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CLUBINFO
Bestuur:
Voorzitter: Harry Cuppen Telefoon: 320485
 Kuilen 32, 5435 XS  St. Agatha E-mail: hamcuppen@wanadoo.nl

Secretaris: Willy Thijssen Telefoon: 314133
 Heikantseweg 11, 5435 XL  St. Agatha E-mail: willy.thijssen@telfort.nl

Jeugdzaken:         Hans Bloemen   Telefoon: 318155
  Veerstraat 19, 5435 XE  St. Agatha E-mail: hans.bloemen@planet.nl
                            
Penningmeester: Bart van Kempen E-mail: bartvankempen83@hotmail.com

Wedstrijdsecr.:    Tiny Jilisen Telefoon: 313335
                            Liesmortel 42, 5435 XJ  St. Agatha E-mail: tjilisen@home.nl

Onderhoud:         Fons Thoonen Telefoon: 318257
                            Appelgaard 5, 5435 XX  St. Agatha E-mail: fonsthoonen@home.nl

PR/sponsoring:    Bob Thomassen Telefoon: 06-22188620
                             Kievitenveld 71, 5431 KS  Cuijk E-mail: bob.thomassen@home.nl 
                         
Sportpark:           Veldzicht Telefoon: 321315
                            Liesmortel 46, 5435 XJ  St. Agatha
                            
VCA-blaadje:      Piërre Gerrits Telefoon: 310982
 Ganzenpoel 5, 5441 XW  Oeffelt E-mail: pierre-danielle@kpnplanet.nl

Hoofdtrainer:      Sjaak Erps 
Keeperstrainer: Hans Bongartz
Jeugdtrainer: Rens v.d. Heijden 
            
Website: www.vca-stagatha.nl
Bankrelatie:  Rabo Bank Land van Cuijk & Maasduinen, 
 rekeningnummer: 1105.61.252

Opmaak / druk: Weemen Grafi sche Groep
 Druten - Boxmeer - Haps
 www.weemen.nl

V99_011782_mrt.indd   1V99_011782_mrt.indd   1 23-03-2010   08:29:0123-03-2010   08:29:01



2 - v.v. V.C.A. St. Agatha

UIT HET BESTUUR

Na een lange,lange,lange winterstop zijn we 
eindelijk weer aan het voetballen. In Heijen 
heeft VCA vier punten meegenomen. Koen van 
de Bergh bekroonde zijn optreden met een 
fantastische goal. Waardoor het eerste elftal 
een moeizame maar nuttige overwinning heeft 
behaald en het tweede elftal heeft ondanks de 
vele afmeldingen een gelijk spel behaald.

Vlak voor de winterstop heeft Koen van de 
Bergh aangegeven dat hij wegens privé 
omstandigheden het penningmeesterschap bij 
VCA niet meer uit kon oefenen. Koen blijft nog 
wel actief als speler van de selectie en heeft 
ook nog zitting in sponsorcommissie. Namens 
de vereniging bedankt dat je anderhalf 
jaar geleden de stap hebt durven zetten om 
penningmeester te worden van VCA. Wij 

als bestuur hebben met jou prettig kunnen 
samenwerken en hopen dat je nog vele jaren 
bij VCA actief kunt zijn.

Als bestuur hebben wij Bart van Kempen, 
speler van het eerste elftal en sportman van 
het seizoen 2008-2009, kunnen strikken om 
zolang het penningmeesterschap op zich te 
nemen. Bij de jaarvergadering zal Bart worden 
voorgedragen om de nieuwe penningmeester 
van VCA te worden. Bart is al druk doende om 
alle praktische zaken over te nemen en om het 
fi nanciële verslag seizoen 2008-2009 defi nitief 
te maken.

In de dorpskrant van Sint Agatha heeft het 
bestuur melding gemaakt dat VCA voor 
€ 5.000,- aan geld en/of goederen op haar 
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begroting wil reserveren voor de inrichting van 
het nieuwe MFA. Als grootgebruiker van het 
nieuwe MFA (multifunctionele accommodatie) 
hebben wij gemeend het voortouw te moeten 
nemen om geld te reserveren voor de aanschaf 
van inrichting voor ons nieuwe MFA . Niet dat 
bij onze vereniging het geld op onze rug groeit, 
maar wanneer we nu geen geldmiddelen  
generen, dan hebben we kans dat er straks 
een nieuw gebouw staat maar dat we geen 
inrichting hebben.

€ 5.000,- kunnen wij niet zomaar uit onze 
exploitatiebegroting halen want we mogen blij 
zijn dat we jaarlijks quitte spelen. Als bestuur 
hebben wij het initiatief genomen om ons 
aan te melden bij de Sponsorbingoloterij. Als 
voetbalvereniging kunnen wij leden, inwoners, 
vrienden, kennissen enz. benaderen om namens 
VCA mee te spelen in de Sponsorbingoloterij.

Iedereen die meedoet met de Sponsorbingoloterij 
kan via VCA meespelen en VCA ontvangt van 
ieder verkocht lot de helft. Met behulp van 
wervingsformulieren in kantine, dorpskrant en 
overige media willen wij de leden maar ook 
inwoners, vrienden en kennissen hiervan op de 
hoogte brengen. Tevens willen we een belteam 
formeren om actief zoveel mogelijk loten aan 
de man te brengen.

In de winterstop hebben wij met de spelersgroep 
het functioneren van Sjaak Erps geëvalueerd. 
Ondanks dat Sjaak nog maar een half jaartje 
bij VCA rondloopt is, zijn aanwezigheid goed te 
merken binnen de vereniging. Sjaak wil er iets 
van maken en betrekt niet alleen de spelers 
maar ook de leiders, hulptrainer, assistent 
scheidsrechters, toeschouwers enz. bij het 
voetbalgebeuren.
Spelers en bestuur hebben daarom besloten 
om Sjaak ook voor het seizoen 2010-2011 vast 
te leggen. Een vereiste van Sjaak was wel dat 

onze leider Harry vd Burgt en hulptrainer Hans 
Bongartz ook door zouden gaan in 2010-2011. 
Met beiden zijn gesprekken gevoerd en zij 
gaan ook verder voor het seizoen 2010-2011.

De selectie is met trainer en begeleidingsteam 
in de winterstop een weekendje weg geweest. 
Als bestuur hebben wij een uitnodiging 
ontvangen om een avond hierbij aanwezig 
te zijn. Het bestuur heeft deze uitnodiging 
bijzonder op prijs gesteld. Met het volledige 
bestuur hebben wij deelgenomen aan de 
activiteit “kennis over het aankomende WK-
voetbal”. 

De uitnodiging en deelname aan jullie activiteit 
hebben wij ervaren als een waardering voor 
ons vrijwilligerswerk binnen de vereniging. 
Jongens en organisatie bedankt hiervoor 

Namens bestuur en de leiders moeten wij de 
leden er op wijzen dat er ook eens rekening mee 
wordt gehouden dat vakanties, weekendjes 
weg, andere gelijksoortige afmeldingen voor 
veel onrust en wrevel binnen de vereniging 
kunnen zorgen.
Ieder lid weet wanneer er gevoetbald wordt. De 
leiders worden opgezadeld met spelerstekorten 
en jan en alleman wordt op het laatste moment 
ingeschakeld om wedstrijden af te gelasten.
Als bestuur geven wij aan dat er geen 
wedstrijden meer worden afgelast omdat er 
spelers op vakantie of een weekendje weg zijn. 
Het niet doorgaan van een wedstrijd kost de 
club gauw € 350,- en zal op het desbetreffende 
elftal worden verhaald. 

De kou zal nu wel uit de lucht zijn en warmere 
tijden komen er aan. Iedereen een sportief en 
succesvolle tweede helft van het seizoen.

Het bestuur,
Harrie Cuppen
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Sponsoravond  VCA St. Agatha 3 maart 2010
Na twee succesvolle eerdere edities van 
de sponsoravond voor onze sponsoren en 
vrijwilligers van de club, stond afgelopen 
woensdag 3 maart de derde gepland. Succesvol 
waren de eerste twee avonden zeker, een 
prachtige rondleiding door het klooster en 
vorig jaar “Casino Veldzicht” waren moeilijk 
te overtreffen. Moeilijk, maar niet onmogelijk, 
want wat een succes is afgelopen woensdag : 
“Wijnproeverij Veldzicht” geworden!
De kantine stond vol met onze sponsoren, we 
mochten maar liefst een vijftigtal sponsoren 
ontvangen bij de Wijnproeverij. Hieronder een 
verslag van dit grandioze succes.

Om half acht druppelden de eerste gasten 
binnen en werden ontvangen met een kopje 
koffi e. Onder het genot van de koffi e konden 
de sponsoren zich rustig voorbereiden en 
lekker bijkletsen op een unieke avond. Om acht 
uur trapte de sponsorcommissie af met een 
presentatie over wat de sponsoren voor VCA  
betekend hebben en wat er de komende jaren 
allemaal te verwachten valt bij de Club, zoals 
de MFA en het jubileum. Tenslotte werd er 
grote dank uitgesproken richting de sponsoren, 
zij zijn immers in deze moeilijke economische 
tijden nog steeds bereid om op welke manier 
dan ook onze club te laten bestaan. 

Na mooie woorden van de commissie nam 
Guus Arts, eigenaar van Gall&Gall, de kantine 
mee naar de wereld van de Wijn. Hij gaf uitleg 
over wat er komt kijken bij het proeven van 
wijn. Het is veel meer dan alleen het zeggen 
van: “Ja, deze wijn vind ik lekker”. Speciaal aan 
de avond was ook dat er tussen het proeven 
van de wijn door een quiz op het programma 
stond voor de sponsoren, waarbij nog eens 
prijzen te winnen waren ook. De quiz stond in 
het teken van het WK voetbal in combinatie 

met de landen van de wijn die op dat moment 
geproefd werd. Zo bleek eens temeer dat 
voetbal en wijn wel degelijk te combineren 
zijn. Driftig concentreerden de sponsoren zich 
op de vragen, een enkeling die het internet had 
gevonden op de mobiele telefoon, probeerde 
de antwoorden op het web te vinden. Het 
proeven van de wijn en de warmte in de 
kantine brachten de eerste sponsoren al in een 
fase dat de concentratie ietwat minder werd. 
De sfeer werd daardoor alleen maar beter en 
de sponsoren hadden gelegenheid genoeg om 
te overleggen en te kletsen.

Om half elf was de quiz afgelopen, maar 
stonden er nog wel een aantal bonusvragen 
op het programma om hierna de winnaars 
bekend te maken. Het geluid van de muziek 
werd tijdelijk stilgelegd en er werd plaats 
gemaakt voor een aantal volksliederen van 
WK-landen.  Aandachtig werd er geluisterd, al 
namen een aantal sponsoren het voortouw om  
het lied mee te zingen, om vervolgens nog het 
foute antwoord in te vullen op het formulier. 
Sommige vragen uit de quiz zelf waren sowieso 
pittig, wat dan uiteindelijk blijkt uit een aantal 
hilarisch verzonnen antwoorden door de 
deelnemers. De toeter van het WK voetbal werd 
bijvoorbeeld verlengde dwarsfl uit genoemd en 
de winnaar van de Gouden Schoen van het 
afgelopen WK was toch echt Chris Kepser. Al 
met al genoeg dolletjes, uiteindelijk was de 
winnaar van de grote quiz een grote bekende 
Twan Hendriks, zijn vrouw was namelijk de 
grote winnaar van de Casino Avond van vorig 
jaar Nu won Twan het wijnpakket nadat hij de 
meeste antwoorden goed had.
Hierna werd de wijn ingeruild voor de 
welbekende biertje en kon het feest doorgaan 
tot de latere uurtjes. Al met al was de avond 
weer een grandioos succes. 
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We zijn trots als commissie dat we dit kunnen 
en mogen organiseren voor de sponsoren als 
blijk van waardering wat zij allemaal voor 
onze club doen. We hopen dat iedereen zo 
nauw betrokken blijft en dat we nog veel voor 
elkaar kunnen betekenen in de toekomst.
Het bleek 3 maart weer eens dat een lage 
drempel en de gezelligheid die uitstraalt 
binnen de club de succesfactoren zijn van VCA 
St. Agatha.

Tenslotte hier de vermelding dat 2 mei de 
Club van 100-dag weer op het programma 
staat bij de thuiswedstrijd van VCA 1. We 
willen ook alvast iedereen uit nodigen voor 
de sponsoravond van volgend jaar. Voor de 
commissie ligt er de uitdaging om deze avond 
te evenaren en wellicht te overtreffen.

Met vriendelijke groet en dank naar alle 
vrijwilligers die deze avond mogelijk hebben 
gemaakt,

De Sponsorcommissie.
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Deelnemersveld Copa del Agatha 2010 zo goed als rond

Vrijwilligers gevraagd voor tweede 
toernooi-editie

Komende zomer wordt op de velden van ons 
eigen VCA wederom de Copa del Agatha 
gehouden. Het deelnemersveld van de tweede 
toernooi-editie is zo goed als rond, met de 
deelname van NEC/FC Oss, Schalke 04, TSG 
1899 Hoffenheim, Botafogo en IFK Göteborg 
reeds bevestigd. De zesde deelnemer zal 
spoedig bekend worden gemaakt. De 
organisatie hoopt net als afgelopen zomer een 
beroep te kunnen doen op de vele vrijwilligers 
die de Copa in 2009 tot een groot succes 
maakten…

Clubmensen die op zaterdag 7 en/of zondag 8 
augustus aanstaande (wederom) hun handen 
uit de mouwen wensen te steken, kunnen 
zich voor verschillende vrijwilligerstaken 
opgeven bij Tulia Aben op tel. 06-30177757 of 
Marouchka Janssen op tel. 06-17332883. 

Ook kan men een mailtje sturen naar info@
copadelagatha.nl. Uiteraard kun je op het 
sportpark ook de mensen van de organisatie 
zelf aanspreken om je op te geven.

Iedereen die vorig jaar als vrijwilliger actief 
is geweest, zal in de komende maanden ook 
nog (telefonisch) benaderd worden om zich 
opnieuw op te geven. De organisatie probeert 
de vrijwilligers zo in te plannen dat iedereen 
ook nog kan genieten (in het zonnetje) van het 
voetbal zelf en natuurlijk van de derde helft!

Daarnaast wil de organisatie iedereen die nog 
een gele polo van de Copa del Agatha in zijn of 
haar bezit heeft oproepen deze in te leveren bij 
één van de organisatieleden. We beseffen dat 
het een fantastisch collectors’ item is, maar om 
geen onnodige kosten te hoeven maken, willen 
wij ze graag terug voor gebruik deze zomer.

Het laatste nieuws over de Copa del Agatha is 
terug te lezen op www.copadelagatha.nl 
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Het was een lange, koude en veelal voetbal-
loze winter. Al jaren wordt erover gesproken of 
het wel verstandig is om de voorjaarscompe-
titie van de jeugd in januari van start te laten 
gaan. Ook nu bleek weer dat er (tot nu toe) 
maar mondjesmaat gevoetbald en getraind 
kon worden. Gelukkig konden enkele teams 
voor trainingen en toernooitjes uitwijken naar 
de zaal. En de F1 boekte hierin een mooi resul-
taat door een plaats in de fi nalepoule te berei-
ken. In de voorjaarscompetitie gaan we met de 
mini-F, D1 en A1 aan de slag. 

De F1 is doorgegroeid naar de E1 en dit team 
lijkt een aardige indeling te hebben. De eerste 
wedstrijd werd met 0 - 10 gewonnen, maar 
de tweede wedstrijd was een gelijkwaardige, 
spannende wedstrijd tegen Festillent E5. Een 
gelijkspel was verdiend geweest, maar er werd 
nipt met 2 - 3 verloren.

De mini-F heeft na de najaarscompetitie door-
getraind in de zaal van de school, dus de ver-
wachting is dat ze met honger naar de bal en 
met nodige voetbalervaring (vanuit de na-
jaarscompetitie) weer hun beste beentje voor 
gaan zetten. 

De A1 kampt opnieuw met verschillende bles-
sures, maar men heeft tegen Sambeek en Via-
nen aardige resultaten neergezet.

De D1 lijkt met twee overwinningen op zak om 
de bovenste plaatsen mee te gaan doen.

En dit valt er verder nog te vermelden 
vanuit de jeugdcommissie:

- Ricardo en Dirk Bart zijn weer beginnen als 
leiders van de A1 en E1.
- Wilco zich na zijn prinsschap weer helemaal 
op het voetbal kan gaan richten.
- Er eindelijk nieuwe coachjassen voor de lei-
ders van de E1 en A1 zijn. De jassen zijn ge-
sponsord door Taxi van Dijk. Binnenkort zijn ze 
op de website van V.C.A. te bewonderen.
- De V.C.A. jeugd doet dit jaar mee aan de 
zwerfvuilactie. Op 20 maart is de D1 aan de 
beurt.
- Er de zaterdag voor Pasen voor de jongste 
jeugdleden een leuke Paasactiviteit georgani-
seerd wordt.
- Er wordt weer volop nagedacht over een leu-
ke seizoensafsluiting voor alle jeugdteams.
- Ditzelfde geldt voor de invulling van het 50 
jarig jubileum van V.C.A. dat in 2011 plaats 
gaat vinden.

Tot slot wens ik alle spelers, leiders en trainers 
veel plezier en succes tijdens de voorjaarscom-
petitie.

Hans Bloemen

Nieuws vanuit de jeugdcommissie.
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Heeft u zelf gevoetbald?
Ja, en mijn vader ook. Ik heb het met de paple-
pel ingegoten gekregen via thuis en met mijn 
verjaardag kreeg ik vaak of een bal, voetbal-
sokken, enz. Vanaf mijn 10e jaar gevoetbald bij 
Olympia en vele jeugdteams doorgelopen t/m 
het eerste elftal van Olympia.

Met wie kan u zichzelf associëren wat betreft 
uw voetbalkwaliteiten? Gerd Müller van Bay-
ern München of Klaus Fisher van Schalke’04. 
Hoge sprongkracht, compacte voetballers op 
de vierkante meter en met Ove Kindvall van 
Feyenoord, goalgetter instinkt!!

Wat is uw affi niteit met VCA?
Van familie uit Sint Agatha + klanten. Daar-
naast trekt sport mij wel en draag ik sport een 
warm hart toe en ondersteun deze dan graag 
in de vorm van sponsoring!
Wordt VCA 1 kampioen dit seizoen?
Misschien wel! Ik zie ze wel bij de eerste 3 
eindigen en tenslotte hebben ze al een peri-
odetitel.

Wie is volgens u de beste Nederlandse 
voetballer ooit?
Johan Cruijff!

Worden wij Wereldkampioen in 2010?
Nederland zie ik in 2010 wel wereldkampioen 
worden.

Welke sporten kijkt u graag?
Ik vind heel veel sporten mooi en kijk er dan 
ook graag naar! Vooral voetbal, schaatsen, 
hockeyen, volleyballen. Autoracen en motor-
racen zie ik minder graag.

Welke sportvrouw / actrice zou volgens 
u de vacature verzorgster van het eerste 
van VCA mogen vervullen?
Sportief gezien Fatima Moreira de Melo! En als 
actrice, Cathrina Zeta Jones die van Zorro.

Met wie zou je op een onbewoond willen 
zitten?
Met mijn vriendin, als die verhinderd is met 
Catharina Zeta Jones!

Waarvoor mogen ze u midden in de nacht 
wakker maken?
Vroeger voor een lekker slaatje van 0,89 cent 
of zo! Maar ik wil ook wel wakker gemaakt 
worden om met Ove Kindvall een ontbijtje te 
doen midden in de nacht, die zou ik nog wel 
eens willen ontmoeten, al is het in Zweden.

Interview Jan BerkvensInterview Jan Berkvens

Ik ben Jan Berkvens, 50 jaar, vader van 2 zoons van 21 en 23 jaar. Eigenaar van Jan Berk-
vens elektro World + Jan Berkvens Verlichting te Boxmeer. Wij bestaan al sinds 1920, 
toen hadden mijn grootouders de winkel en in 1953 is deze winkel overgenomen door 
drie gebroers, Jan, Arnold en Rudie. Toendertijd handelden we ook in fi etsen, en wel de 
JAR fi ets die overbekend was in en rondom Boxmeer. Later zijn de winkels gesplitst en 
mijn ouders gingen door met deze winkel die ik in 1990 over heb genomen van mijn 
ouders, Jan en Truus.
Van huis uit was ik zelf installateur maar het handelen heb ik van mijn moeder geleerd 
en zo ben ik in de winkel terecht gekomen. Wij hebben nu 10 werknemers in de winkel. 
De ambities die wij hebben op dit moment is dat wij graag via internet willen uitbreiden 
voor de man vanuit de luie stoel. Tevens willen wij daardoor dichter bij de klant komen, 
met dezelfde service en garantie.
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Wie of wat mag van de aardbodem ver-
dwijnen?
Enge ziektes die je voor niets krijgt en zinloos 
geweld mag van ook van de aardbodem ver-
dwijnen.

Wat is uw droom auto?
Ford Mustang, vroeger had ikzelf 2 gehad. 
De vitrinekast staat vol met modelletjes en ik 
zou er nog wel één willen hebben om er bij-
voorbeeld op zondags mee rond te rijden of 
toeren.

Wat is uw favoriete vakantiebestem-
ming?
Midden en Zuid Amerikaanse landen zoals 
Cuba en Brazilië!

Wie of wat wordt er onderschat?
Hoeveel mensen met een minimumloon rond 
moeten komen en hoeveel mensen veel leed 
hebben waar menigeen geen erg in heeft.

Wie of wat wordt er overschat?
Bijvoorbeeld de aardbeving in Haïti. Men geeft 
een hoop geld, maar het moet wel goed ge-
regeld worden dat het allemaal op de goede 
plek komt en het moet goed begeleid worden 
en dat laat helaas wel eens te wensen over. Dit 
wordt nogal eens overschat, helaas!

Wat moeten ze nog uitvinden?
Een auto op water mag van mij en nieuwe 
geneesmiddelen voor verschillende ziektes. En 
daarnaast een middel waar je 20 jaar jonger 
door wordt!

Wat zou verboden moeten worden?
Moeilijke vraag, hier weet ik niet zo snel een 
antwoord op, deze slaan we maar over.

Welk leuk moment uit je leven zou je nog 
eens willen meemaken?
Zwemmen in de Caribische zee in Cuba met 
dolfi jnen, dat was zo geweldig mooi, dat zou 
ik nog wel een keer over willen doen.

Stel je gelooft in reïncarnatie. Hoe zou u in 
een volgend leven terug willen komen?
Hetzelfde, alleen zou ik mijn ouders wat meer 
van de wereld willen laten zien. Datzelfde 
geldt voor mijzelf, en dan zou ik ook op jon-
gere leeftijd meer gaan reizen en meer van de 
wereld willen ontdekken.

Wilt u nog een boodschap nalaten in het 
clubblad?
Leuk initiatief dit interview van voetbalclub 
VCA. Ik zou willen zeggen, blijf goed commu-
niceren met elkaar om een goede band te hou-
den in de vereniging en vooral met de jeugd. Ik 
hoop dat het goed blijft gaan met VCA en dat 
VCA 1 er de vruchten van plukt. Ik hoop ook de 
lezers van het clubblad een keer in onze zaak 
te begroeten en soms is het een Gekkehuus 
achter de Hema. Kom mar es ’n ker kieken ach-
ter de Hema in Boxmeer!

Jan bedankt voor dit interview en we hopen 
je een keer te ontmoeten op onze sponsor-
avonden of langs de lijn en hopen dat je nog 
vele jaren goede zaken doet in Boxmeer en 
omgeving!

De sponsorcommissie
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Pupil van de week, Stijn BloemenPupil van de week, Stijn Bloemen
Hallo voetballiefhebbers, 

ik ben Stijn Bloemen en heb vandaag zondag 14 maart de eer gehad om de gehele middag aan-
wezig te zijn bij de spelers van VCA 1. Dit mocht omdat ik vanuit de mini-F deze week gekozen 
was tot speler van de week. Ik vond het een hele leuke dag en heb erg genoten van de wedstrijd. 
Eerst heb ik nog de eer gehad om op de sponsorfoto van de heer Kepser met de nieuwe shirts te 
mogen staan. Na deze fotoshoot was ik aanwezig bij de uitleg van de trainer hoe de tegenstander 
te verslaan. En daarna heb ik de aftrap mogen verrichten bij de start van de wedstrijd, en jawel ik 
heb een goal gescoord! Dit vond ik zelf het mooiste moment van de dag. 
Tijdens de wedstrijd heb ik op de bank verslag gedaan en aangegeven richting de reservespelers 
en trainer Sjaak hoe het volgens mij zit en moet. Het was een boeiende en spannende wedstrijd. 
Op het eind ontstond er nog een klein misverstand tussen twee spelers, waardoor er nog maar 10 
spelers waren bij de beide teams. Maar VCA heeft voortreffelijk gewonnen en dat heb ik mogen 
vieren met chips en limonade. Kortom het was een heel bijzondere dag.

O, ja heb ook nog een mooie medaille gekregen voor de gemaakte goal. 
Deze zie je op mijn foto.  

Stijn Bloemen
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Stand van zaken MFA op 1 maart 2010

Voor degene die niet weten waar de 
afkorting MFA voor staat: dit wil zeggen 
Multi Functionele Accommodatie. Oftewel 
met andere woorden, een gebouw dat door 
zijn samenstelling zo wordt gerealiseerd dat 
er meerdere en verschillende verenigingen 
gezamenlijk gebruik van kunnen gaan maken. 
Dit geldt voor zowel sport, cultuur als school.

Wat gaat dit betekenen voor onze vereniging 
VCA? Een compleet nieuwe accommodatie, 
kleedlokalen kantine etc. Het grote voordeel 
van een MFA is dat een gebouw méér gebruikt 
wordt dan dat het leegstaat. Gezamenlijk 
gebruik houdt dus ook in samen opdraaien 
voor de onkosten zoals onderhouds- en 
energiekosten etc.
Dat dan ook onze VCA-kantine voor en door 
een ieder gebruikt kan worden is daar dan 
ook een gevolg van. Hoe deze invulling gaat 
worden, daar is nu nog niets over te zeggen.

Het gebouw zal, zoals het er nu naar uitziet, op 
het korfbalveld komen te staan, met de kantine 
precies achter de goal van het hoofdveld. 
Het gebouw komt bijna tegen het bestaande 
gebouw aan te staan. De kleedlokalen zullen 
op de eerste verdieping gerealiseerd worden 
met een trap omhoog (navraag bij enkele 
andere verenigingen die dit ook hebben, heeft 
geleerd dat dit geen problemen hoeft op te 
leveren). Twee kleedlokalen komen onder, deze 
zullen hoogstwaarschijnlijk gebruikt worden 
door Quick-Up en door de gebruikers van de 
gymzaal.

De MFA zal gebruikt worden voor een 
combinatie van binnen en buitensport. Volgens 
onze architect zal dit door een goede keuze 
van de materialen

(tegels etc.) geen problemen opleveren 
zodat deze gezamenlijk gebruikt kunnen 
worden. Hierover hebben wij als bestuur van 
VCA wel onze bedenkingen in verband met 
het afkloppen van voetbalschoenen en de 
doorloop door het binnenportaal, maar de tijd 
zal het leren.

Voor de rest hopen we dat we zo gauw 
mogelijk kunnen starten met de bouw. In 
het algemeen zullen we als VCA sommige 
dingen moeten inleveren, maar er ook heel 
wat meer voor terugkrijgen. Hierbij ook alvast 
enkele schetsen van het gebouw zoals dit er 
hoogstwaarschijnlijk uit zal komen te zien.

Hopende op een prettige samenwerking met 
alle nieuwe gebruikers van het MFA,

Fons Thoonen
Bestuurslid onderhoud VCA.
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www.hegebv.nl
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Verzorging en zalenverhuur o.a. voor: 
bruiloften - verjaardagen - toneelvoorstellingen
feesten - recepties - diners - buffetten - koffi etafels
en vergaderingen             
               

Grotestraat 28 | 5437 AS  Beers
Tel.: 0485-312937 | www.cafemarang.nl

QUINTESS.NL
besturing duurzame energiesystemen

BOXMEERGoed geregel
d!
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Maar liefst 1.300 bezoekers passeerden in augustus 2009 de poorten van het sportpark van v.v. 
VCA voor de allereerste editie van de Copa del Agatha, een internationaal voetbaltoernooi voor 
A-juniorenelftallen van profclubs uit binnen- en buitenland. Voortbordurend op het succes van de 
eerste toernooi-editie en het enthousiasme dat onder voetballiefhebbers, vrijwilligers, sponsors 
en anderen is ontstaan, loop ik op woensdagavond 3 maart door het dorp met deze gevoelens op 
weg naar het clubhuis van Sint Agatha.

Het warme gevoel van betrokkenheid, het samen realiseren, de mooie herinneringen spelen door 
mijn geest als ik op weg ben naar de sponsoravond van de v.v. St. Agatha. Ik ben uitgenodigd als 
vertegenwoordiger van het bestuur van de Copa om deelgenoot te worden van deze sponsor-
avond die in het teken staat van ontmoeting en een heuse wijnproeverij.

Waarom deze laatste zinsnede, omdat ik als toeschouwer in de kantine van een voetbalvereni-
ging nog niet eerder zoveel vrolijke mensen met een glas wijn heb kunnen zien. Veel bekenden 
die mij hartelijk begroeten en oprechte vragen over het wel en wee van de Copa en naar mij per-
soonlijk. Dit kenmerkt toch het gevoel van gezamenlijkheid, vriendelijkheid dat mij in St. Agatha 
zo aanspreekt.

Een avondje uitgevoel in een sfeervol aangeklede ruimte waarbij de moderne digitale ondersteu-
ningsmiddelen als vanzelfsprekend gebruikt worden. Onze jonge bestuursleden en vrijwilligers 
ontvangen een ieder op enthousiaste wijze en we worden voorzien van een heerlijk kopje koffi e 
door de oberkelner Allard.

De tijd vordert en Maarten van Kesteren opent het avondprogramma, kosten noch moeite zijn 
gespaard om de wereldbekende vinoloog Guus Arts voor deze avond vast te leggen. Een mogelijk 
serieuze wijnproefavond als de vinoloog zijn entree maakt en uitleg geeft van de gebruiken en 
materialen die op de tafels uitgestald zijn.

Hoe houd ik mijn glas vast en wat betekent dat terwijl ik al wanhopige blikken zie naar de lege in-
houd van de glazen. Normaal zijn de glazen al gevuld en toastend worden zij normaliter geleegd. 
Gelukkig krijgt Guus ondersteuning van de nieuw aangekochte geluidsinstallatie en is zelfs voor 
iedereen te verstaan om gezamenlijk mee op reis genomen te worden in de cultuur van de wijn 
en het land van herkomst.
Eindelijk is het dan zover als zijn liefdevolle assistenten (Bob, Michiel, Maarten en The Voice van 
St. Agatha) zich kwijten van hun taak om slechts een beetje wijn in de glazen in te schenken.

Wijnproefavond St Agatha 3 maart 2010Wijnproefavond St Agatha 3 maart 2010
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Weer die verbaasde blikken van een half leeg glas maar de tijd heelt alle wonden.
Ik mijmer weg aan mijn tafel en volg de rudimentaire resten in mijn geheugen van vervlogen 
tijden en voel de zon op de wijngaarden, de kalkgrond waar de oude wijnranken als statige sil-
houetten zich tot mij richten en zie de volgende woorden over mijn netvlies verschijnen:

               Hoe oude houten vaten droog gelegen
               in schemerige ruimtes waar tijd heel traag vergaat
               de warme herfstzon zich aan druif gegeven
               hoe langzaam ademend een kwaliteit ontstaat

               De kazen wachten in geduld en schimmelig
               op godendrank die in een mijmering verzonken
               tot het aroma vol en rijke smaak zelfs hemels
               uit ’t eerste glas dat heel eerbiedig wordt geschonken

               In oorsprong van nog ongekerstende verledens
               dronken de ouden mede bij een volksfestijn
               en op Olympus leefde Zeus met al zijn Goden 
               zwelgend in nectar bij de ambrozijn 

               Zo hef het glas en laat de wijnen stromen
               een orgie van Silenen en Bacchanten
               van druif tot moes gedanst in gistingdromen
               worden  zwaar de voeten en lichter het verstand.

Ik kom weer bij mijn positieven als ik plots de stem van Maarten hoor die ons vertelt dat de WK 
quiz gestart gaat worden als onderbreking van alle informatie die tot ons is gekomen. De eerste 
drie vragen worden zichtbaar op het beeldscherm.
Om mij heen slechthorende souffl eurs die mogelijke antwoorden doorseinen om in aanmerking 
te komen voor de mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld.
Ik zie steeds meer aanborende creativiteit om mij heen, overleg met elkaar, foute antwoorden 
doorgeven aan de tegenstander, telefoons met internet die geraadpleegd worden en vooral la-
chende winnaars van het eerste deel.

Van Argentinië naar Zuid Afrika, van Chili naar Spanje, we reizen met onze vinoloog over de 
verschillende continenten en wanen ons op de mooiste plekken. Van kwaliteitspotenties (blijkt 
dus synoniem te zijn voor St. Agatha) naar laatbloeiers in Stellenbosch en smaakvol proevend 
van de Syrah druif. Tussendoor glazen spoelend met water om het glas wederom helder te krijgen 
en geen overblijfselen van het vorige glas aan te treffen. De vinoloog geeft bij de rode wijn een 
verhandeling die ik samenvattend probeer weer te geven:

Vooral rode wijndruiven zijn een onvermoede bron van nuttige bestanddelen. De tannines en 
kleurstoffen uit de schillen en pitten zorgen voor een fenolengehalte dat bij rode wijn ligt tus-
sen de 500 en 4000 milligram per liter en bij witte wijn tussen de 150 en 400 milligram. Samen 
met de in wijn aanwezige enzymen dragen fenolen er toe bij allerlei functies in het lichaam op 
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positieve wijze te beïnvloeden. De veroudering door inwerking van zuurstof bijvoorbeeld wordt 
door fenolen geremd. 

Tot daar de weldaden van de wijn als drank... maar er is meer. Vooral de pitten en de schillen van 
rode wijndruiven zijn heel rijk aan polyfenolen en procyanide, en dat zijn anti-oxydanten. Zij be-
strijden de vrije radicalen in het lichaam die verantwoordelijk zijn voor 80% van de veroudering 
van de cellen. Polyfenolen versterken de werking van andere anti-oxydantia zoals vitamine E en 
beschermen de collageen- en elastinevezels. Bovendien zijn ze buitengewoon oplosbaar en bezit-
ten ze een goed evenwicht tussen water- en oliefase wat hun penetratie verhoogt. Deze schillen 
en pitten zijn restproducten die overblijven bij de wijnbereiding. Uit de pitten wordt na het persen 
nog in veel gevallen druivenpitolie gewonnen. 

Ik kijk om me heen en zie sommige omstanders een blik werpen in hun lege glas en beseffen 
dat een of twee glazen per dag heel gezond zijn. (Jammer dat het niet over bieren gaat, zie ik in 
sommige vertwijfelde ogen). De WK vragen naderen het einde en als toegift enkele nationale hy-
men die geraden dienen te worden. Een prima ontspannen onderbreking waarbij onze geuren en 
smaken niet langer getest worden, maar de hersenbrekers een appèl aan ons geheugen doen. 

We geraken aan het einde van de proeverij en de enthousiaste vinoloog loopt, kijkt, knikt instem-
mend, adviseert als een strateeg en wil ons delen in de rijkdom van zijn ervaringen en belevenis-
sen. Het lijkt op poëzie maar ik mijmer alweer. De verstilling van poëzie, de roes van de wijn of het 
rustgevende ervan. Er is ook de bedwelming van de poëzie, de haast Bacchiaanse betovering.  
En plots vat ik de hele avond in een paar woorden samen en zie dat ik deze woorden aan het pa-
pier ontleen als dank aan de aanwezigen maar vooral aan degenen die deze avond gerealiseerd 
hebben. 

Deze woorden als dank geschreven.
De eerste dronk is tasten met gestrekte armen, 
De tweede vraagt om nieuwe adem. 
Dan de armen buigen 
zodat de schouderbandjes naar beneden glijden 
en de hals een glazen lijn 
aan de verraste proever biedt. 
De zinnen ten volle naar buiten keren. 

Zie je wel. Je had gelijk. En vooral, je bent nu een kenner.

Goed, laten we elkander geen mietjes noemen en de koe bij de hoorns vatten: Overdrijf ik niet 
een beetje? Allicht wel, zou mijn omgeving zeggen, maar het is en blijft voor mij wederom een 
mooie beleving.

Een zonnige en dankbare groet

Arno Janssen
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1. Martijn Schwillens 7 42 3 0 45
2. Anja Thoonen 8 43 0 0 43
3. Chris Gerrits 0 35 6 0 41
4. Bart v. Kempen 4 40 0 0 40
5. Loes Winkelmolen 7 39 0 0 39
6. Elco Elders 4 36 3 0 39
7. Rick Broekmans 0 39 0 0 39
8. Bob Thomassen 0 38 0 0 38
9. Toon Minten 0 35 3 0 38
10. Harry v/d Burgt 0 35 0 0 35
11. Jeroen Kromhout  0 32 3 0 35
12. John Coenen 0 35 0 0 35
13. Gerrit Graat 0 31 3 0 34
14. Henny v/d Burgt 0 31 3 0 34
15. M. Thoonen 7 30 3 0 33
16. Danny Broekmans 0 30 3 0 33
17. L.Graat 4 32 0 0 32
18. A. Timmers 0 32 0 0 32
19. Annie Gerrits 0 32 0 0 32
20. Michiel Gerits 0 32 0 0 32
21. F. Timmers 7 31 0 0 31
22. Elly Kooymans 0 31 0 0 31
23. Hans Bloemen 0 31 0 0 31
24. Ivo Toonen 0 31 0 0 31
25. Joris van de Meulenhof 0 28 3 0 31
26. Michiel Thoonen 0 31 0 0 31
27. Sjaak Erps 0 30 0 0 30
28. Petra Bulkens 0 26 3 0 29
29. Harrie Cuppen 0 28 0 0 28
30. Sien Gerrits 0 28 0 0 28
31. Rene Broekmans 0 27 0 0 27
32. Stijn Verdijk 0 24 3 0 27
33. Jan Hassing 4 24 0 0 24
34. A. Kooymans 0 24 0 0 24
35. Dion Broekmans 0 24 0 0 24
36. Marian Broekmans 0 24 0 0 24
37. Mathijs Thoonen 0 24 0 0 24
38. Pierre Gerrits 0 24 0 0 24
39. Jet Gerrits 4 20 3 0 23
40. Fons Thoonen 0 23 0 0 23
41. Paul Lucassen 0 20 3 0 23
42. Rieky Hendriks 0 20 3 0 23
43. Cato Gerrits 0 20 0 0 20
44. Peter Hendriks 0 16 3 0 19
45. Piet Thoonen 0 12 0 0 12

Plaats Naam deelnemer Puntentotaal VCA Voetbalpool 9 maart 2010

Weekscore Spel A Spel B Spel C Totaal
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COMPETITIEPROGRAMMA VCA 1       SEIZOEN 2009/2010

2e DEEL

55e KLASSE 5G 7 MAART 2010 WD 15 14 MAART 2010 WD 16
1 SIOL Vios '38 - Constantia   - Toxandria - Constantia
2 Gassel SIOL - St. Hubert   - St. Hubert - Vios '38
3 Heijen Gassel - DSV   - DSV - SIOL
4 Venhorst Heijen - VCA   - VCA - Gassel
5 Vianen Vooruit Venhorst - De Zwaluw   - De Zwaluw - Heijen
6 De Zwaluw Vianen Vooruit - Toxandria   - Vianen Vooruit - Venhorst
7 VCA
8 DSV 28 MAART 2010 WD 17 MAANDAG 5 APRIL 2010 WD 18
9 St. Hubert Constantia - St. Hubert   - Toxandria - St. Hubert

10 Constantia Vios '38 - DSV   - DSV - Constantia
11 Vios '38 SIOL - VCA   - VCA - Vios '38
12 Toxandria Gassel - De Zwaluw   - De Zwaluw - SIOL

Heijen - Vianen Vooruit   - Vianen Vooruit - Gassel
AANVANGSTIJD: Venhorst - Toxandria   - Venhorst - Heijen

14.30

11 APRIL 2010 WD 19 18 APRIL 2010 WD 20
21 MAART 2010: St. Hubert - DSV   - Toxandria - DSV
INHAAL/BEKER Constantia - VCA   - VCA - St. Hubert

Vios '38 - De Zwaluw   - De Zwaluw - Constantia
30 APRIL 2010: SIOL - Vianen Vooruit   - Vianen Vooruit - Vios '38
INHAAL/BEKER Gassel - Venhorst   - Venhorst - SIOL

Heijen - Toxandria   - Heijen - Gassel

25 APRIL 2010 WD 21 2 MEI 2010 WD 22
DSV - VCA   - VCA - Toxandria

6 MEI 2010: St. Hubert - De Zwaluw   - De Zwaluw - DSV
Beslissingswedstrijden Constantia - Vianen Vooruit   - Vianen Vooruit - St. Hubert

Vios '38 - Venhorst   - Venhorst - Constantia
9 MEI 2010: SIOL - Heijen   - Heijen - Vios '38
Start nacompetitie Toxandria - Gassel   - Gassel - SIOL

COMPETITIEPROGRAMMA VCA 2       SEIZOEN 2009/2010

2e DEEL

Res. 5e KLASSE 518 7 MAART 2010 WD 15 14 MAART 2010 WD 16
1 SIOL 2 Hapse Boys 4 - JVC Cuijk 4   - Olympia '18 5 - JVC Cuijk 4
2 Milsbeek 3 SIOL 2 - Juliana Mill 4   - Juliana Mill 4 - Hapse Boys 4
3 Heijen 2 Milsbeek 3 - Sambeek 2   - Sambeek 2 - SIOL 2
4 Achates 3 Heijen 2 - VCA 2   - VCA 2 - Milsbeek 3
5 De Zwaluw 3 Achates 3 - Vios '38 2   - Vios '38 2 - Heijen 2
6 Vios '38 2 De Zwaluw 3 - Olympia '18 5   - De Zwaluw 3 - Achates 3
7 VCA 2
8 Sambeek 2 28 MAART 2010 WD 17 MAANDAG 5 APRIL 2010 WD 18
9 Juliana Mill 4 JVC Cuijk 4 - Juliana Mill 4   - Olympia '18 5 - Juliana Mill 4

10 JVC Cuijk 4 Hapse Boys 4 - Sambeek 2   - Sambeek 2 - JVC Cuijk 4
11 Hapse Boys 4 SIOL 2 - VCA 2   - VCA 2 - Hapse Boys 4
12 Olympia '18 5 Milsbeek 3 - Vios '38 2   - Vios '38 2 - SIOL 2

Heijen 2 - De Zwaluw 3   - De Zwaluw 3 - Milsbeek 3
AANVANGSTIJDEN Achates 3 - Olympia '18 5   - Achates 3 - Heijen 2

1 11.00
11 APRIL 2010 18 APRIL 2010

VCA 2 VCA 2
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7 VCA 2
28 MAART 2010 MAANDAG 5 APRIL 2010

VCA 2 VCA 2

AANVANGSTIJDEN
1 11.00
2 10.00 11 APRIL 2010 WD 19 18 APRIL 2010 WD 20
3 12.30 Juliana Mill 4 - Sambeek 2   - Olympia '18 5 - Sambeek 2
4 10.00 JVC Cuijk 4 - VCA 2   - VCA 2 - Juliana Mill 4
5 12.00 Hapse Boys 4 - Vios '38 2   - Vios '38 2 - JVC Cuijk 4
6 10.00 SIOL 2 - De Zwaluw 3   - De Zwaluw 3 - Hapse Boys 4
7 12.00 Milsbeek 3 - Achates 3   - Achates 3 - SIOL 2
8 11.30 Heijen 2 - Olympia '18 5   - Heijen 2 - Milsbeek 3
9 12.00

7 VCA 2
28 MAART 2010 MAANDAG 5 APRIL 2010

VCA 2 VCA 2
12 Olympia '18 5

AANVANGSTIJDEN
1 11.00
2 10.00 11 APRIL 2010 18 APRIL 2010
3 12.30
4 10.00 VCA 2 VCA 2
5 12.00
6 10.00
7 12.00
8 11.30
9 12.00

10 10.00 225 APRIL 2010 WD 21 2 MEI 2010 WD 22
11 12.30 Sambeek 2 - VCA 2   - VCA 2 - Olympia '18 5
12 10.00 Juliana Mill 4 - Vios '38 2   - Vios '38 2 - Sambeek 2

JVC Cuijk 4 - De Zwaluw 3   - De Zwaluw 3 - Juliana Mill 4
Hapse Boys 4 - Achates 3   - Achates 3 - JVC Cuijk 4
SIOL 2 - Heijen 2   - Heijen 2 - Hapse Boys 4
Olympia '18 5 - Milsbeek 3   - Milsbeek 3 - SIOL 2

COMPETITIEPROGRAMMA VCA 3       SEIZOEN 2009/2010

2e DEEL

Res. 6e KLASSE 631 7 MAART 2010 WD 15 14 MAART 2010 WD 16
1 VCA 3 Achates 6 - Excellent 4   - Vitesse '08 5 - Excellent 4
2 Astrantia 3 VCA 3 - St. Hubert 3   - St. Hubert 3 - Achates 6
3 Milsbeek 6 Astrantia 3 - Constantia 5   - Constantia 5 - VCA 3
4 JVC Cuijk 6 Milsbeek 6 - Olympia '18 8   - Olympia '18 8 - Astrantia 3
5 SIOL 4 JVC Cuijk 6 - DSV 6   - DSV 6 - Milsbeek 6
6 DSV 6 SIOL 4 - Vitesse '08 5   - SIOL 4 - JVC Cuijk 6
7 Olympia '18 8
8 Constantia 5 28 MAART 2010 WD 17 MAANDAG 5 APRIL 2010 WD 18
9 St. Hubert 3 Excellent 4 - St. Hubert 3   - Vitesse '08 5 - St. Hubert 3

10 Excellent 4 Achates 6 - Constantia 5   - Constantia 5 - Excellent 4
11 Achates 6 VCA 3 - Olympia '18 8   - Olympia '18 8 - Achates 6
12 Vitesse '08 5 Astrantia 3 - DSV 6   - DSV 6 - VCA 3

Milsbeek 6 - SIOL 4   - SIOL 4 - Astrantia 3
AANVANGSTIJDEN JVC Cuijk 6 - Vitesse '08 5   - JVC Cuijk 6 - Milsbeek 6

1 11.00
2 11.00 11 APRIL 2010 WD 19 18 APRIL 2010 WD 20
3 10.00 St. Hubert 3 - Constantia 5   - Vitesse '08 5 - Constantia 5
4 10.00 Excellent 4 - Olympia '18 8   - Olympia '18 8 - St. Hubert 3
5 10.00 Achates 6 - DSV 6   - DSV 6 - Excellent 4
6 10.00 VCA 3 - SIOL 4   - SIOL 4 - Achates 6
7 10.00 Astrantia 3 - JVC Cuijk 6   - JVC Cuijk 6 - VCA 3
8 12.45 Milsbeek 6 - Vitesse '08 5   - Milsbeek 6 - Astrantia 3
9 10.30

10 10.00 25 APRIL 2010 WD 21 2 MEI 2010 WD 22
11 10.00 Constantia 5 - Olympia '18 8   - Olympia '18 8 - Vitesse '08 5
12 10.30 St. Hubert 3 - DSV 6   - DSV 6 - Constantia 5

Excellent 4 - SIOL 4   - SIOL 4 - St. Hubert 3
Achates 6 - JVC Cuijk 6   - JVC Cuijk 6 - Excellent 4
VCA 3 - Milsbeek 6   - Milsbeek 6 - Achates 6
Vitesse '08 5 - Astrantia 3   - Astrantia 3 - VCA 3

Res. 6e KLASSE 632 7 MAART 2010 14 MAART 2010
1 VCA 4

VCA 4
VCA 4

28 MAART 2010 MAANDAG 5 APRIL 2010
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25 APRIL 2010 2 MEI 2010

VCA 3
VCA 3

COMPETITIEPROGRAMMA VCA 4       SEIZOEN 2009/2010

2e DEEL

Res. 6e KLASSE 632 7 MAART 2010 WD 15 14 MAART 2010 WD 16
1 VCA 4 GVV '57 4 - SCV '58 3   - Gassel 3 - SCV '58 3
2 HBV 4 VCA 4 - Juliana Mill 7   - Juliana Mill 7 - GVV '57 4
3 Constantia 6 HBV 4 - Vianen Vooruit 4   - Vianen Vooruit 4 - VCA 4
4 Vitesse '08 6 Constantia 6 - SIOL 5   - SIOL 5 - HBV 4
5 JVC Cuijk 7 Vitesse '08 6 - Estria 3   - Estria 3 - Constantia 6
6 Estria 3 JVC Cuijk 7 - Gassel 3   - JVC Cuijk 7 - Vitesse '08 6
7 SIOL 5
8 Vianen Vooruit 4 28 MAART 2010 WD 17 MAANDAG 5 APRIL 2010 WD 18
9 Juliana Mill 7 SCV '58 3 - Juliana Mill 7   - Gassel 3 - Juliana Mill 7

10 SCV '58 3 GVV '57 4 - Vianen Vooruit 4   - Vianen Vooruit 4 - SCV '58 3
11 GVV '57 4 VCA 4 - SIOL 5   - SIOL 5 - GVV '57 4
12 Gassel 3 HBV 4 - Estria 3   - Estria 3 - VCA 4

Constantia 6 - JVC Cuijk 7   - JVC Cuijk 7 - HBV 4
AANVANGSTIJDEN Vitesse '08 6 - Gassel 3   - Vitesse '08 6 - Constantia 6

1 10.30
2 11.00 111 APRIL 2010 WD 19 18 APRIL 2010 WD 20
3 11.00 Juliana Mill 7 - Vianen Vooruit 4   - Gassel 3 - Vianen Vooruit 4
4 10.00 SCV '58 3 - SIOL 5   - SIOL 5 - Juliana Mill 7
5 10.00 GVV '57 4 - Estria 3   - Estria 3 - SCV '58 3
6 12.00 VCA 4 - JVC Cuijk 7   - JVC Cuijk 7 - GVV '57 4
7 11.00 HBV 4 - Vitesse '08 6   - Vitesse '08 6 - VCA 4
8 10.00 Constantia 6 - Gassel 3   - Constantia 6 - HBV 4
9 12.00

10 12.15 25 APRIL 2010 WD 21 2 MEI 2010 WD 22
11 11.00 Vianen Vooruit 4 - SIOL 5   - SIOL 5 - Gassel 3
12 10.00 Juliana Mill 7 - Estria 3   - Estria 3 - Vianen Vooruit 4

SCV '58 3 - JVC Cuijk 7   - JVC Cuijk 7 - Juliana Mill 7
GVV '57 4 - Vitesse '08 6   - Vitesse '08 6 - SCV '58 3
VCA 4 - Constantia 6   - Constantia 6 - GVV '57 4
Gassel 3 - HBV 4   - HBV 4 - VCA 4

V99_011782_mrt.indd   35V99_011782_mrt.indd   35 23-03-2010   08:29:3123-03-2010   08:29:31



36 - v.v. V.C.A. St. Agatha

V99_011782_mrt.indd   36V99_011782_mrt.indd   36 23-03-2010   08:29:3423-03-2010   08:29:34



gelegenheid voor bruiloften, feestavonden

koffi etafels en vergaderingen (±90 pers.)

Liesmortel 4 • St. Agatha • Tel 0485 - 31 23 67

Bruin café
Darts
Biljart
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  Het nog steeds winter is in Nederland?
  Er de afgelopen maanden bitter weinig is gevoetbald?
  Alles over programma’s, standen en uitslagen amateurvoetbal vanaf 2 november alleen nog   
 beschikbaar is op www.voetbal.nl?

  Deze site niet altijd even gebruiksvriendelijk is?
  Koen v.d. Bergh bij VCA al op alle posities in achterhoede en op het middenveld gespeeld heeft?
  De trainers het altijd verkeerd gezien hebben?
  Hij bij zijn debuut in de spits meteen gescoord heeft in Heijen?
  Onze secretaris niet aanwezig was bij de laatste leidersbijeenkomst in 2009?
  De notulen derhalve door iemand anders gemaakt moesten worden?
  Dit bij de enige hardwerkende ambtenaar op het Cuijkse gemeentehuis wel in goede handen leek te   
 zijn?

  De aantekeningen tussen sportpark Veldzicht en de “werkkamer” van deze ambtenaar verloren zijn   
 gegaan?

  De vinder van deze aantekeningen deze anoniem in kan leveren (in de brievenbus van onze   
 voorzitter)?

Gewaardeerde Club van 100-leden/sponsoren,
 
Ook dit jaar nodigen wij u weer van harte uit om aanwezig te zijn bij de altijd gezellige Vip-dag.

Op zondag 2 mei bent u, met uw partner, van harte welkom om op deze laatste thuiswedstrijd met “onze 
jongens” het seizoen af te sluiten. We beginnen de middag om half één met een overheerlijke lunch. Om 
half drie wordt de aftrap gegeven voor de wedstrijd VCA 1 – Toxandria 1. Na de wedstrijd drinken we 
uiteraard een drankje met de selectie.

We hopen u dus te mogen begroeten op zondag 2 mei om 12.30u. op Sportpark Veldzicht. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te zijn, dan zien we uw afmelding graag tegemoet naar 
barriecade@hotmail.com of tel.0615076264

Met sportieve groet,
Club van 100 commissie v.v. VCA,

Bob Thomassen, Michiel Gerrits, Allard Kooijmans, Martijn Bardoel, 
Maarten van Kesteren, Koen van de Bergh en Rene Broekmans
 

VCA vip-dag 2010

Wist u dat:

V99_011782_mrt.indd   39V99_011782_mrt.indd   39 23-03-2010   08:29:3823-03-2010   08:29:38



40 - v.v. V.C.A. St. Agatha

  De training voor de lagere elftallen toch door zou gaan in de winterstop?
  Het trainingsveld uiteindelijk toch niet belast is?
  Het ook wel erg koud was en er erg vaak sneeuw lag?
  De VCA-selectie derhalve een aantal keren voor een trainingskamp is uitgeweken naar het   
 buitenland?

  De aanvangstijd na de winterstop veranderd is?
  Het de bedoeling is dat je om 20.00 uur op het trainingsveld staat?
  We Martijn Bardoel dit seizoen nog niet in actie hebben gezien op het voetbalveld?
  Dit waarschijnlijk ook wel niet meer zal gebeuren?
  Hij meende zonder training een dansje te kunnen maken?
  Wij hem ook wel hadden kunnen vertellen dat dit in nuchtere toestand al een slecht idee is?
  We Jacqueline veel sterkte toewensen voor de komende tijd?
  Het bij onze A-jeugd niet altijd even soepel verliep voor de winterstop?
  Er wel erg veel blessures bij dit team waren?
  Rens v.d. Heijden er letterlijk alles aan deed om toch wekelijks te kunnen spelen?
  De KNVB dit niet zo erg kon waarderen en hem nu voor geruime tijd buitenspel heeft gezet?
  De KNVB fraude zwaarder bestraft dan de strengste normale rechtbank?
  John Heijsterman nu wel weer een plaatsje in deze rubriek heeft verdiend?
  Hij de A-jeugd op dinsdag nu onder zijn hoede neemt?
  De Copa del Agatha altijd vrijwilligers kan gebruiken?
  Je je via de website informatie in kunt winnen en eventueel aan kunt melden?
  De activiteitencommissie de laatste tijd niet zo heel actief is?
  Het 4x4-tournooi voorlopig op de rol is gezet voor zondag 30 mei?
  Dit nog defi nitief gemaakt moet worden in overleg met de jeugdafdeling?
  Deze commissie ook dringend verlegen zit om aanvulling zodat er meer activiteiten georganiseerd   
 kunnen worden?

  Met name vanuit de selectie aanvulling prettig zou zijn?
  Je je bij Johan Thoonen, Tom Elders of Piërre Gerrits aan kunt melden?
  Het ook in de jubileumcommissie vrij stil is?
  De defi nitieve datum voor de viering van ons jubileum pas vast wordt gesteld zodra de bouwplannen  
 voor de MFA bekend zijn?

  Er ook vergaande plannen voor de uitgave van een jubileumboek zijn?
  Er vooral gezocht wordt naar oude foto’s en krantenartikelen over VCA (tot 1980)?
  Deze ingeleverd kunnen worden bij John Heijsterman, Martijn Schwillens of Piërre Gerrits? 
  Copy voor het volgende Veldoverzicht graag voor 10 mei 2010 zien verschijnen?
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