toernooi voor jong en 
oud. Veel voetbalplezier en hopelijk een hoge 
opkomst.

Op naar het nieuwe seizoen. 
Wij hebben al gemerkt dat onze nieuwe 
trainer er vol voor wil gaan en dat hij dat ook 
verwacht van geheel VCA. Sjaak Erps onze 
nieuwe trainer veel succes gewenst bij VCA

Van onze kant: Co bedankt voor twee mooie 
seizoen met veel voetbalplezier en Sjaak 
succes gewenst bij VCA.

Voor iedereen een goede vakantie en op naar 
Copa Del Agatha.

Harrie Cuppen
Voorzitter
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Het is half mei, een tijdstip dat de voorjaars-
competities voor de jeugd van V.C.A. zo goed als 
afgelopen zijn. De “traditionele”seizoensafsluitin
g staat voor 23 mei gepland en daarna is het qua 
voetbalverplichtingen enkele maanden rustig.

Terugkijkend kan worden gesteld dat het 
voor de jeugd van V.C.A. een prima seizoen 
is geweest. Sportieve hoogtepunten waren er 
volop. Na de kampioenschappen van de F1 en 
de B1 in de najaarscompetitie zijn er tijdens 
de voorjaarscompetitie opnieuw twee teams 
kampioen geworden. De D1 en weer de B1 waren 
de sterkste teams in hun klasse. De E1 eindigde 
na een sterke eindsprint op de tweede plaats en 
de F1 is verdienstelijk vierde geworden.
Het zijn niet alleen de sportieve prestaties, die tot 
tevredenheid stemmen. Vooral het plezier van de 
voetballers in het spelletje en geen vervelende 
incidenten tijdens beide competities zijn erg 
belangrijk. Grote betrokkenheid van de ouders 
en een echte keeperstrainer (bedankt Hans!) zijn 
grote pluspunten. Gemotiveerde leiders, die er 
veel lol in hebben om de jeugd van V.C.A. op een 
goede manier te begeleiden, zijn van belang.
Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen zijn er 
nog wat zaken, die op een goede manier ingevuld 
moeten worden. Voor de D spelers zou het heel 
goed zijn als ze als elftal de competitie in zouden 
kunnen gaan. Op dit moment zijn er te weinig 
spelers om dit te realiseren. We hopen met een 
grote wervingsactie op Padbroek voetballers 
richting V.C.A. te krijgen.

Danny Angenendt en Bas Hendriks kunnen we 
als C spelers niet bij V.C.A. onderbrengen. In 
goed overleg hebben zij er voor gekozen om 
bij de Zwaluw in Oeffelt te gaan voetballen. Wij 
wensen Danny en Bas hier veel plezier en succes 

en hopen ze weer bij V.C.A. te mogen begroeten 
als ze senior worden.
Komend seizoen is er weer een A1 van de partij. 
Onder bezielende leiding van Bart, Ricardo en 
Rens wordt er geprobeerd om net zo succesvol 
te zijn als dit jaar. De komende jaren worden de 
spelers klaargestoomd om door te stromen naar 
de senioren. Dat er kwaliteit in de huidige B1 zit, 
heeft Mike Hendriks met een invalbeurt in het 
eerste wel bewezen.

Wellicht dat er komende seizoen weer een mini-F 
team gaat starten. Er wordt binnenkort besproken 
of er voldoende animo is om de overstap van 
kangerooclub naar mini-F te maken.

Bij de F1 stopt Dirk Bart Prinsen helaas als leider. 
Wij bedanken hem voor de jaren, die hij als 
jeugdleider actief is geweest. Wij zijn nog op zoek 
naar leiding voor de F1 voor komend seizoen.

Zoals je kunt lezen is de jeugd van V.C.A. volop in 
beweging en na de naderende vakantieperiode 
gaan we er met z’n allen weer een mooie 
voetbaltijd van maken.

Hans Bloemen, jeugdcoördinator.

Jeugd van V.C.A. kan terugkijken
op een prima seizoen!
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Beste sportvrienden,
Bij deze wil ik me graag voorstellen als de 
nieuwe hoofdtrainer van VCA.

Mijn naam is Sjaak Erps, ik ben 50 jaar oud en 
woon samen met mijn vriendin Nikie.
Samen hebben we drie kinderen, namelijk 
een zoon en twee dochters. Van beroep ben 
ik militair en ben werkzaam op de vliegbasis 
Volkel. Ik woon nu in Nieuw-Bergen maar ik 
ben geboren in Siebengewald, daar heb ik ook 
mijn hele carrière als voetballer doorgebracht 
bij vv Stormvogels ’28.

Mijn eigen voetbalverleden: 
15 jaar lang heb ik in het 1e van Stormvogels 
’28 gespeeld, hiervan speelden we 7 seizoenen 
in de 2e klasse KNVB. Tijdens mijn actieve 
periode bij Stormvogels ’28 ben ik ook de 
trainersopleiding gaan doen, hierdoor ben ik 
in het bezit van het diploma TC II, welke de 
bevoegdheid verleent om te trainen tot en met 
de 2e klasse KNVB.

Mijn trainersverleden:
Na mijn actieve voetbalperiode ben ik 
begonnen als hoofdtrainer bij 4e klasser S.V. 
Wanssum.
Tijdens het 1e seizoen promoveerden we gelijk 
naar de 3e klasse via de nacompetitie. Helaas 
zijn we het laatste jaar ook weer gedegradeerd 
doordat er teveel 1e elftal spelers moeten 
afhaken door blessures en werk. Hierna heb 
ik getraind bij Montagnards in Nieuw-Bergen, 
toen 4e klasse, bij deze club haalden we elk 
seizoen de nacompetitie maar helaas leidde 
dit niet tot de gewenste promotie omdat we 
telkens de finale van de nacompetitie verloren. 
Als laatste club heb ik Stormvogels ’28 uit 
Siebengewald getraind, deze speelden toen in 
de 5e klasse. Met deze club zijn we ook weer 
gepromoveerd naar de 4e klasse. Toen ik echter 

van mijn werkgever kreeg te horen dat ik voor 
7 maanden naar Irak zou worden uitgezonden, 
was het niet meer mogelijk om nog langer de 
functie van hoofdtrainer uit te oefenen.

Het afgelopen seizoen begon het trainershart 
bij mij toch weer te kloppen, hierdoor ben 
ik nu dus bij VCA beland. Het bestuur en de 
spelersgroep verzekerden mij dat ze voor 
promotie naar de 4e klasse willen vechten. 
Dit zal dan ook mijn doelstelling zijn voor het 
komende seizoen. Tijdens de wedstrijden die ik 
heb bekeken, zag ik wel dat er kwaliteit in de 
spelersgroep aanwezig is, maar ook dat er nog 
het een en ander zal moeten verbeteren om 
ook echt voor de prijzen mee te kunnen doen.

Samen met de technische staf , het bestuur 
van VCA en de spelersgroep wil ik er helemaal 
voor gaan. Het is echter van groot belang 
dat iedereen binnen VCA ook daadwerkelijk 
hieraan wil bijdragen, het is namelijk niet 
genoeg om uit te spreken dat je voor promotie 
wilt gaan. Het is veel belangrijker om in de 
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praktijk te laten zien dat je ervoor gaat. De 
trainer kan dit namelijk niet alleen.

Mijn streven is om zoveel als mogelijk mensen 
binnen VCA bij de groep te betrekken en 
zo een breed draagvlak te creëren waarin 
prestaties leveren mogelijk wordt. We zullen 
met z’n allen keihard moeten werken om de 
gewenste resultaten te behalen, dit is dan ook 
wat ik verwacht van de spelers maar ook van 
iedereen binnen de vereniging die bij het team 
betrokken is. Ik ben zelf een winnaarstype. Het 
zal duidelijk zijn dat ik van voetballers houd 

die een winnaarmentaliteit hebben en die voor 
het team willen knokken. Verder is het werken 
aan de teamgeest heel erg belangrijk, samen 
keihard werken, samen winnen en feesten 
maar ook samen verliezen en treuren en er 
weer de schouders onder zetten. Verder sta ik 
voor iedereen open die een mening heeft en 
die mee wil denken en mee wil werken.

Ik hoop met u allen kennis te maken gedurende 
het komende seizoen en hoop dat wij u veel 
voetbalplezier zullen bezorgen.

Informatiebijeenkomst Copa del Agatha
Dinsdag 2 juni, 19.30 uur

Het zal niemand zijn ontgaan dat deze zomer op sportpark Veldzicht een internationaal 
A-juniorentoernooi voor profclubs gaat plaatsvinden. Zeshonderd jaar aan profvoetbalhistorie 
uit alle windstreken van deze aardbol komt samen op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 
augustus aanstaande. Om u goed te informeren over wat dit toernooi allemaal betekent voor 
Sint Agatha en voetbalvereniging VCA nodigt de organisatie van de Copa del Agatha u graag 
uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 2 juni in de kantine van VCA.

Wie doen er zoal mee? Waarom bij VCA? Hoe zit het met parkeren? Wat zijn de gevolgen voor de 
openbare orde en welke maatregelen worden er getroffen met betrekking tot de doorstroming 
van het verkeer? Vragen die allemaal aan bod komen tijdens de informatiebijeenkomst van de 
Copa del Agatha en die uw komst naar het sportpark dan ook meer dan rechtvaardigen. De 
organisatie wenst u graag volledig in te lichten over de (positieve) gevolgen voor het dorp, 
de inwoners van Sint Agatha en voetbalvereniging VCA in het bijzonder. Daarnaast hoopt de 
organisatie ook een beroep op u te kunnen doen met het verzoek om tijdens de Copa del 
Agatha als vrijwilliger één of twee dagen uw steentje bij te dragen aan dit voor het hele Land 
van Cuijk unieke evenement.

De informatiebijeenkomst vindt plaats in de kantine van v.v. VCA op dinsdagavond 2 juni 
aanstaande. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en de kantine is vanaf 19.00 uur geopend. 
Voor meer actuele informatie over het toernooi surft u naar: www.copadelagatha.nl.
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Sportman van het seizoen 2008/2009 
Tijdens de seizoensafsluiting werd Bart van 
Kempen, speler van VCA 1 en trainer/coach 
van VCA B1, bekend gemaakt als sportman 
van het seizoen 2008/2009. 

Zoals in 2005 opgestart, wordt in het kader 
van de mentaliteitsverbetering, een sportman 
van het jaar bekend gemaakt. Deze hoort een 
voorbeeld voor de overige leden te zijn: hij 
stelt zich positief en constructief op, gaat met 
respect om met anderen en met de spullen 
van de club, gaat voorop in de strijd of het 
werk, neemt anderen daarin mee, is zich er 
van bewust deel uit te maken van een team, 
is sportief en behulpzaam, wijst niet naar 
anderen maar pakt het zelf op en is bereid iets 
voor een ander te doen. De één doet dat in het 
veld, de ander daarbuiten.

Voor de sportman van het jaar nomineren 
alle leiders één speler uit het eigen elftal, die 
het meest voldoet aan de beschreven criteria. 
De leiders en trainer gezamenlijk bepalen 
wie van de genomineerden het wordt. Bij de 
seizoensafsluiting wordt de sportman van het 
jaar bekend gemaakt. 

We stelden Bart enkele vragen over zijn uit-
verkiezing:

Wat vind je er van dat jaarlijks een 
sportman van het jaar, op basis van 
deze criteria, wordt gekozen?
Het is een hele eer om als sportman gekozen te 
worden. Vind het ook goed dat deze prijs er is. 
Het is mooi om waardering te krijgen voor de 
dingen die je doet, los van het feit dat ze ook 
leuk zijn om te doen…
En een sportman ben je inderdaad zowel 
binnen als buiten het veld, een goede instelling 
en mentaliteit spelen hierbij ook een rol.

Hoe heb je de uitverkiezing ervaren?
Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dit totaal 
niet had verwacht. Ik was ook blij verrast toen 
ik mijn naam hoorde en stond met een mond 
vol tanden

Hoe kijk jij aan tegen de 
mentaliteit(sontwikkeling) binnen 
VCA, mede gezien je ervaringen als 
trainer/coach van de B-jeugd?
VCA is natuurlijk een kleine club, dat maakt 
het zo gezellig. Iedereen komt voor zijn plezier 
en probeert het beste uit zichzelf te halen. 
De club kent veel vrijwilligers en de sfeer is 
gewoon prima.
Ik kom natuurlijk nog maar net kijken bij VCA 
maar merk wel een groot verschil ten opzichte 
van vorig jaar. Alles wordt steeds beter 
georganiseerd en de leiders worden meer 
betrokken bij de andere teams. De club heeft 
ambities en dit begin je steeds beter te merken.  
Bij de jeugd zie je ook positieve ontwikkelingen. 
Vorig jaar zijn er veel klachten over de jeugd 
geweest, die zijn er dit jaar niet of nauwelijks 
geweest. De trainingsopkomst bij de jeugd is 
dit jaar ook beter dan vorig jaar. Ondanks een 
aantal verbeterpunten gaat het de goede kant 
op! En hopelijk krijgen een aantal spelers weer 
de kans om bij de selectie te komen.

Je speelt pas voor het eerste seizoen 
in de selectie van VCA 1 na een 
seizoen warmgedraaid te hebben 
bij VCA 4. Hoe heb je deze overstap 
ervaren?
De overstap is niet makkelijk geweest. Na 8 
jaar geen bal met de voet geraakt te hebben, 
was het erg wennen. Het spelletje zie je 
nog wel maar de controle over de bal, de 
balbehandeling en de timing in de lucht heb 
je niet zomaar terug. Maar door veel te trainen 
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komt het allemaal langzaam wel terug. Dankzij 
‘ut viert’ en de Copa del Agatha (voor lagere 
elftallen) ben ik weer gaan voetballen. 
Natuurlijk ligt het tempo bij VCA 1 veel hoger 
dan bij ‘ut viert’. Ook wordt een wedstrijd veel 
anders benaderd en is de mentaliteit van de 
spelers veel anders. Maar dat is niet meer dan 
logisch. Na een erg leuk seizoen bij ‘ut viert’ 
wou ik toch proberen om bij de selectie te 
komen, daar ik het leuk vind om te trainen en 
prestatiegericht ben. 

Als de redactie goed is ingelicht, 
heb je ook een rijk hockeyverleden. 
Welke verschillen zie je tussen deze 2 
teamsporten (behalve dan dat je bij 
voetbal geen stick gebruikt)?  
Laat rijk maar weg….. Maar inderdaad 
nadat ik bij JVC gestopt ben, door bepaalde 
omstandigheden, ben ik gaan hockeyen. 
Ergens is er wel spijt van deze wissel maar 
gelukkig heb ik nu de kicks weer aan!

Het grote verschil is wel de snelheid van het 
spel, dat ligt bij hockey veel hoger dan bij 
voetbal, je gebruikt andere spiergroepen en je 
conditie wordt meer op interval getraind, het 
spel is fysiek zwaarder en er is meer lichamelijk 
contact, de ondergrond maar dat spreekt voor 
zich, de kaarten en bijbehorende sancties en 
het ‘cultuurtje’ langs de lijn zijn toch wel de 
grootste verschillen.

Wat mogen we komend seizoen 
verwachten van VCA 1 en van Bart 
van Kempen in het bijzonder?
Ik verwacht dat VCA 1 volgend jaar gaat 
meedoen om de titel en in ieder geval een 
periode gaat pakken. Ik hoop natuurlijk dat 
ik hier mijn steentje aan bij kan dragen. Maar 
ik verwacht ook dat de Copa del Agatha een 
geweldig succes gaat worden. 

Een slotvraag: wil je verder nog iets 
kwijt aan de VCA-leden?

!!!Schrijf je in als vrijwilliger voor

de Copa del Agatha, op 8 en 9 augustus!!!

www.copadelagatha.nl
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Stitch-it bv
Kerkstraat Noord 7, 5441 BG  Oeffelt  
T 0485-36 25 35    F 0485-36 27 28   E info@stitch-it.nl

Borduren, bedrukken en
leveren van bedrijfskleding
voor promotiedoeleinden  

U kunt uw kleding persoonlijker maken met uw naam of
logo er op geborduurd. Teksten en afbeeldingen zijn gemak-
kelijk te borduren. In kleine en grote series. In de praktijk
blijkt dat promotionele acties met geborduurde producten
hoog gewaardeerd worden. Dus misschien is zo’n personal
touch hét idee voor die relatie die nog ‘naar iets’ op zoek is. 
Of voor uw eigen zaak natuurlijk!

uw personal  touch

Nu ook dealer van 

� www.stitch- it .nl
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Speler van de week
Zondagochtend vroeg staat ie startklaar in z,n 
V.C.A.-trainingspak.Hij is niet meer te houden.
Jawel…Dion is speler van de week! Om 12 
uur stonden we op het voetbalveld waar Dion 
met het team in de bestuurskamer mocht voor 
het overlegje.Dit was een leuk begin van een 
spannende dag.

Na een lekker broodje begon het spektakel; 
warming-up, balletje over schieten en 
doeltrappen.En dat alles met de grote spelers 
van V.C.A. Dat wil toch iedere jongen van 
7 jaar.Hij glunderde van oor tot oor. Toen 
de scheidsrechter aankwam heeft ie zich 
voorgesteld zijn samen het team op gaan halen. 

Samen met de scheids ,gevolgd door de 2 
teams’’St.Agatha en Oeffelt’’rende Dion met 
de bal in z,n handen het veld op.Na handen 
schudden begon de wedstrijd. Dion mocht de 
aftrap doen.Hij rende achter de bal aan richting 
goal en scoorde. Iedereen juichte voor hem.

Dion mocht de wedstrijd volgen met de reserve 
spelers en de coach op de bank. Helaas voor 
St.Agatha werd het 5-0, maar Dion was wél de 

enige van VCA die had gescoord.Hij was echt 
trots.Na veel chips en limonade kreeg ie van 
Stijn de medaille omgehangen van ‘’speler van 
de week’’.

En alsof de dag nog niet bijzonder genoeg was 
had Dion ook nog de loterij gewonnen.
Na alle spelers bedankt te hebben gaat Dion 
uitgeput maar stralend weer naar huis.

Namens Dion en zijn ouders;iedereen bedankt 
voor deze onvergetelijke dag!!!
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Betonwagen raakt van de weg
Uit De Gelderlander van zaterdag 18 april 
“RIJKEVOORT - Een betonwagen ligt op zijn 
kant op het talud van de oprit van de A73 
naar de A77, bij het knooppunt Rijkevoort. 
Gisterochtend, vlak voor acht uur, raakte de 
chauffeur de macht over het stuur kwijt. De 
38-jarige man uit Beneden-Leeuwen kon niet 
voorkomen dat zijn truck van de weg raakte. 
De auto kantelde, vernielde een lichtmast en 
gleed door de vangrail die over een lengte 
van vijftig meter werd beschadigd. Al het 
beton stroomde uit de auto. De oprit is de hele 
ochtend afgesloten geweest. De chauffeur 
bleef ongedeerd.”

Tja, wat moet je nou met zo’n stukje in het 
VCA-clubblad? Ondertussen zullen de meesten 
van de lezers wel weten dat de bestuurder 
van deze betonwagen (foto kon helaas niet 
overgenomen worden uit De Gelderlander en 
onze eigen persfotograaf was een dag of 3 te 
laat ter plekke) niemand minder was dan de 
kapitein van het vlaggenschip van VCA.  Toen 
dit stukje mij onder ogen kwam en mij duidelijk 
werd wie hier achter het stuur zat, riep dit bij 
mij toch een paar vragen op. Even een selectie 
hiervan, in willekeurige volgorde:
Waarom schnabbelen op een betonwagen als 
je zo’n geweldig contract hebt bij één van de 
bestbetalende verenigingen in het Land van 
Cuijk?
Het ongevalletje gebeurde op vrijdagochtend, 
zou het donderdagavond wellicht iets te 
gezellig geweest zijn in de VCA-kantine?
Zou Co wel netjes alcoholvrij gebleven zijn op 
deze bewuste donderdagavond?
Zou  dit voorval geen invloed gehad hebben op 
de wedstrijden en trainingen die volgden op 
deze rampzalige  vrijdag?
We zullen de antwoorden op deze vragen 
waarschijnlijk nooit weten (of misschien 

sommigen wel). Feit is wel dat VCA 1 in de 
laatste wedstrijden de weg ook volledig is kwijt 
geraakt, met als historisch dieptepunt de derby 
tegen De Zwaluw. Een behoorlijk aantal leden 
van de Club van 100 die uitgenodigd waren 
voor de jaarlijkse VIP-dag, kreeg een ware 
komedie voorgeschoteld. De ene na de andere 
blooper  in de VCA-verdediging zorgde ervoor 
dat er een beschamende 0-5 nederlaag als 
eindstand op het scorebord verscheen. Terwijl 
de kwaliteitsarme buren uit Oeffelt vochten 
voor hun laatste kans om in de 5e klasse te 
blijven, gaven onze verdediging en keeper(s) 
het ene na het andere doelpunt weg. Gelaten 
werd geaccepteerd dat ook de allerlaatste 
kans op deelname aan de nacompetitie 
verspeeld werd, falende verdedigers mochten 
de wedstrijd rustig vervolmaken, terwijl de 
hardwerkende (maar ook niet al te best 
spelende) jongelingen het veld mochten 
ruimen. 

Ik hoop dat de heren van VCA 1 genoten 
hebben (of dit nog gaan doen) van enkele 
fustjes Oeffelts bier (volgens de geruchten 
aangeboden door een Oeffelts lid van de Club 
van 100, tevens broer van onze voorzitter), 
een andere verklaring voor een volledig 
gebrek aan bezieling en zelfkritiek, kan ik niet 
verzinnen. Dat er ondanks een groot surplus 
aan kwaliteit, niet meer dan een veldoverwicht 
bewerkstelligd kon worden met als resultaat 
een nederlaag met historische cijfers, is geen 
reclame voor de mogelijke bezoekers en 
sponsoren voor de toekomst!!
Een Club van 100-lid
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Jubileumcommissie
Het lijkt nog erg ver weg, maar in mei 2011 
bestaat VCA 50 jaar. In de jaarvergadering 
die begin dit seizoen is gehouden, is een 
eerste oproep gedaan om te kijken of er 
geinteresseerden zijn die mee willen denken 
over de invulling van alle aspecten die bij 
een dergelijk jubileum komen kijken. Enkele 
weken geleden heeft de eerste bijeenkomst 
plaats gevonden van de voorlopige commissie. 
Deze bestaat uit vooralsnog uit Harrie 
Cuppen (voorzitter, namens het bestuur), 
Hans Bloemen (vice-voorzitter, bestuur), Rick 
Broekmans (secretaris), Jan van Es (financiële 
aangelegenheden), Allard Kooymans (ere-
voorzitter), Christ Gerrits en Piërre Gerrits.
We kwamen al snel tot de conclusie dat dit 
een erg magere bezetting is voor dit feest. 
Daarom hebben we direct afgesproken om 
actief op zoek te gaan naar aanvulling van 
deze commissie. We zoeken met name naar 
aanvulling op het gebied van:

Jeugd;

Fondsenwervers;

Dames;

Sponsoren

Deze groepen zijn vooralsnog ondervertegen-
woordigd. Wie interesse heeft, kan contact 
opnemen met één van de leden van de 
voorlopige commissie of bij de eerstvolgende 
vergadering (dinsdag 16 juni, 21.00 uur in de 
kantine) een kijkje nemen om te zien of het 
hem/haar aanstaat. Heb je geen zin om deel 
uit te maken van de commissie, maar wil je 
wel helpen bij het organiseren van het een of 
ander, meld je dan ook aan!!

De eerste vergadering bestond verder met 
name uit brainstormen over de datum van het 
jubileum (voorlopige datum 2-5 juni 2011), 
mogelijke activiteiten voor fondsenwerving en 
een mogelijke invulling van dit jubileum. Dit 
denkproces verkeert nog in een erg pril stadium, 
daarom willen we jullie dan ook allemaal 
oproepen om jullie ideeën voor activiteiten die 
geld in het laatje kunnen brengen, alvast door 
te geven aan de leden van de commissie. Ook 
ideeën voor de invulling van het jubileum zijn 
natuurlijk welkom.
     
De jubileumcommissie
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Derde plaats beloning voor ongeslagen reeks van negen duels

VCA 4 kroont zich clubperiodekampioen
in historisch seizoen
In de vorige uitgave van het 
VCA-blaadje memoreerde onze 
clubvoorzitter al in een paar zinnen 
aan het feit dat het plezier dit seizoen 
weer helemaal is teruggekeerd bij 
VCA 4. Dit kalenderjaar heeft zich 
dat uitbetaald in een ongekende 
reeks van acht overwinningen 
op rij en een historisch hoge 
eindklassering van derde. Zelfs het 
ongenaakbaar geachte tweede 
elftal van VCA moest lijdzaam 
toezien hoe ut viert het laatste 
clubperiodekampioenschap voor 
zich opeiste. De goede resultaten 
smaken uiteraard naar meer…

De Molukse ziekte is nauwelijks te vergelijken 
met de Mexicaanse griep noch met andere 
epidemieën. Het is eigenlijk ook een verzinsel 
van onze Molukse medemens om vooral 
wanneer of eigenlijk alleen als het zonnetje 
schijnt qua prestaties te toppen. Inmiddels 
moge duidelijk zijn dat ook de spelers van VCA 
4 ‘mooi weervoetballers’ genoemd kunnen 
worden. Het uitstekende begin aan het seizoen 
2008-2009, met bekeroverwinningen op hoger 
spelende seniorenelftallen, kreeg namelijk pas 
een gevolg na de winterstop. In het blakende 
zonnetje werd DSV op 22 maart in Sint 
Anthonis met 5-2 verslagen, waarna ut viert 
tot op de slotdag alleen maar overwinningen 
aan elkaar reeg en met de volgende cijfers het 
clubperiodekampioenschap voor zich mocht 
opeisen: 8 8 0 0 24p 43-7.

Als eerder al vermeld, is vooral het plezier een 
belangrijke factor geweest in de successen. 

Een combinatie van oud en jong, dik en dun, 
lang en kort, heeft geleid tot goede opkomsten 
(elke week weer) en weinig meningsverschillen 
onderling. De coaches Arie & W hebben het dan 
ook gemakkelijk gehad, al weten zij als Ajacied 
natuurlijk uit eigen ervaring dat luxeproblemen 
niet altijd tot succes leiden (lees: Marco van 
Basten).

Omdat hoogmoed ook in Sint Agatha voor de 
val komt, blaast ut vierde met het oog op de 
toekomst natuurlijk niet te hoog van de tafel. 
Maar aan bescheidenheid heeft natuurlijk 
niemand iets, dus hierbij de doelstellingen 
voor het komend seizoen:

Niets minder dan een evenaring van de derde 
plaats in het seizoen 2009-2010 (een stapje 
meer door de jeugd en het komt goed), een 
(oefen)zege op het tweede elftal (wat op 
het moment dat u dit leest ongetwijfeld al 
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Verslag sponsoravond van VCA op 11 maart
Op 11 maart waren o.a. wij, een stel sponsors 
uit Cuijk, uitgenodigd bij voetbalclub VCA. Na 
het nuttigen van een kopje koffie werd ons 
uitleg gegeven over wat de sponsorcommissie 
het afgelopen jaar reeds had verwezenlijkt. 
Ook werden de toekomstige benodigdheden 
in beeld gebracht. Wat natuurlijk prettig is om 
te weten waaraan het geld ook daadwerkelijk 
wordt uitgegeven. Je kon waarnemen dat er 
nog veel wensen bij VCA bestaan, maar ook 
zeer veel ambities, o.a. in het organiseren van 
allerlei activiteiten. Eén ervan is het grote 
internationale toernooi waar jeugdelftallen 
van zeer gerenommeerde clubs aan mee doen. 
Ik mag dan ook wel eens zeggen, zoals we dat 
onder elkaar wel eens doen: Jongens, jullie zijn 
goed bezig!!”.

Daarna werd het casino geopend nadat de 
begeleiding natuurlijk was voorgesteld. Nou, 
ik moet zeggen het was echt gezellig en we 
hebben dan ook met volle teugen kunnen 

genieten van dit toch altijd zeer leuke gokspel. 
Je kreeg eerst uitleg en daarna kon je aan 
iedere tafel je geluk beproeven. Ze hadden 
zelfs een leuke attentie als prijs beschikbaar 
gesteld. We geven de begeleiding dan ook 
graag een pluim voor de perfecte begeleiding 
en uitleg van de verschillende gokspellen.

Natuurlijk wil ik ook niet vergeten te vertellen 
dat een drankje en een hapje volop aanwezig 
waren. Al met al kunnen wij als sponsors 
terugzien op een goed georganiseerde en heel 
gezellige avond. Het was perfect en ik weet 
zeker dat diegenen die aanwezig waren er de 
volgende keer weer zeer zeker zullen zijn.

Hartstikke bedankt,
Tonnie Geboers  

is gebeurd op de Copa del Agatha Senior), 
topscorer Knoet die elke wedstrijd de helft van 
zijn kansen gaat afgeven op een speler die er 
beter voorstaat, Swilly die vier wedstrijden 
op rij gaat scoren, veld 2 zonder kuilen en 
groeven, Geert-Jan die twee duels op rij de 90 
minuten volmaakt, reserves die uit zichzelf en 
zonder mopperen gaan vlaggen, Olaf die elke 
bal klemt, Sandy die als een jonge god heerst 
achterin, Chrisje die langs de zijlijn opstuift, 
topscorer Knoet die elke wedstrijd de helft van 
zijn kansen gaat afgeven op een speler die er 
beter voorstaat, Martijn J die doorgaat, zijn 
broer René J die doorgaat met scoren, Wouter 
van R die een keer niet komt aansjokken, 
Wouter B vanaf dertig meter met links de bal 
in de kruising schiet, Elco nog meer scharen 
maakt, Choco ‘los’ komt, Stefan nog minder 

praat, Pietje vrienden maakt met de Mokro’s 
van Siol, topscorer Knoet die elke wedstrijd 
de helft van zijn kansen gaat afgeven op een 
speler die er beter voorstaat, Stijn leert juichen 
als hij heeft gescoord en Inge samen met de 
jongens gaat douchen als ze komt kijken. Enfin, 
nog genoeg te winnen dus volgend seizoen.

Afsluitend willen we onze gastspelers 
bedanken voor hun inzet tijdens de wedstrijden 
dat we een beroep op hen deden. Piërre Gerrits 
schitterde als vanouds, centraal achterin tegen 
Milsbeek, en Mike van de B1 eiste tegen DSV 
zelfs de man-of-the-match-award. Maar ook 
de andere spelers die mochten ruiken aan het 
succes van het vierde, deden niets onder voor 
de sterren uit dit team. Dus bij deze nogmaals: 
bedankt en tot volgend seizoen!
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Plaats Naam deelnemer Puntentotaal
  Weekscore Spel A Spel B Spel C Totaal
1. Anja Thoonen 32 61 0 32 93
2. Rick Broekmans 8 66 6 8 80
3. Koen van den Bergh 22 54 3 22 79
4. Jet Gerrits 7 69 3 7 79
5. Chris Gerrits 18 55 3 18 76
6. Rene Broekmans 21 50 3 21 74
7. Daniëlle Gerrits 2 69 3 2 74
8. Theo Thoonen 6 61 6 6 73
9. Karel Drentje 23 44 3 23 70
10. Annie Gerrits 16 50 3 16 69
11. Michiel Thoonen 14 48 6 14 68
12. Sien Gerrits 11 50 6 11 67
13. Danny Broekmans 8 55 3 8 66
14. Harry van de Burgt 5 61 0 5 66
15. John van Munsteren 0 66 0 0 66
16. Tiny Jilisen 12 52 0 12 64
17. Hans Bloemen 5 51 6 5 62
18. Ivo Toonen 7 54 0 7 61
19. Harry Kepser 3 51 6 3 60
20. A Timmers 0 60 0 0 60
21. A. Kooymans 19 36 3 19 58
22. Bart van Kempen 11 47 0 11 58
23. Britt Peeters 14 43 0 14 57
24. Frank Timmers 4 50 3 4 57 
25. Marcel Bulkens 0 51 6 0 57 
26. Harrie Cuppen 8 45 3 8 56 
27. Fons Thoonen 6 44 6 6 56 
28. Maarten van Kesteren 14 32 9 14 55 
29. Pierre Peeters 12 40 3 12 55 
30. Michiel Gerits 10 43 0 10 53 
31. Max Cohnen 16 36 0 16 52  
32. F. Toonen 8 44 0 8 52 
33. Joris van de Meulenhof 3 46 3 3 52 
34. Jan Thoonen 31 20 0 31 51 
35. Mathijs Thoonen 23 28 0 23 51 
36. Paul Lucassen 8 43 0 8 51 
37. Piërre Gerrits 6 39 6 6 51 
38. Mark Scheffler 7 43 0 7 50 
39. Cootje v Gelder 3 44 3 3 50 
40. Henny van der Burgt 2 47 0 2 49 
41. J.B vd Pol 10 35 3 10 48 
42. Petra Bulkens 10 35 3 10 48 
43. Marian Broekmans 11 36 0 11 47 
44. Riky Hendriks 20 23 3 20 46 
45. Gerrit Graat 0 40 6 0 46 
46. Loes Graat 0 46 0 0 46 
47. Elly Kooymans 9 35 0 9 44 
48. Bjorn van der Burgt 8 32 0 8 40 
49. Bob Thomassen 8 32 0 8 40 
50. Peter Hendriks 0 27 3 0 30

Tussenstand VCA-pool per mei 2009
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Eindstanden VCA seizoen 2008-2009
VCA 1 - 5e klasse G
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. HBV 1 22 13 3 6 42 51 33
2. Odiliapeel/Braks Gro 1 22 11 5 6 38 47 37  
3. Heijen 1 22 11 5 6 38 46 36  
4. Vianen Vooruit 1 22 11 4 7 37 47 32  
5. Toxandria 1 22 9 6 7 33 36 38  
6. Gassel 1 22 9 5 8 32 39 37  
7. VCA 1 22 9 4 9 31 36 33
8. DSV 1 22 9 3 10 30 40 35
9. Excellent 1 22 8 5 9 29 34 39  
10. De Zwaluw 1 22 5 8 9 23 34 38  
11. Handel 1 22 5 7 10 22 28 37  
12. HRC’27 1 22 2 5 15 11 27 70
  
VCA 2 - Reserve 5e klasse 531   
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. Vitesse’08 4 20 16 3 1 51 71 22  
2. VCA 2 20 14 2 4 44 84 30
3. SIOL 3 20 11 4 5 37 75 55
4. JVC Cuijk 5 19 8 3 8 27 38 45  
5. Constantia 3 20 7 5 8 26 46 43  
6. DSV 4 19 7 4 8 25 38 44 
7. RKOSV Achates 3 20 6 6 8 24 35 41  
8. Hapse Boys 5 19 6 2 11 20 39 64  
9. Olympia’18 6 20 5 5 10 20 51 86  
10. De Zwaluw 4 19 5 1 13 16 43 59  
11. SV Milsbeek 3 20 4 3 13 15 50 81  

VCA 3 - Reserve 6e klasse 632
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. SV Milsbeek 4 20 18 2 0 56 118 28  
2. Vitesse’08 5 20 14 1 5 43 89 39  
3. Hapse Boys 7 19 12 0 7 36 71 50  
4. De Zwaluw 5 19 11 3 5 36 58 56  
5. Astrantia 2 19 11 0 8 33 66 45  
6. JVC Cuijk 6 20 10 0 10 30 42 59  
7. RKOSV Achates 5 20 6 3 11 21 42 55  
8. VCA 3 20 6 2 12 20 35 64
9. VIOS’38 2 20 5 3 12 18 32 58  
10. DSV 5 19 3 2 14 11 20 64 
11. Vianen Vooruit 3 20 3 2 15 11 30 85  

VCA 4 - Reserve 6e klasse 633 
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. VIOS’38 3  22 19 2 1 59 101 19  
2. JVC Cuijk 7  22 18 3 1 56 116 41 
3. VCA 4  22 14 2 6 44 89 46
4. SV Milsbeek 6  21 11 0 10 33 71 56  
5. Vitesse’08 6  22 9 6 7 33 93 67  
6. Excellent 4  21 9 5 7 32 64 51  
7. SIOL 5  20 9 3 8 30 58 73
8. Vianen Vooruit 4  22 9 2 11 29 53 55  
9. Juliana Mill 7  21 6 3 12 21 52 84  
10. DSV 6  21 4 4 13 16 43 68
11. Toxandria 4  22 3 2 17 11 33 101  
12. Hapse Boys 8  20 0 2 18 2 23 135
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VCA B1 - 3e Klassse B01
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. VCA B1 11 9 1 1 28 49 19
2. HRC’27 B1CO 11 7 0 4 21 32 39  
3. SIOL B1 10 6 2 2 20 40 23
4. Fiducia B1 10 6 2 2 20 36 21  
5. RKOSV Achates B1 11 5 3 3 18 35 37  
6. Olympia’18 B2 10 4 4 2 16 28 24  
7. UDI’19/Beter Bed B3 10 4 1 5 13 34 34  
8. Toxandria B1 11 4 0 7 12 18 24  
9. Vianen Vooruit B1 10 3 2 5 11 29 27  
10. DSV B2 11 2 2 7 8 16 34
11. SV Milsbeek B1 11 2 2 7 8 22 42  
12. Excellent B1CO 10 0 3 7 3 19 34 
 
VCA D1 - 1e Klasse D01 (7-tallen)
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. VCA D1 6 6 0 0 18 64 11
2. De Willy’s D1 6 5 0 1 15 65 14  
3. Elsendorp D1G 6 3 0 3 9 50 36  
4. SES D2 6 2 1 3 7 29 18 
5. Macharen D1G 6 2 1 3 7 27 23  
6. Vianen Vooruit D2 6 2 0 4 6 34 36  
7. Blauw Geel’38/OtterW D10 6 0 0 6 0 2 133  

VCA E1 - 2e Klasse 101  
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. UDI’19/Beter Bed E8 10 10 0 0 30 71 17  
2. JVC Cuijk E3 9 7 0 2 21 51 26  
3. VCA E1 8 6 0 2 18 27 18
4. JVC Cuijk E5 10 6 0 4 18 41 33  
5. Constantia E2 10 5 1 4 16 40 36  
6. SIOL E1 7 4 0 3 12 18 23
7. FC de Rakt E1 8 3 1 4 10 28 31  
8. Olympia’18 E4 8 2 0 6 6 24 35  
9. DSV E3 10 2 0 8 6 23 38 
10. SES E2 10 2 0 8 6 26 57 
11. Hapse Boys E2 8 1 0 7 3 13 48  
 
VCA F1 - 2e Klasse 109
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. SVS F1G 10 9 0 1 27 58 16
2. De Zwaluw F2 10 8 0 2 24 65 15  
3. RKOSV Achates F3 10 6 2 2 20 32 22  
4. VCA F1G 9 6 1 2 19 30 12
5. JVC Cuijk F5 8 5 2 1 17 57 17  
6. De Willy’s F1G 10 4 0 6 12 46 58  
7. Sambeek F2 10 4 0 6 12 31 63  
8. SIOL F2 8 3 0 5 9 26 26
9. SV Milsbeek F2 8 2 0 6 6 25 27  
10. UDI’19/Beter Bed F12 9 1 1 7 4 18 54  
11. Vitesse’08 F4 10 0 0 10 0 5 83  
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Wist u dat:
•	 Het	voetbalseizoen	2008-2009	er	weer	op	zit?
•	 Er	nog	wel	wat	toernooien	op	het	programma	staan?
•	 De	platte	kar	voor	de	seniorenteams	helaas	weer	op	stal	is	blijven	staan?
•	 De	jeugd	dit	ruimschoots	goedgemaakt	heeft?
•	 Zowel	de	B-	als	de	D-jeugd	in	de	voorjaarscompetitie	bovenaan	geëindigd	zijn?
•	 We	voor	het	volgende	nummer	graag	nog	wat	foto’s	van	feestvierende	teams	zouden	
 willen plaatsen?
•	 We	alvast	met	een	schuin	oog	naar	het	nieuwe	seizoen	kijken?
•	 De	training	voor	de	lagere	elftallen	hervat	wordt	op	donderdag	13	augustus?
•	 Iedereen	welkom	is	die	niet	behoort	tot	de	selectie?
•	 Ook	leden	die	niet	op	zaterdag	of	zondag	actief	zijn,	best	mee	mogen	doen?
•	 Het	de	bedoeling	is	dat	je	om	19.45	uur	op	het	trainingsveld	staat?
•	 Ook	nabeschouwingen	op	het	afgelopen	seizoen	nog	welkom	zijn	voor	het	openingsnummer	

van komend seizoen?
•	 De	dames	van	De	Zwaluw	ook	al	bezig	 zijn	met	het	nieuwe	seizoen	getuige	de	volgende	

oproep:

Wie heeft er interesse om bij de Zwaluw dames 1 te komen voetballen?
Leeftijd tussen de 15-25 jaar.
Neem contact op met de Zwaluw.
De wedstrijden worden op zondag voor de middag gespeeld.

We ons wel afvragen of je na je 25e bij De Zwaluw met voetbalpensioen moet?
•	 De	terugblik	van	VCA	2	op	het	afgelopen	seizoen	helaas	niet	op	tijd	binnen	gekomen	is	bij	de	

redactie?
•	 Ook	hiervoor	ruimte	gereserveerd	wordt	in	het	volgende	nummer?
•	 We	jullie	allemaal	een	prettige	vakantie	wensen?
•	 Copy	voor	het	volgende	Veldoverzicht	graag	voor	15	augustus	zien	verschijnen?
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