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UIT HET BESTUUR

SAMENWERKING

Door het simpele feit dat er een tekort aan 
accommodatie voorzieningen voor onze 
verenigingen binnen Sint Agatha ontstond, 
zijn we als verenigingen gedwongen om op 
diverse onderdelen binnen ieders vereniging 
tot samenwerking te komen.  En verrek “het 
samenwerken” bevalt ook nog prima.
Nu we met de verenigingen diverse malen 
bij elkaar zijn geweest om te bespreken hoe 
het ontwerp van het gebouw, inrichtingsplan 
buitengebeuren en een overleg hebben 
gevoerd over een praktische invulling van 
het gebruik van het MFA blijken er op diverse 
terreinen mogelijkheden tot samenwerking. 
Niet dat alles op één hoop geveegd kan of 
moet worden en een bewaking van ieders 
eigen identiteit blijft natuurlijk de basis, maar 
wanneer we het voor elkaar krijgen om op 
onderdelen samen te werken dan is dat in 
ieders belang voor het voortbestaan van onze 
verenigingen binnen Sint Agatha.

Vanuit het bestuur van VCA staan wij open 
voor samenwerking met andere verenigingen 
en zullen dit ook uitdragen richting de andere 
verenigingen.

Voortgang MFA

De spade staat klaar maar is nog niet in 
de grond gezet. Door het koppelen van 
onderhoud voor de aankomende twintig jaar 
aan de aanbesteding van het gebouw is er 
een vertraging opgetreden van drie á vier 
maanden. Jammer maar het is niet anders. 
Vooralsnog blijft 11-11-2011 de streefdatum 
dat het gebouw klaar is.
Het ontwerp buitengebeuren is besproken met 

de ontwerpers en dorpsraad. De wensen van 
de gebruikers buitengebeuren lijken financieel 
niet haalbaar. Met name de wens van iedere 
vereniging voor een kunststof ondergrond 
inclusief het draaien van het hoofdveld lijkt 
niet haalbaar.
De ontwerpers hebben toegezegd om een 
alternatief ontwerp op papier te zetten waarbij 
het hoofdveld niet wordt gedraaid en een veld 
van kunststof gerealiseerd kan worden, waar 
nu tennisvelden liggen, waarop getennist, 
gekorfbald en getraind kan worden door VCA.
Qua kosten lijkt dat het meest voordelige, 
ieders wens wordt ingevuld en het gezamenlijk 
gebruik hoeft voor niemand een sta in de weg 
te zien.

WEB-SITE

Afgelopen jaar hebben we binnen het bestuur 
herhaaldelijk de website van VCA besproken 
en het was bijna zover dat wij de website weer 
wilden sluiten. Er is vanuit het bestuur van VCA 
geen enkel verwijt aan de ontwerper van de 
site, maar het gebrek aan tijd en communicatie 
noopten ons om andere beheerders voor de site 
te vinden. Martijn Jilisen & John Heijsterman 
hebben het beheer op zich genomen en ik 
moet zeggen de site is al rijkelijk gevuld. Door 
voeding vanuit alle geledingen binnen onze 
vereniging is de site een belangrijk middel 
om het communiceren binnen de vereniging 
aanzienlijk te verbeteren.
Jongens, vanuit het bestuur alvast bedankt 
voor jullie inzet en dat er veel gebruik van 
wordt gemaakt.

Wij nodigen iedereen uit om  www.vca-
stagatha.nl een keer te bezoeken en wellicht 
te gebruiken.
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VALSE START

Als vereniging hebben we een valse start 
gemaakt bij aanvang van het seizoen. We 
waren er niet klaar voor. 
Niet alleen op sportief gebied maar ook op 
het bestuurlijke en organisatorische vlak zijn 
er bij de start van het seizoen constateringen 
gemaakt welke de vereniging zich aan kan 
trekken en waaruit we moeten leren hoe we 
dit aankomend seizoen kunnen verbeteren en 
of veranderen.

Onze vereniging bestaat enerzijds uit actieve 
leden maar ook voor groot deel uit vrijwilligers 
die niet geheel vrijblijvend een aantal afspraken 
niet nagekomen zijn. Dit leidt over en weer 
tot on- of terechte verwijten richting elkaar.  
Wanneer dit weer leidt tot een negatieve spiraal 
dan hebben andere vrijwilligers en actieve 
leden er geen zin meer in en dan stoppen ze.

Bij iedere bestuursvergadering staat het 
onderwerp “organisatie vereniging” hoog 
op de agenda. Via onze vernieuwde website 
willen we de organisatie van onze vereniging 
in kaart brengen, activiteiten naar buiten 
brengen, taakomschrijving vrijwilligers, 
verantwoordelijkheden per bestuurslid 
vastleggen enz.

Tevens zijn we vanuit het bestuur bezig om het 
“verouderde” beleidsplan te up-daten.

SPORTIEVE PRESTATIES

Sportief gezien heeft ons eerste, onder andere 
door blessures, de eerste acht wedstrijden veel 
punten laten liggen en lijkt een kampioenschap 
ver weg. Niets is echter onmogelijk als je maar 
wil.

De laatste twee wedstrijden werden gewonnen 
en we staan weer in het linkerrijtje.
Het tweede begint een echt selectie-elftal 
te worden. Dit is mede te danken aan de 
enorme inzet van onze trainer Sjaak en het 
begeleidingsteam van het 1e en het 2e maar 
zeker niet minder de jongens zelf.
We zien regelmatig ongeveer 30 selectiespelers 
op het trainingsveld en geblesseerden zie ik 
ook op de trainingen verschijnen. Met een 
uitgroei naar volgend jaar kan het niet anders 
of het 1e en 2e worden binnen enkele jaren 
kampioen.

Het derde kampt met een tekort, twintig op 
papier maar in praktijk stukken minder, aan 
spelers, wat niet alleen te merken is aan de 
uitslagen maar ook aan de derde helft. Niet 
alleen voor ons maar vooral voor jullie zelf, 
probeer er meer jongens bij te betrekken die 
wel een balletje willen trappen en met plezier 
ook nog de derde helft willen spelen.

Het vierde gaat voor het kampioenschap. 
Ze staan ongeslagen bovenaan en wekelijks 
wordt er en goed voetbal gespeeld en druipt 
het plezier er van af. 
 
SPONSORBINGOLOTERIJ

De sponsorbingloterij kan voor onze vereniging 
financieel gezien de waarborg zijn voor het 
voortbestaan van onze club. Wanneer ieder 
lid en/of vrijwilliger van onze vereniging ieder 
voor zich één lot zou afnemen dan ontvangt 
VCA van de sponsorbingoloterij al ongeveer de 
helft van de totale contributie van alle leden.  
DUS DOE MEE

Slot
Geef de moed nooit op maar houd de 
moed erin dan gaat VCA  nooit verloren.
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Gedragsnormen vv VCA

Hieronder worden een 10-tal speerpunten 
van vv VCA te St. Agatha beschreven met 
betrekking tot gewenst gedrag, als vastgesteld 
in de algemene ledenvergadering op 22 
september 2005.

Alle leden zijn op de hoogte van deze 
gedragsnormen van de vereniging en gedragen 
zich overeenkomstig. Hiermee laat VCA zien 
waar de leden van onze vereniging voor staan 
en wat we van elkaar verwachten. Praktisch 
betekent dit dat we elkaar aanspreken op 
afwijkingen van deze regels in ons gedrag. 
De vereniging gaat ervan uit dat ieder 
zijn verantwoordelijkheid kent in deze. Op 
getoonde afwijkingen van dit gedrag kan 
een sanctie plaatsvinden, variërend van een 
correctiegesprek tot boetes, uitsluiting van 
wedstrijden en royeren. 

1. Fair Play kenmerken zijn respect, 
gelijkwaardigheid, geen geweld en de wil om 
op sportieve wijze te winnen.
Enkele voorbeelden:
- De handreiking van de tegenstanders vóór 
en in elk geval je directe tegenspeler(s) na de 
wedstrijd.
- De bal buiten de lijnen schoppen als 
een speler geblesseerd wordt. Speelt de 
tegenstander de bal buiten de lijnen, dan speel 
je bij de spelhervatting de bal terug naar de 
tegenstander.

2. Ik respecteer medespelers, tegenstanders 
en leiding, zowel binnen als buiten de 
vereniging. Ik toon ook respect voor al de 
(andere) vrijwilligers, die ervoor zorgen dat het 
mogelijk is dat ik kan trainen, mijn wedstrijd 
kan spelen, kortom kan sporten. 
Ik lever op vaste of variabele momenten een 
bijdrage (al of niet gevraagd). 

Indien iets niet goed geregeld zou zijn door het 
bestuur of een commissie, draag ik een beter 

idee aan, maar niet zonder aan te geven, wat 
ik zelf ga bijdragen bij de aanpak van mijn 
voorstel.

3. Ik accepteer de beslissingen van 
de leiding (scheidsrechter, assistent-
scheidsrechter, trainer, leider en aanvoerder). 
Incasseringsgedrag is ook tegen verlies 
kunnen.

4. In de kleedkamer ben ik 
medeverantwoordelijk voor het in 
nette staat houden/brengen van de 
verenigingseigendommen. We laten het 
kleedlokaal altijd schoon achter; in de regel is 
dat zoals we het zelf graag aantreffen. Bij het 
ontbreken van een trekker wordt dit gemeld; 
dit is geen reden voor niet schoonmaken. In de 
kleedkamer wordt niet gerookt.
De kleding van de vereniging wordt altijd 
binnenste buiten gedraaid en ingeleverd op de 
vaste plek.

5. Ik ben zuinig op de eigendommen van de 
vereniging en van anderen. Indien ik betrokken 
ben bij het ontstaan van schade, besef ik dat 
ik (mede)verantwoordelijk, eventueel (mede)
aansprakelijk, kan worden gesteld voor die 
schade. De door mij (mede) veroorzaakte 
schade kan op mij worden verhaald.

6. Als ik gast ben bij een andere vereniging, 
gedraag ik me in elk geval alsof ik thuis speel, 
maar houdt er rekening mee dat er zaken 
anders geregeld kunnen zijn.

7. Een met mij gemaakte afspraak (afspraak 
is afspraak), kom ik altijd na. Ik heb het recht 
de ander, waarmee ik de afspraak heb, aan te 
spreken op zijn deel van de afspraak. Ik ben 
op tijd voor training en wedstrijd. Ik meld mij 
tijdig af als ik onverhoopt niet zou kunnen.

8. In de kantine weet ik me te gedragen. 
Hieronder wordt ook verstaan het schoon 
achterlaten van de tafel en zitplaats en het 
terugbrengen van glaswerk of porselein/
aardewerk.

“Zo zijn onze manieren” 
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9. Naar het sportpark, tijdens het verblijf op 
het sportpark en van het sportpark naar huis 
toon ik goed gedrag. Enkele voorbeelden:
- Ik parkeer de fiets of auto in de daarvoor 
aanwezige rekken cq vakken. 
- Ik draag  VCA-kleding naar en van het 
sportpark uitsluitend indien de gedragsregels 
dit toestaan (dus als dit is afgesproken).
- Op en rond het sportveld ben ik mede 
verantwoordelijk voor het op orde houden 

van ons sportcomplex (er is extra alertheid 
geboden voor glas).

10. Ik ben trots op (het geel-zwart van) vv VCA 
St. Agatha en straal uit dat ik plezier beleef/wil 
beleven aan mijn voetbalsport.

Bestuur, trainer en leiders vv VCA,
vastgesteld in de algemene ledenvergadering 
op 22 september 2005

In de ledenvergadering gemaakte afspraken met betrekking tot de gedragsnormen

De gedragsnormen gelden voor alle leden van de vereniging.•	
lk jaar wordt een sportman van het jaar gekozen, die qua inzet en gedragsregels in hoge •	
mate het goede voorbeeld heeft gegeven. 
Opgelopen team- of individuele boetes (€15,- per kaart) worden direct aan de vereniging •	
vergoed (via de leider). Bij de winterstop en aan het eind van het seizoen wordt per team 
de stand opgemaakt en met de teams besproken. Spelers die boetes niet hebben betaald 
worden geschorst, totdat is betaald. Bij niet betaalde teamboetes kan het team uit de 
competitie worden gehaald.
Het staat ieder team vrij nadere onderlinge afspraken te maken, bv. het al dan niet •	
gezamenlijk betalen van kaarten of het instellen van een boetepot. 
Op het niet schoonmaken van een kleedlokaal staat een teamboete (€20,-). Er wordt gezorgd •	
voor voldoende schoonmaakmaterialen.
Spelers die 2 keer niet komen opdagen, zonder zich af te melden, worden geroyeerd.•	
In geval van nood mogen jeugdspelers vanaf 15 jaar (B-jeugd) invallen bij de senioren, in •	
overleg met de jeugdleider.
Ieder team is zelf verantwoordelijk voor de aan het begin van het seizoen ontvangen •	
materialen (kleding, waterzak, ballen, verzorgingskoffer). Ontbrekende spullen worden zelf 
en op eigen kosten aangevuld. Ieder team krijgt een afsluitbare ruimte voor de opslag van 
de eigen materialen (alleen de wasserij heeft ook een sleutel van die ruimte).
Leiders zijn donderdag in de kantine aanwezig voor de opstellingen. Indien men echt niet kan, •	
wordt vóór donderdag 22.00 uur telefonisch contact opgenomen met de competitieleider.
Leden onderling spreken elkaar rechtstreeks aan op afwijkend gedrag. Bestuursleden, trainers •	
en leiders hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij geven het goede voorbeeld en 
spreken anderen altijd en overal aan op overtredingen van de gedragsnormen. 
In het bestuur worden besluiten genomen over toe te passen sancties (in overleg met •	
de betreffende leider), indien leden zich meerdere malen of in ernstige mate niet aan de 
gedragsregels hebben gehouden. Beroep is mogelijk bij de commissie van beroep.
Met de leiders is uitgebreid stil gestaan bij de gedragsnormen en afspraken. De leiders hebben •	
uitgesproken hier achter te staan, het goede voorbeeld te zullen geven, de teamleden er op 
aan te spreken en eventuele overtredingen te melden aan het bestuur. Elke bijeenkomst van 
leiders wordt de stand van zaken, inclusief de gedragsregels, besproken. 
Toekomstige nieuwe leden ontvangen bij aanmelding een informatiesetje van/over de •	
vereniging, met onder andere de gedragsregels.
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Copa del Agatha 2010

Toen mij werd gevraagd om als bezoeker een 
stukje te schrijven  voor het VCA clubblad 
twijfelde ik geen minuut. Om mijn ervaringen 
met jullie te delen heb ik het een en ander 
op papier gezet. Voor mij als bezoeker was 
dit de eerste kennismaking met St.Agatha 
als voetbal”dorp”.” Waar een klein dorp 
groot in kan zijn” dacht ik toen ik het strak 
gemaaide voetbalveld betrad  op  de eerste 
dag van dit toernooi. Onder een stralend 
zonnetje zag ik rond de klok van 10.30 uur al 
heel wat vrijwilligers gehuld in gele/zwarte/
witte shirts druk in de weer met de laatste 
voorbereidingen. De stemming zat er toen 
al goed in en de “Brabantse”gezelligheid 
straalde er vanaf. 

Om 11.00 uur werd er gestart met de 
proefronde van de ballenkids, ongeveer 36 
jongens en meisjes verschenen op het veld. 
Ook zij hadden er zin in en met af en toe 
iets wat gespannen gezichtjes werden de 
eerste passen op het veld geoefend. Klokslag 
11.30 uur was het tijd voor een daverend 
openingsspektakel. Een voetbalheld in de vorm 
van een gigantische “Superman” verzorgde 
met een reuzenvoetbal de aftrap voor het 
toernooi, even later werd deze vergezeld 
door Batman en Robin zij vermaakten het 
publiek met hun balspel. Ondertussen had 
“ Paco “de Copa del Agatha mascotte (in 
de vorm van een uil) zich opgemaakt voor 
zijn entree, hij verscheen op een prachtig 
uit ijzer geconstrueerde driewieler. De 
ceremonie eindigde met Bengaals vuurwerk 
dat ontstoken werd en door onze helden 
over het veld gedragen. Tijdens de ceremonie 
zorgden de ballenkids voor het dragen van  
de vlaggen van de teams wat natuurlijk een 

hele eer was . Daarna was het tijd voor het 
echte spelletje, er werd gestart met de eerste 
wedstrijd. Ik was onder de indruk van de 
gemoedelijke sfeer en de professionele opzet. 
Rondom het voetbalveld was er vermaak 
voor groot en klein. Op een Kids plein stond 
een springkussen, een stand van Cuijk in 
beweging waar men deel kon nemen aan de 
fittest, een schminkstand , voetbalkooi en je 
kon op de foto met mascotte Paco. Als (niet 
voetbalminded) moeder van een ballenmeisje 
heb ik dit weekend beleefd als een geweldig 
gezellig sportief evenement. Vooral het spel 
waarbij winnen natuurlijk voorop staat heeft 
mij zeer geboeid, ook de manier waarop de 
jongens van de teams onderling met elkaar 
omgingen. Zij deelden de hele dag naar 
hartenlust handtekeningen uit. Geweldig om 
te zien hoe onze ballenkids daarvan genoten; 
trots showden zij hun T-shirts bezaaid met 
handtekeningen. Nooit geweten dat een 
ballenmeisje dat ook zo stoer vindt, daarna 
nog op de foto met je favoriete voetballer en 
jouw dag is compleet! Aan het eind van de 
tweede dag werd de finale gespeeld tussen 
het Braziliaanse team Botafogo en het 
Duitse team Schalke 04. De winst ging naar 
Brazilië,  uitzinnig van vreugde namen zij de 
gigantische Copa in ontvangst. 

Wat mij en mijn ballenmeisje betreft 
volgend jaar same time, same place!
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Rabobank. 
Sponsor van dromen.

Dichtbij, betrokken en toonaangevend.
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Copa del Agatha 2010

Een tijdje geleden ontmoette ik Tulia Aben en 
zij vroeg mij of ik interesse had om me op te 
geven als vrijwilliger bij de Copa del Agatha. 
Ik  had daar wel oren naar. Mijn zomervakantie 
duurt  6 weken dus een prima onderbreking. 
Ik raakte enthousiast mede omdat ik vanwege 
mijn werk enkele connecties heb die eventueel 
een bijdrage zouden kunnen leveren aan dit 
toernooi. Werk aan de winkel.

Nu het toernooi er op zit is mijn enthousiasme 
alleen maar gegroeid. Als niet-voetbalkenner 
heb ik mij met name gericht op de sfeer 
van het toernooi. Maar ja, wat is dát dan 
eigenlijk de sfeer weergeven? Je leest vaak 
iets in de trant van “en de sfeer was goed”! 
Iedereen begrijpt dat, maar wat betekent dat 
dan? Dat blijft ook in dit geval natuurlijk een 
persoonlijke opvatting/ervaring en het gevoel 
dat je er bij hebt, maar ik wil het je zeker niet 
onthouden!!

Op vrijdag was de vrijwilligersavond: ik liep 
het sportpark van VCA op en ik trof daar een 
totale metamorfose aan. De eerste gedachte 
die bij me opkwam was dat er een enorme 
inspanning is geleverd om het sportpark een 
dergelijk professionele uitstraling te geven. 
Chappeau aan het adres van de organisatie, 
waarvan ik vind dat dit een goed moment 
is om hen in het bijzonder te bedanken voor 
hun geweldige inspanning die verder gaat 
dan alleen maar het voetbalweekeinde. En 
natuurlijk ook al die vrijwilligers, ook van buiten 
St. Agatha. Maar laten we vooral ook niet de 
gewone toeschouwers vergeten want zonder 
toeschouwers is zo´n feest niet compleet!

De openingsceremonie op zaterdag was 
groots; de gezichtjes van de ballenkids stonden 

gespannen, je zal het maar meemaken dat je 
rond je 8e jaar de vlag mag dragen én op de foto 
mag met een buitenlands juniorenvoetbalteam 
waarvan er een aantal wellicht over een paar 
jaar op TV te zien zijn. Veel ballenkids hebben 
tijdens deze dagen keihard gewerkt om zoveel 
mogelijk handtekeningen en gadgets te 
verzamelen, een groot succes!!

Doordat Elke van den Heuvel en ik bij 
regelmaat over het complex liepen om de 
ballenkids naar hun plaats te brengen, hebben 
we heel veel positieve reacties van bezoekers 
ontvangen. De laagdrempeligheid van het 
toernooi, de gezelligheid, de uitstraling van 
het terrein en de perfecte organisatie zijn de 
meest terugkerende reacties die we hebben 
vernomen. Het wisselvallige weer was dan ook 
geen spelbreker.

Maar voor mij betekent Copa del Agatha 
inmiddels meer, veel meer. Soms heb ik weinig 
woorden nodig om iets toe te voegen, zoals bij 
het fantastische Botafogo-moment voor Frans 
Burgers en zijn familie: St. Agatha pur sang! In 
één woord geweldig.

Ik vind het van veel saamhorigheid getuigen 
dat inwoners van ons dorp zich in willen zetten 
zodat er één doel kan worden bereikt: de Copa 
del Agatha wederom tot een succes maken. Ik 
heb de hoge mate van coöperativiteit onder de 
vrijwilligers én de organisatie als heel positief 
ervaren, overigens ook tijdens de borrel op 
zondagavond…….

De Copa del Agatha is voor mij een bijzondere 
ervaring geweest en ik heb er een heel goed 
gevoel aan overgehouden. Ik ben blij en 
enigszins trots dat ik mijn medewerking heb 
mogen verlenen aan dit toernooi.

Margot Poel
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Nu er we toch zijn!

Door de ervaring die we hadden opgedaan 
tijdens het Eurofoot-tornooi in Oostduinkerke 
2010 werd met volle moed, doch met een flinke 
dosis gezond realisme - een woord dat dankzij 
Bert van Marwijk stilaan binnendringt in het 
Nederlandse voetbal – de reis richting Sint 
Agatha aangevat. Met de recentste Voetbal 
International en het boek “De excellerende 
sportcoach” van Peter Murphy en Rogier 
Offerhaus in de koffer leken we alvast 
gewapend voor dit avontuur in internationaal 
gezelschap. 
Bij aankomst stond onze teammanager René 
ons al vol ongeduld op te wachten en hij gaf 
ons al snel het gevoel thuis te zijn, evenals de 
traditioneel uitgedoste toiletdames. En laat dat 
nu net het gevoel zijn waardoor een kanarie 
zijn beste liedjes te berde brengt ! Doch tijdens 
de ploegvoorstelling werd duidelijk dat winnen 
voor de U19 van STVV niet evident zou worden 
met dit imposante deelnemersveld.  Onze 
rechtsachter Faysal – met zijn 1.62 meter de 
kleinste van de selectie – keek alvast op naar 
de reuzen van Schalke 04 die toevallig naast 
ons voorgesteld werden. 
In de openingsmatch werden de A1 van Sint-
Truiden direct met beide voeten op de grond 
gezet door de formatie van der SO4. Een 
ongrijpbaar middenveld uit Gelsenkirchen 
bezorgde de trainer kopzorgen en enkel via 
een goede organisatie, heel veel  inzet én het 
nodige geluk kon de schade beperkt worden. 
Een gevleide 1 – 0 … nederlaag! 
De wolken werden nog donkerder boven Sint 
Agatha toen bleek dat de doelman numero 
uno Robin niet meer aan spelen toe zou 
komen tijdens het tornooi ten gevolge van een 
een handblessure. Bijgevolg zou alle druk op 
de schouders van Jonas terechtkomen, met 
15 jaar en 349 dagen de jongste telg van de 

selectie. “Doch elk nadeel, heb zijn voordeel”: 
liet Johan Cruijff ooit optekenen en Jonas zou 
doorheen het tornooi als keeper uitgroeien tot 
een nieuwe Maarten Stekelenburg.
De wedstrijd tegen NEC/FC OSS was nog maar 
net op gang gefloten of de kanaries werden 
via een typisch Belgische counter uit de jaren 
’80 op een koude douche getrakteerd. STVV 
liet de kopjes echter niet hangen en stroopte 
de mouwen op. Via een kopbaldoelpunt van 
centrale verdediger Tim kwam Sint-Truidense 
VV alsnog langszij! Gezien het spelverloop een 
(te) karige :  1 -1?
De rit naar het Hampshire hotel in Mill verliep 
ondanks de magere puntenoogst in opperste 
stemming tot de plaatselijke fotograaf van de 
politie  besloot een foto van de spelersbus te 
maken. Even werd het stil, doch een snelle 
berekening van René leerde ons dat de 
Hollandse prijzen best meevielen. Een heerlijke 
douche, een koolhydraatrijke maaltijd en Douwe 
Egberts later was de bittere pil doorgespoeld.
Door de stortregen werden we tijdens de 
avondwandeling gedwongen tot een bezoek 
aan de plaatselijke kroeg en konden we op 
Studio 1 met afgrijnzen vaststellen hoe het 
eerste elftal door de manschappen van Adrie 
Koster van de Brugse mat gespeeld werd. Een 
teken aan de wand? 
Bij een sterke koffie werd de balans van 
de eerste dag opgemaakt en reikhalzend 
uitgekeken naar de komende wedstrijden 
tegen Botafogo, Hoffenheim en IFK Göteborg. 
“Nothing is impossible” -  de slogan vermeld 
op de outfit van IFK Göteborg - schoot ons te 
binnen en vormde het sein om te gaan genieten 
van het heerlijke kingsize bed in een sfeervol 
ingerichte kamer!

Was het het geluid van het marinevliegtuig 
dat gedurende de ganse nacht boven het hotel 
surveilleerde of eerder de nachtelijke arbeid van 
zijn kamergenoot, dat elftalbegeleider Tony deed 
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besluiten om de diverse oorlogsmonumenten 
uit de slag om Arnhem te gaan bezoeken én 
dit wel zeer vroeg in de ochtend ? Wie zal 
het zeggen!?  Tijdens het observeren van de 
troepen aan de ontbijttafel bleek duidelijk dat 
bij sommige spelers de inspanningen minder 
goed verteerd waren. 
Wat de aandachtige toeschouwer tevens 
kon merken was dat aan het buffet al menig 
Botafogo  speler zijn Sambapasjes aan 
perfectioneren was. Wat dit hun geheim? 
De Tour wordt volgens anciens zoals Eddy 
Merckx in bed gewonnen én volgens Romario 
word je wereldkampioen door nachtenlang – 
weliswaar omringd door vrouwelijk schoon - 
op strand te dansen. Een moeilijke keuze! Het 
is algemeen bekend dat het Schotse Passing 
Game via Charles Miller aan de overkant 
van de Grote Plas is terechtgekomen en 
sindsdien sterren als Garrincha (de bijnaam 
“klein vogeltje” kreeg hij van zijn zuster)  hun 
eigen variant, bekend als Jogo Bonito, overal 
ter wereld laten bewonderen. Nederland 
maakte trouwens al in 1959 kennis met de 
onnavolgbare dribbelkunsten van Garrincha 
als rechtsbuiten van Botafogo, tijdens een 
Europese promotietour met wedstrijden tegen 
Willem II, Sittard ’54 en Feyenoord!
Het leek wel een reünie van de nakomelingen 
van Garrincha - volgens de legende kon je 
er meer dan één voetbalploeg mee opstellen 
- te zijn die op het hoofdveld van Sint 
Agatha waren verzameld . In veertig minuten 
maakten ze brandhout van de jonge kanaries 
! Een kansloze 4 tegen 0, je zou voor minder 
beginnen twijfelen…! De tijd leek rijp om 
de stiekem meegereisde mental coach erbij 
te roepen !  Welk ritueel de goeroe precies 
uitvoerde, zullen we nooit te weten komen, 
doch de donkere wolken boven Sint Agatha 
verdwenen en maakten plaats voor een 
aangenaam zonnetje. Met andere woorden : 
de barometer – voor insiders het humeur van 

de aanvoerder  – sloeg om!
Tegen Hoffenheim werd al snel duidelijk dat 
bij beide teams de zenuwen hoog gespannen 
waren. Er werd dan ook vol overgave gestreden 
om elke bal. In zoverre dat zelfs al na vijf 
minuten twee spelers knock-out aan de zijlijn 
lagen. Voor de gevoelige lezer besparen we u 
verdere details, tenzij dat het op dit ogenblik 
goed gaat met beide heren. 
Naast het onderscheid in spelstijl van 
beide elftallen kon het publiek van dichtbij 
kennismaken met het verschil qua aanpak van 
de coaches ! Daar waar de trainer van STVV 
eerder verkoos om stoïcijns post te vatten op 
de zijlijn tot ergernis van de lijnrechter van 
dienst, besloot de coach van Hoffenheim om 
- mit Deutsche Gründlichheit - hoog in de 
tribune tussen de supporters van de tegenpartij 
plaats te nemen om zo een beter overzicht te 
hebben op het spelgebeuren. Via een steekspel 
van tactische wissels, doch voornamelijk met 
“kampffußball”,  en een prachtig doelpunt 
van aanvallende middenvelder Kim werd een 
zwaar bevochten 1 – 1 gelijkspel uit de brand 
gesleept. Bij een aantal spelers was nadien 
de “brandstoftank” helemaal leeg. De laatste 
wedstrijd tegen IFK Göteborg leek dan ook 
eerder een calvarietocht te worden. Zeker 
toen IFK al snel via een “goedkope” penalty 
op voorsprong kwam. De talrijke toeschouwers 
werden echter met “Barça”- voetbal naar het 
puntje van hun stoel gebracht. De jongens 
van Sint-Truiden grepen vol overgave de 
Scandinaviërs volledig bij de keel en de 
gelijkmaker van rechtsbuiten Jelle - die na een 
onnavolgbare dribbelactie van rechtsachter 
Faysal de bal “in de zestien” kreeg aangespeeld 
– bleef dan ook niet lang uit. 
Met een achterwaartse salto, na het 
binnenpegelen van het winnende doelpunt, 
kreeg diepe spits Dries het voltallige publiek op 
de banken. Een welverdiende 2-1 overwinning  
die zelfs door het Oranje-publiek gesmaakt 
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werd. Terwijl de voltallige spelersgroep moe 
maar voldaan genoot van de finale, trok de 
technische staf zich terug aan het buffet onder 
het motto : “Nu er we toch zijn!”  Met een 
heerlijk bakje troost  of een biertje was er 
eindelijk tijd om een boompje op te zetten 
over verschillen tussen België en Nederland, 
jawel … de politiek, doch vooral over voetbal!  

Nadien werd afscheid genomen met de mooiste 
opmerking : ” jullie team is duidelijk gegroeid 
gedurende het tornooi” ! Met andere woorden 
: opzet en missie geslaagd. Op naar de eerste 
competitiewedstrijd tegen het grote … Club 
Brugge! Maar als we iets geleerd hebben 
van het dorpje Sint-Agatha is dat kleintjes tot 
grootse dingen in staat zijn!

Mijn ouders, Hermanus en Elisabeth Stevens, 
zijn net voor de oorlog begonnen met de 
smederij. De smederij hebben zij in de loop der 
jaren uitgebreid met een winkel in ijzerwaren, 
gereedschappen en huishoudelijke artikelen. In 
1980 kregen mijn zus en ik de kans de winkel 
over te nemen waarbij zus Ria de huishoudelijke 
tak heeft voortgezet in de Kaneelstraat en ik 
verder ben gegaan in de Veldweg samen met 
mijn vrouw, Else. Mijn zoon Ralph heeft zich 
inmiddels ook aangesloten, we werken vandaag 
de dag met 4 personen vast en 2 personen 
part-time om goede producten te verkopen 
en goede service te verlenen, zowel aan 
particulieren als aan professionele bedrijven. 
Service hebben we hoog in het vaandel, 
hiermee zijn wij graag onderscheidend. Ook 
zijn we onderscheidend qua assortiment. Het 
assortiment is in de tijd flink toegenomen, 
waardoor we de klant de gewenste producten 
kunnen bieden. Hoofdzakelijk verkopen we 
A-merk gereedschap waarbij kwaliteit voorop 
staat. Stevens heeft het: van professioneel 
tuingereedschap tot los schroefje!

Heeft u zelf gevoetbald?
Nee, ik heb nooit gevoetbald bij een 
vereniging, ik ben nooit verder gekomen dan 
het schoolelftal.

Met wie kan u zichzelf associëren wat 
betreft u voetbalkwaliteiten?
Geen idee, met alleen af en toe op zondag 
een beetje ballen in de tuin is dat moeilijk 
te zeggen. Vroeger heb ik wel aan tennis en 
volleybal gedaan.

Wat is uw affiniteit met VCA?
Sinds jaar en dag heeft ons bedrijf een 
sponsorbord langs het veld staan van VCA.
Zo nu en dan zijn we ook bezoeker van de 
gezellige en sfeervolle sponsoravonden.

Wordt VCA 1 kampioen dit seizoen?
Ik denk van niet. We hopen op een periodetitel, 
zodat ze via de nacompetitie kunnen proberen 
te promoveren.

Wie is volgens u de beste Nederlandse 
voetballer ooit?
Piet Keizer van Ajax. Deze speler uit de jaren 
zeventig was de beste en mooiste voetballer die 
op de Nederlandse velden heeft rondgelopen.

Worden wij, het Nederlands voetbalelftal, 
in 2012 Europees kampioen?
Wij plaatsen ons probleemloos voor het E.K.2012 
en zullen daar hoge ogen gaan gooien. We 
zullen minimaal de halve finale bereiken.

Interview Frans Stevens van Stevens 

Enorm uit Cuijk   
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Welke sporten kijkt u graag?
Ik kijk verschillende sporten maar dan eigenlijk 
alleen belangrijke wedstrijden. 

Welke sportvrouw of actrice zou volgens 
u de vacature verzorgster van het eerste 
van VCA mogen worden?
Dionne de Graaff van Studio Sport.

Met wie zou je op een onbewoond eiland 
willen zitten?
Ik wil niet op een onbewoond eiland zitten, er 
moet wat te beleven zijn.

Wat is uw favoriete vakantiebestemming?
Mijn favoriete vakanties waren tropische 
bestemmingen en warme eilanden. Bijvoorbeeld 
Aruba, Bonaire, Curacao en Zuid Oost Azie.

Wie of wat wordt onderschat?
Dat is de maatschappelijke betekenis van 
voetbal. Hoeveel mensen er betrokken zijn 
bij het voetbal zowel actief als passief, voor 
of achter de schermen. Ik heb daar heel veel 
respect voor.

Wie of wat wordt er overschat?
In positieve zin het vermogen van de scheidsrechter. 
Broodnodige hulp van elektronische apparatuur 
zou deze wel kunnen gebruiken, of ze zouden 
time-outs in moeten lassen waarbij moeilijke 
beslissingen als scheidsrechter team gecorrigeerd 
kunnen worden.

Wat moeten ze nog uitvinden?
Als ik dat wist, dan zou ik dit zelf uitvinden.

Wat zou verboden moeten worden?
Achteraf commentaar op de scheidsrechters. 
Commentaar is makkelijk geleverd, het lijkt 
alsof ze het toch nooit goed doen. De spelers 
moeten de handen ook maar eens in eigen 
boezem steken.

Welk leuk moment uit je leven zou je nog 
wel eens willen meemaken?
Het feest na het behalen van het Europees 
Kampioenschap voetbal van het Nederlands 
elftal.

Waarvoor mogen ze u midden in de nacht 
wakker maken?
Een vakantie met de boot, met mogelijkheid 
tot inhalen van de gemiste slaap.

Wie of wat mag van de aardbodem 
verdwijnen?
Oorlog natuurlijk.

Wat is uw droom auto?
Een DeLorean. Helemaal van roestvrijstaal. Een 
droom voor iedere ‘ijzerhandelaar’.

Stel je gelooft in reïncarnatie. Hoe zou u in 
een volgend leven terug willen komen?
Als ik net zo gelukkig mag zijn als nu, maakt 
de vorm waarin ik terugkom niet uit. Maar wel 
het liefst als mens!

Wilt u nog een boodschap nalaten in het 
clubblad?
Hopelijk ontmoeten we elkaar in 2011 in het 
nieuwe multifunctioneel gebouw. Dit is voor 
Sint-Agatha en de verenigingen die er gebruik 
van gaan maken een hele mooie voortuitgang 
en daarbij is het goed voor de samenleving 
van het dorp.

Frans, bedankt voor dit interview en we hopen 
elkaar op een van onze sponsoravonden te 
ontmoeten en hopelijk dan in ons nieuwe 
gebouw. En verder wensen we jullie heel veel 
goede zaken daar in de Veldweg.  

BEDANKT  De sponsorcommisie
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24 oktober 2010, 2e ronde beker reserveteams

Op donderdagavond in de kantine werd ik 
verblijd met het verzoek om de zondag daarna 
met de jonkies van ons tweede selectieteam 
aan te treden in Afferden. Het bleek te gaan om 
de invulling van een beker/inhaalprogramma 
en het goede nieuws voor VCA was dat zowel 
het eerste als tweede elftal de poulefase van de 
bekerstrijd overleefd hadden. Daarnaast moest 
op deze zondag ook het vierde (koploper in 
haar klasse) aantreden en moesten de spelers 
van het derde nog massaal bijkomen van de 
zware competitiestart. 

De spoeling was dus erg dun, vandaar dat 
leider Geert nog probeerde wat oude glorie 
te ronselen om de reputatie van VCA 2 als 
cupfighter hoog te houden. Om 10 over 11 
aangekomen op ons sportpark, bleken zijn 
belrondes niet erg succesvol geweest te zijn, 
want er stonden maar liefst 4 spelers klaar om 
te vertrekken. Gelukkig nog 5 minuten te gaan 
voor vertrek en op het laatste moment kwamen 
er nog twee jongens bij, bovendien bleek ook 
trainer Rob zijn kicksen uit de wilgen gehaald 
te hebben om de reservebank te vullen. Om 20 
over 11 kwam ook Jan van Es jr. opdagen (“het 
valt ook niet mee om met de ogen dicht de weg 
te vinden”) waarna enkele minuten later ook 
de zwarte Henk Wijngaard met 2 bijrijders het 
team kwam completeren. Nadat de laatkomers 
afgerekend hadden (3 euro), konden we dus op 
weg naar “d’n andere kant”.

In Afferden aangekomen, bleek er een 
prachtige nieuwe accommodatie verrezen te 
zijn waar zowel voetbal- als tennisclub een 
riant onderkomen gevonden hebben. Ook de 
velden waren nieuw aangelegd, helaas met 

iets minder succes: er was slechts één veld 
bespeelbaar, het tweede speelveld bleek te 
kampen met wat afwateringsproblemen. Ook 
de kleedkamers zagen er keurig uit, bovendien 
bleek dat de toiletten tegenwoordig niet meer 
in de kleedruimtes geplaatst mogen worden, 
een hele vooruitgang op de zondagochtend!!

Na wat telwerk bleek dat we met 11 spelers 
konden beginnen en dat Rob toch wel hoopte 
dat hij niet in actie hoefde te komen. Helaas 
begon de wedstrijd met wat vertraging omdat 
er nog een wedstrijd van het Afferdense derde 
elftal op hetzelfde veld uitgespeeld moest 
worden. Geen probleem, we begonnen met 
frisse moed. Deze verdween echter al snel achter 
de rijkelijk aanwezige herfstwolken, want we 
werden aan alle kanten voorbijgelopen door 
onze tegenstander. HRC zette onze verdediging 
al vroeg onder druk zodat er geen sprake was 
van enige opbouw en we al blij waren als we de 
bal een keertje over de middenlijn richting onze 
eenzame spitsen (Bobinho en Derk) raakte. Al 
snel werd uit een hoekschop 1-0 ingekopt en 
het was aan goed keeperswerk van uitblinker 
Joey te danken dat de score niet snel opliep. 
Toch werd het halverwege de eerste helft al 
2-0 nadat de buitenspelval niet werkte en 3-0 
volgde ook vlot na knullig balverlies. Gelukkig 
ging het de laatste 10 minuten voor rust wat 
beter (of misschien vond de thuisploeg het wel 
even voldoende).

Na een donderspeech van Rob (“we gaan 
strijdend ten onder”) bleken de weergoden 
ons na rust wat beter gezind: er kwam een 
stevig rugwindje opzetten en de regen 
verstoorde de plannen van de Afferdense 
mooi-weervoetballers. Bovendien was Jan 
van Es ontwaakt en liet hij middels een paar 

HRC ’27 2 – VCA 2
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Jeugdleiders krijgen training van Hans Geurts

stevige tackles merken dat 3-0 wel genoeg 
was. Ook de rest schakelde nu een tandje bij 
en dit resulteerde al direct in een paar goede 
kansen voor Bas, helaas bleek zijn vizier, na een 
maandenlange afwezigheid, nog niet helemaal 
op scherp te staan. De strijd ging nu gelijk op 
met kansjes over en weer, waarbij de beste voor 
spits Bobinho was, zijn lobje over de doelman 
vond echter niet helemaal de juiste hoogte. 
Ook rechtsback Robin trok nu regelmatig mee 
ten aanval, met grote passen pendelde hij 
onafgebroken op en neer tussen verdediging 

en aanval, helaas ook zonder succes.
Al met al uiteindelijk een verdiende nederlaag, 
maar toch een positief gevoel door een 
goede tweede helft. Het bekeravontuur is nu 
helaas wel over zodat nu alle aandacht op de 
competitie gegooid kan worden. En de oude 
botten van ondergetekende? Die hebben de 
hele week last gehad van de spieren die ze in 
beweging moesten zetten!!

Piërre Gerrits

De jeugdafdeling is bezig om de jeugd op 
een hoger niveau te brengen zodat ze later 
het niveau bereiken om in het 1e van VCA 
te kunnen spelen. Zo hebben we besloten 
tijdens een vergadering om een begeleider 
te gaan zoeken voor de jeugdleiders. We 
kwamen toen via een jeugdleider binnen onze 
groep op de naam Hans Geurts uit Oeffelt, 
jeugdcoördinator bij v.v. De Zwaluw waarmee 
VCA  een samenwerking aangegaan op het 
gebied van de jeugd. Er zijn 2 afgevaardigden 
van VCA naar v.v. De Zwaluw afgereisd om een 
gesprek aan te gaan met Hans Geurts en de 
jeugdvoorzitter van De Zwaluw, waar ze onze 
ideeën hebben besproken en uitgelegd. De 
Zwaluw en Hans Geurts zagen dat wel zitten, 
zo was er op 10-11-2010 een training gepland 
voor de C1 van VCA waar alle jeugdleiders 
bij zouden zijn. De avond zag er als volgt 
uit: om 18.00 voorstellen en introductie van 
de avond, 18.30 begon de training waar Tom 
Elders de eerste oefening deed met de C1 van 
VCA waarbij Hans ons verbeterpunten aangaf 
en Tom wat aanwijzingen kreeg, De tweede 
oefening deed Hans Geurts, dus konden wij 
zien hoe hij een training geeft, de training 
werd afgesloten met een partij. Na de training 

gingen we met de jeugdleiders de kantine in 
om de training te evalueren. Daar kreeg je leuke 
en boeiende discussies over waar we veel van 
hebben geleerd. De avond sloten we af met een 
cursus “Positief coachen” daar leerde wij hoe 
wij de kinderen het beste kunnen benaderen 
om hun het plezier in het spel te houden en het 
beste in de voetballers naar boven te halen. 
We sloten de cursus af met een rondvraag. 
Wij als jeugdleiders gaan dit intern bespreken 
om het verder in gang te gaan zetten zodat de 
jeugdleiders betere trainingen kunnen geven 
en ons uiteindelijk doel om VCA op een hoger 
plan te brengen, te kunnen bereiken. Wij willen 
Hans Geurts hartelijk bedanken voor de cursus, 
het was een zeer leerzame avond. 

Namens de jeugdleiders, 
John Heijsterman
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SPONSOR BINGO LOTERIJ
Speelt u al mee in de sponsor bingo loterij    ja / nee*
Zo ja,  dan kunt u blijven meedoen maar dan voor VCA.
Het kost u geen cent extra maar u ondersteunt hiermee 
wel onze club Voetbalvereniging VCA.

Wat gaat voetbalvereniging VCA met uw ondersteuning doen:

 Trainingsfaciliteiten realiseren voor de jeugd• 
 Een bijdrage leveren voor inrichting van het MFA• 
 Ondersteuning aan het vijftig jarig jubileum• 
 Bestaansrecht verenigingen realiseren in Sint Agatha• 

Zonder enige moeite levert u een bijdrage aan een verhoging van de
leefbaarheid in Sint Agatha.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Vul de achterzijde in en wij zorgen voor u dat alles geregeld wordt.

Wilt u meer sponsor bingoloten kopen dan kunt u dat ook op dit formulier invullen.

Voor vragen en inlevering formulieren:

Fons Thoonen
Liesmortel 9a
5435 XH Sint Agatha
Telefoon: 0629517282 Leden, Vrijwilligers, Sponsors, Bestuur

Zo nee, dan nu gaan meedoen !!!!!!!!!
en steun VCA en Sint Agatha.
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VCA 4 bezig aan historisch seizoen???

Het is eind oktober als Pierre Gerrits via de 
e-mail laat weten dat de zoektocht naar kopij 
voor het laatste VCA-blaadje van dit jaar van 
start is gegaan. Waar de afgelopen seizoenen er 
niet altijd aanleiding was op meteen de pen ter 
hand te pakken, is die er dit jaar wél. En hoe! Na 
zeven speelrondes is VCA 4 namelijk koploper 
in de zesde klasse reserve (en hopelijk op het 
moment dat u dit leest nog steeds)… Wat is het 
geval? VCA 4 speelde tot zondag 31 oktober zes 
competitiewedstrijden en won ze allemaal. Het 
resultaat derhalve 18 punten en een superieur 
doelsaldo!

Een leek zou zeggen dat de terugkeer van de 
vorig seizoen geschorste en geblesseerde 
‘Knoetiegoal’ – nu al ruimschoot (club)topscorer 
– er een en ander mee te maken heeft. Een 
ander suggereert dat de kwaliteitsinjectie van de 
jongens uit het tweede, die afgelopen zomer de 
overgang naar ut viert maakten, er iets mee van 
doen heeft (maar die hebben Stefan Bardoel nog 
niet zien afronden!)? Beide stellingen kloppen: 
we hebben nu een roodharige stofzuiger op 
het middenveld rondrennen, twee in plaats 
van geen ‘verplichte negers’ en met de komst 
van Ronald Zeelen hebben we ook meteen 
een nieuwe (shirt)sponsor en beschikken we 
over uit- en thuisshirts die de ploeg blijkbaar 
vleugels hebben gegevens. VIOS 2 heeft in ieder 
geval nog altijd een roze waas voor de ogen. 
Maar het lijkt wel of ook de ‘oud-VCA 4-spelers’ 
ineens weten hoe ze een bal raken moeten. 
Voorzitter Harrie Cuppen viel het al op tijdens 
de openingswedstrijd tegen GVV’57 4 (7-2): 
“John die de bal in de kruising schiet en Swilly 
die met het hoofd scoort. Het moet niet veel 
gekker worden…”

Maar neem nu inderdaad eens John 
Heijsterman, voorheen altijd goed voor het 
missen van de mooiste kansen en een blessure 
of drie per seizoen. Ineens mikt hij vrije trappen 
raak en schiet hij ballen dus in de kruising. En 
dan is-ie al maanden fit. Of is het nu z´n broer 
Roy. Ze blijven lastig uit elkaar te houden. En 
na die kopgoal heeft Swilly zelfs al voor een 
tweede keer gescoord, terwijl hij normaal tot 
vier wedstrijden voor het einde van het seizoen 
wacht voordat hij eindelijk eens het netje 
vindt. Hetzelfde geldt voor Wouter Bosma, die 
de eer had om de allereerste treffer van het 
seizoen te maken. Wouter van Rijn toont zich 
multifunctioneel: linksback, doelman, laatste 
man, spits. Hij draait er zijn armen niet voor 
om. Martijn Jilissen heeft weer de vorm van uit 
zijn A1 en B1-jeugdperiode, zijn broer René kan 
met het vertrek van zijn vriendin alle energie 
steken in het voetbal, Sandy blijft de ervaren 
rots achterin en met John Coenen hebben we 
zelfs een keeper die tijdens het verhuizen de 
nul houdt. Tel daarbij een aalvlugge Ariël, zijn 
technisch begaafde broer Ruben, de balvaste 
Tjèri, de opkomende Chris, de rustgevende 
factor Mario en de handige Ruud Kremers op 
en je hebt een zo goed als volledig plaatje van 
VCA 4. Uiteraard dragen ook de andere, hier 
niet genoemde jongens, bij aan het geheim van 
ut viert. En Knoet, tja, hij staat elke week weer 
op de juiste plaats. En dat zonder eigenlijk te 
bewegen. Of althans niet meer dan nodig…

De mix van Kuuk en Sint Aagte, jong en oud 
(sorry, Sandy) en twee en vier heeft in ieder 
geval geleid tot een op elkaar ingespeeld elftal 
dat zichzelf soms verbaasd met voetbal van een 
andere planeet (denk aan eerste helft tegen 
GVV’57 en VIOS 2- allebei thuis), om vervolgens 
weer met de hakken over de sloot toch de 

Er hangt iets vreemds in de Sint Aagtse lucht…
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punten te pakken (zie Juliana Mill 7 en SCV’58 
3-allebei uit). De leiders Martijn – ‘soon to be 
dad’ – Bardoel, Peter ‘Pietje’ Ernste en Roland 
‘Jappy’ Jaspers hebben al meer dan eens de 
tranen van ontroering in de ogen gehad en ook 
de vaste volgers van het vierde elftal hebben al 
menigmaal vol verbazing staan kijken hoe ook 
Sint-Hubert, JVC Cuijk, Astrantia, et cetera, aan 
de Sint Aagtse zegekar zijn gebonden. De zeven 
overwinningen hebben inmiddels geleid tot het 
winnen van de eerste (club)periodetitel. Zoveel 
staat nu al vast, omdat noch VCA 1 noch VCA 2 
en 3 dezelfde cijfers kunnen overleggen. Gaat 
er dan wel eens nooit iets mis, beginnen jullie 
nu wellicht te denken? Tuurlijk wel, zo werd er 
in de beker verloren van HRC’27 2 uit Afferden. 

Maar alleen omdat zij zo nodig zes jongens 
van het eerste elftal moesten opstellen. De 
selectieteams van Juliana Mill en SIOL moesten 
er uiteraard wel gewoon aan geloven. Maar 
voldoende voor een plek in de tweede ronde 
van de beker was het dus niet. 
Europa moet het daarom nog even zonder VCA 
4 doen...

Voetbalvereniging VCA heeft bij monde van de 
jubileumcommissie laten weten dat het zich 
een kampioensteam wenst in het jubileumjaar 
2011. Over platte karren wordt door de jongens 
van het vierde voorlopig alleen nog even 
gedroomd, maar iedereen mag nu al inhaken: 
“En wie staat bovenaan…?”

Ik vond het heel leuk dat ik speler van de week 
was en dat ik eerst de keeper mocht passeren. 
Een keer schoot ik op de paal en toen knalde 
ik de bal in de goal en toen zat die. De keeper 
had de bal bijna tegen gehouden. Ik vond 
het heel fijn dat wij hadden gewonnen, want 
het stond 5 – 0. Met het inspelen vond ik het 
schieten op de goal het leukst, Bas zei dat 
hij heel goed kon keepen, en ik had er toch 
ongeveer 20 ingeschoten. Het mooiste van de 
wedstrijd vond ik dat de keeper over iemand 

heen sprong, hij wou de bal pakken. Ik vond 
iedereen heel lief.

Groetjes van Floris 

Verslag van Floris
Speler van de week op 31 oktober 2010 (VCA – Gassel)

Sportmannen en sportvrouw VCA

Speler van de week
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Dat merk je

www.weemen.nl

We hebben 
oog voor
het milieu

Drukwerk & Communicatie

Haps - Boxmeer - Druten - Horst

Weemen produceert als een van de eerste bedrijven 
in Nederland 100% eco-proof. Zo gebruiken we alleen 
maar groene stroom en werken we uitsluitend met 
(plantaardige) BIO-inkten. Verder is ons papier FSC-
gecertifi ceerd, dus afkomstig uit verantwoord beheerde 
bossen. 
Ook produceren we onze offsetplaten 100% chemievrij 
en drukken we op onze 5-kleuren (Heidelberg) drukpers 
zonder dat hier Isopropyl alcohol aan te pas komt.

In de zomer zijn er een aantal 
trainingswisselingen geweest, zo zijn John en 
Dirk-Bart naar de F-jes gegaan en is Bas bij 
de E erbij gekomen. Dat zorgde ervoor dat het 
in het begin nog even wennen was, maar dat 
duurde niet lang. 

De eerste wedstrijd tegen de Willy’s werd na 
een spannende en gelijkopgaande wedstrijd 
verloren met 4-1. De wedstrijd daarna ging 
gelijk een stuk beter en werd gewonnen met 
4-3 van DAW. Tijdens de derde wedstrijd werd 
er heel mooi overgespeeld en dat zorgde 
meteen voor een ruime overwinning: 10-2 uit 
tegen GVV. Ook in de vierde wedstrijd werd er 
erg knap overgespeeld wat ook zorgde voor 
een mooie 4-0 overwinning tegen Constantia. 

De vijfde wedstrijd was iets lastiger. Het was 
de wedstrijd tegen Milsbeek, dat een aantal 
D-spelers opgesteld had. Het was een wedstrijd 
met veel fysieke duels en er moest worden 
gewerkt, dit pakten de spelers dan ook goed 
op en het was spannend tot de laatste minuut. 
De jongens waren 5 minuten voor tijd helemaal 
op en kregen daardoor nog één tegendoelpunt, 
maar toch werd de wedstrijd knap met 4-3 
gewonnen. De laatste wedstrijd tot nu toe 
was een oefenwedstrijd tegen Astrantia, dat 
een gelijk opgaande wedstrijd was. Er werd 
knap gevoetbald en dat resulteerde in een 4-3 
winst. 

Namens de leiders VCA E1

Tussendoors seizoensverslag VCA E1
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In de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen 
waren er al wat voorspellingen gedaan. Hoe 
zouden de drie jeugdteams het er vanaf gaan 
brengen? En wat blijkt, de inschatting van eind 
augustus is aardig uitgekomen, met een zeer 
positieve uitschieter van de jongste voetballers 
van V.C.A..

V.C.A. F1 heeft een prima seizoenstart achter 
de rug. Ondanks de grote overstap van een 
klein mini-F veld naar een half veld met grote 
goals, hebben zij het er tot dusver goed vanaf 
gebracht. Na een grote zeperd in het begin van 
de competitie, begon het te draaien, werden 
de eerste doelpunten gescoord en werden er 
overwinningen behaald. Niet dat dit voorop 
staat, maar het draagt wel bij aan de sfeer en 
de gezelligheid. De spelers leren snel bij, zijn 
in grote getale aanwezig tijdens trainingen en 
wedstrijden en staan momenteel op een vierde 
plaats in de competitie.

Dan de verrichtingen van V.C.A E1. Dit team 
staat steeds meer zijn mannetje tijdens de 
wedstrijden die ze spelen. In het begin van 
de competitie was er nog de verliespartij 
tegen de Willy’s (de huidige koploper), maar 
daarna werd er geen wedstrijd meer verloren. 
Een mooie tweede plek is op dit moment de 
situatie.

De verwachting was dat de C1 het zwaar zou 
krijgen in de competitie. Met acht D-spelers 
in het team, is men vaak oudere en grotere 
tegenstanders tegen gekomen. Voetballend 
heeft men dit aardig gecompenseerd. Ondanks 
het ene behaalde puntje tot nu toe is er is niet 
één wedstrijd geweest dat de C1 is weggespeeld 
en dat is een goed teken voor de toekomst.
Wat staat er de komende tijd nog meer op 

stapel? Met vijf teams wordt er in de winterstop 
deelgenomen aan een winterfutsaltoernooi 
in de verschillende sporthallen. Een mooie 
bezigheid als de temperaturen verder gaan 
zakken en het lang niet altijd zeker is dat de 
velden goed bespeelbaar zijn.

Eind november is er voor de allerkleinsten weer 
de Sinterklaasavond in de kantine, samen met 
de jongste korfbalsters van Quick-Up.

Ook voor de jeugdleiders en trainers zijn er 
de komende tijd volop activiteiten. Naast de 
begeleiding van de teams, tijdens trainingen 
en wedstrijden, wordt er aan gewerkt om 
het niveau van de trainingen en begeleiding 
op een hoger plan te brengen. Hans Geurts, 
jeugdtrainer van de Zwaluw, gaat ons hierbij 
helpen. Hoe het er precies uit gaat zien, is nog 
niet duidelijk, maar we verwachten dat dit wel 
wat moois gaat opleveren.

Met het vooruitzicht van de voorjaarscompetitie 
is de verwachting dat we met een vierde 
jeugdteam aan deze competitie deel kunnen 
gaan nemen. Deze knoop wordt binnenkort 
doorgehakt. Deze uitbreiding is mogelijk, 
omdat er zich de laatste tijd verschillende 
nieuwe leden hebben aangemeld. We hopen 
dat zij hun draai gaan vinden binnen V.C.A..
En wat verder weg, maar zeker niet onbelangrijk, 
is het vieren van het 50 jarig jubileum van 
V.C.A. in juni 2011. Ook de jeugdleden gaan 
hier zeker iets van merken.

Ik wens iedereen veel voetbalplezier en ga 
ervan uit dat we er met z’n allen weer wat 
moois van gaan maken.

Hans Bloemen, jeugdcoördinator

Jeugdafdeling V.C.A. goed op dreef
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Marco (Huub jr.) Thoonen weer begonnen is met sporten?•	
Hij op donderdagavond de weg naar het voetbalveld weer regelmatig weet te vinden?•	
Het wel erg moeilijk afscheid nemen is van Carla en Mees?•	
Hij ze daarom vaak meebrengt naar het trainingsveld?•	
Er dan tussen de oefeningen in wel even geknuffeld moet worden?•	
De rest ook blij is met supporters tijdens de training?•	
Er een nieuwe website in de lucht is?•	
Deze helemaal vanaf het nulpunt opgezet wordt?•	
Wij erg blij zijn dat John Heijsterman en Martijn Jilisen de schouders eronder hebben •	
gezet?
U hun vorderingen op www.vca-stagatha.nl kunt bewonderen?•	
Zij ook de rest van de vereniging willen vragen stof aan te leveren voor het vullen van de •	
website?
John hier zo druk mee is dat hij geen punten voor deze rubriek aan kan leveren?•	
VCA ook erg acties is met het verkopen van loten voor de Sponsorbingo-actie?•	
Er ondertussen zelfs al een eigen belteam actief is geweest?•	
We erg benieuwd zijn wat dit heeft opgeleverd?•	
Er ook loten via onze website www.vca-stagatha.nl gekocht kunnen worden?•	
De activiteitencommissie dringend verlegen zit om aanvulling zodat er meer activiteiten •	
georganiseerd kunnen worden?
Met name vanuit de selectie aanvulling prettig zou zijn?•	
Je je bij Martijn Bardoel, Tom Elders of Piërre Gerrits aan kunt melden?•	
Er wel plannen zijn voor een snerttraining in december?•	
De redactie nog geen exacte datum gehoord heeft?•	
Deze ook wel op www.vca-stagatha zal verschijnen?•	
Ook Daniel Bulkens de voetbalschoenen weer aangetrokken heeft?•	
Hij voor zijn debuut nog wel de reserveschoenen van Elco Elders op moest halen?•	
Egbert Moors erg blij was met Daniel?•	
Dit na 10 minuten alweer voorbij was?•	
Daniel zijn kruit wel erg snel verschoten had?•	
Drank meer kapot maakt dan je lief is?•	
De standen van de competitie van de verschillende teams niet meer gepubliceerd zullen •	
worden in dit blaadje?
Deze altijd enkele weken achterliepen?•	
Deze op www.vca-stagatha.nl wel actueel voor iedereen te bewonderen zijn?•	
Martijn Bardoel al maanden niet meer te bewonderen (als voetballer) op het veld?•	
We ons al afvroegen wat hiervan de reden was?•	
Zijn transfer naar VCA 4 wel goed uitgepakt heeft?•	
Hij buiten het veld wel druk geoefend heeft?•	
Hij ook eindelijk een voltreffer heeft geproduceerd?•	

Hèdde al geheurd dèt:



Jacqueline nu binnenkort wel met een soortgelijke buik rond zal lopen?•	
We wel hopen dat het allemaal goed zal verlopen?•	
Ook de afgelastingen tegenwoordig op www.vca-stagatha gepubliceerd worden?•	
Copy voor het volgende Veldoverzicht graag voor 10 maart 2011 zien verschijnen?•	
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Hèdde al geheurd dèt:
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Jubileum VCA 50 jaar

Hemelvaart 2011

Donderdag 2 juni: jeugddag

Vrijdagavond 3 juni: voor heel St. Agatha

Zaterdag 4 juni voor alle 
(oud-)leden

Houd deze dagen nu alvast vrij!!
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Gall & Gall - Smitstraat 70 - 5431 BJ  Cuijk - Tel: 0485-350510 - www.gall.nl
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