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CLUBINFO
Bestuur:
Vice-Voorzitter: Martijn Bardoel Tel: 06-15076264
  E-mail: barriecade@hotmail.com
                            
Secretaris: Bart van Kempen               Tel: 06-50801752           
   E-mail: bart.vankempen@hotmail.com

Jeugdzaken:         Hans Bloemen   Tel: 318155
  Veerstraat 19, 5435 XE  St. Agatha        E-mail: hans.bloemen@planet.nl
                            
Penningmeester:  Harry Cuppen Tel: 320485
 Kuilen 32, 5435 XS  St. Agatha E-mail: hamcuppen@wanadoo.nl
 

Wedstrijdsecr.:    Tiny Jilisen                          Tel: 06-57722452
                            Liesmortel 42, 5435 XJ  St. Agatha        E-mail: tjilisen@home.nl
                            
Overig:
Onderhoud:         Fons Thoonen                    Tel: 318257
                            Appelgaard 5, 5435 XX  St. Agatha        E-mail: fonsthoonen@home.nl
                            
PR/sponsoring:    Martijn Bardoel Tel: 06-15076264
  E-mail: barriecade@hotmail.com
                         
Sportpark:           Veldzicht                             Tel: 321315
                            Liesmortel 46, 5435 XJ  St. Agatha
                            
VCA-blaadje:      Piërre Gerrits                      Tel: 310982
 Ganzenpoel 5, 5441 XW  Oeffelt            E-mail: pierre-danielle@kpnplanet.nl
 
Hoofdtrainer:      Sjaak Erps  Tel: 06-20455355
  E-mail: sjaakerps@telfort.nl
Keeperstrainer: Hans Bongartz                      

Website:              www.vca-stagatha.nl
Bankrelatie:   Rabo Bank Land van Cuijk & Maasduinen, 
 rekeningnummer:  1105.61.252

Opmaak / druk: Weemen Drukwerk & Communicatie
 Druten - Boxmeer - Haps - Horst
 www.weemen.nl
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UIT HET BESTUUR

Als nieuwe medebestuurder van VCA  neem 
ik de pen over van oud-voorzitter  Harry 
Cuppen om jullie te informeren over de laatste 
ontwikkelingen binnen onze vereniging. Voor 
diegenen die mij nog niet kennen stel ik mij nog 
graag even voor. Mijn naam is Martijn Bardoel 
en ik ben sinds een jaar of vier inwoner van 
Sint Agatha. Binnen VCA  ben ik als vrijwilliger 
ongeveer acht jaar actief in diverse functies. Ik 
vindt het bijzonder prettig om deel uit maken 
van onze voetbalvereniging en zie genoeg 
uitdagingen om samen met jullie onze club naar 
een nog hoger niveau te brengen.

Jubileum
Afgelopen jaar heeft VCA haar 50-jarig bestaan 
mogen vieren. Een mijlpaal waar alle (oud-)
leden en vrijwilligers een steentje aan hebben 
bijgedragen. Tijdens dit jubileum zijn diverse 
leden en vrijwilligers onderscheiden voor hun 
inzet binnen de vereniging. Tezamen met het 
jubileumboek, de diverse activiteiten en de 
feestavond heeft dit ervoor gezorgd dat we een 
onvergetelijk jubileum hebben mogen vieren. 
Het bestuur is de jubileumcommissie dankbaar 
voor de uitstekende organisatie!

MFA
Zoals jullie hebben kunnen zien vordert de 
bouw van De Agaat gestaag. Met de komst van 
deze multifunctionele accommodatie wordt de 
huisvesting van de diverse verenigingen binnen 
Sint Agatha voor de toekomst gewaarborgd. 
Bovendien biedt de Agaat nieuwe kansen 
en mogelijkheden voor een nog betere 
samenwerking tussen de verenigingen in ons 
dorp. We hopen dat de accommodatie medio mei 
opgeleverd wordt, zodat we het nieuwe seizoen 
kunnen starten in ons nieuwe “stekkie”. 

Jeugd 
Onlangs hebben we met een afvaardiging van 
het bestuur, jeugdbestuur, hoofdtrainer en een 
aantal leden de koppen bij elkaar gestoken om 
een toekomstvisie op te stellen voor de jeugd. 
In dit gesprek is er bekeken wat de huidige 
situatie is, hoe de nabije toekomst eruit ziet en 
welke stappen er de komende jaren genomen 
moeten worden om de jeugd de toekomst te 
laten hebben. Het Jeugdbestuur zal aan de 
hand van dit gesprek een plan opstellen hoe 
hier uitvoer aan gegeven gaat worden. Zij 
worden hier o.a. in bijgestaan door Sjaak Erps 
en het bestuur.

Senioren 
De seizoenstart voor de senioren is dit jaar 
moeilijk op gang gekomen door krapte 
in de teambezetting. Een onverwachte 
blessurestroom en onvoorziene afvallers 
waren hiervan de belangrijkste redenen. Goed 
overleg tussen de leiding van de elftallen en 
een buitengewoon flexibele opstelling van alle 
spelers heeft erin geresulteerd dat we deze 
periode goed zijn doorgekomen. We hebben 
zelfs goede sportieve prestaties neergezet. Dit 
verdient een compliment!

Toekomst VCA
Om VCA ook VCA als kleinere vereniging 
een mooie toekomst te geven, is het van 
wezenlijk belang dat eenieder, en dan bedoel 
ik leden, vrijwilligers, rustende leden, ouders 
en sympathisanten, hier zijn/haar steentje 
aan bijdraagt. Dit kan in vele vormen. Denk 
hierbij aan: een positieve uitdraging van VCA 
aan je omgeving, saamhorigheid, jouw inzet 
bij activiteiten of als vrijwilliger, tippen van 
potentiële sponsoren of het geven van nuttige 
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input (verbeteringen, kritiek of suggesties). We 
hebben immers 50 mooie jaren achter de rug 
en het zou prachtig zijn als we samen in ieder 
geval weer 50 mooie jaren tegemoet gaan !

Martijn Bardoel
Vice-Voorzitter

Ps. Wanneer u suggesties, opmerkingen of 
verbeteringen heeft dan kunt u een mail sturen 
naar barriecade@hotmail.com

U kunt dit adres ook gebruiken wanneer 
u zich wilt aanmelden als vrijwilliger of 
activeitenbegeleider.

Nieuwe voorzitter sponsorcommissie VCA

Sedert december vorig jaar heb ik de 
voorzittershamer van de sponsorcommissie 
van VCA overgenomen van Bob Thomassen 
nadat Martijn Bardoel deze functie een tijdje ad 
interim had uitgeoefend. Martijn is inmiddels 
toegetreden tot het hoofdbestuur van VCA als 
vice-voorzitter, vandaar dat mij is gevraagd de 
voorzittershamer over te nemen nadat ik reeds 
deel uitmaakte van deze commissie.

Voor degenen die mij (nog)niet kennen stel ik me 
even voor. Mijn naam is Rob Poel en sedert begin 
2007 woonachtig in St Agatha. In het dagelijks 
leven jurist en teamleider bij DAS Rechtsbijstand 
in Den Bosch waar ik leiding geef aan een team 
van 12 juristen die werkzaam zijn op het gebied 
van contractenrecht en onroerend goed. In de 
avonduren en menig weekeind- uurtje politiek 
actief in de gemeenteraad van Cuijk. De uren die 
overblijven probeer ik sportief in te vullen in oa 
de sportschool, een artikeltje in de krant of een 
optreden dan wel presenteren rond carnaval.

In Sint Agatha probeer ik het verenigingsleven 
te ondersteunen als lid van de club van 100 
van VCA, het gilde en de carnavalsvereniging, 
ondersteun ik de fanfare en sponsor ik op 
gezette tijden mijn overbuurman Egbert van de 
S-bocht.
De sponsorcommissie is naast al die andere 
vrijwilligers een goede club mensen, betrokken 
bij Sint Agatha en in het bijzonder bij VCA en 
mede namens hun inzet is het mogelijk om 
de juiste dingen te doen voor het voetbal en 
voor VCA in Sint Agatha. Ik wil daar verder 
graag mijn steentje aan bijdragen

Groeten,

Rob Poel
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Copa del Agatha 

“Ondergetekende arriveert ’s ochtends op 
tijd in het Brabantse dorp Sint Agatha, waar 
jaarlijks wordt gespeeld  om de Copa del 
Agatha. De ontvangst is vriendelijk, de velden 
lijken prima.

Het lijkt allemaal heel gewoon, maar het blijft 
toch super zoals deze organisatie onder de 
rook van Cuijk iets heeft neergezet. Het begint 
uiteraard met de koffie, maar de entreekaarten 
en de opstellingen van alle teams liggen klaar 
als ernaar gevraagd wordt. De mensen van 
de organisatie (met veel vrijwilligers) lopen in 
keurige kleding en (wellicht het belangrijkste) 
de velden liggen er echt perfect bij!

Als de opening is geweest en de teams zijn 
voorgesteld, begint het echte werk. Er zijn 
veel aantrekkelijke ploegen, de arbitrage is 
top en in rap tempo trekken aantrekkelijke 
wedstrijden voorbij. Ik heb genoten van de 
Fransen, de Russen en de ploeg uit Ghana. Wat 
een krachtpatsers…

Aan het einde van de middag heb ik de auto 
weer richting Groningen gedraaid.  Zoals elk 
jaar heb ik ook in 2011 een aantal spelersnamen 
genoteerd op dit toptoernooi. Ik kom al jaren 
lang in Sint Agatha en ook volgend seizoen zal 
ik zeker weer van de partij zijn.

De complimenten aan de organisatie, de 
vrijwilligers en de spelers. Heel veel succes in 
de komende jaren!”

M.C. Koeman
Scout FC Groningen
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Copa  del  Agatha
Al enige weken had ik me erop verheugd.  
Zaterdag 13 en zondag 14 augustus naar Sint 
Agatha voor het internationale jeugdtournooi 
Copa del Agatha. Gezien de voortreffelijke 
ervaringen tijdens de twee eerdere edities van 
dit toernooi, dat nu al niet meer weg te denken 
is, waren de verwachtingen hoog gespannen. 
Natuurlijk rondom het voetbal, maar vooral 
ook om de sfeer en de organisatie, opgebouwd 
uit een hoge mate van gastheerschap, attentie 
en sportiviteit.

Als ik zaterdagochtend over de Liesmortel kom 
aangereden, ontdek ik meteen al een paar 
bekende en vooral vriendelijke mensen die me 
de weg wijzen naar de parkeerplaats. In die 
wei  liepen vroeger mijn ‘patiënten’. Ik heb de 
parkeerplaats overigens niet gebruikt want de 
buurman van het sportpark heeft een mooie 
ruime oprit, waardoor ik nog gemakkelijker 
bij de entree kom. De benen willen niet zo 
goed meer!  Niemand protesteerde tegen mijn 
‘sluipplaats’.

Een grapjas heeft bij de kassa een pamflet 
gehangen met de tekst “300 jaar ervaring 
aan de kassa”. Op mijn vraag, alweer aan 
oude bekenden, of ik nou ook met ouderwetse 
guldens moet betalen, komt de wedervraag 
of ik voor één of voor twee dagen een 
kaartje wil, in euro’s te betalen. Geen twijfel 
mogelijk: “twee dagen !” is mijn antwoord. 
Als je langs de prachtige stand met prijzen en 
‘merchandising’ loopt, koop je meteen maar 
vast wat consumptiebonnen.  Hoeveel is dan 
even de vraag, maar voor twee dagen kan het 
nogal wat lijden. Alhoewel ik niet gekomen 
ben om te ‘consumeren’. Het voetbal is wat 
ons bindt, en niet zozeer de drank.  Vooral op 
zondagmiddag blijkt dat bij sommigen wat 
anders te liggen.

Bij binnenkomst op het VIP terras krijg ik 
meteen een polsbandje om. Alhoewel ik de 
p… aan die dingen heb, niet zo erg als aan een 
stempel, is het natuurlijk wel praktisch. Het is 
zoiets als een gele oorflap in een koeienoor. 
Je bent ‘geoormerkt’ als gast of VIP. Moet 
kunnen. Hartverwarmend is de ontvangst. 
Als oude bekende word je verwelkomd 
door de voorzitter en vervolgens in de loop 
van de ochtend begroet door verschillende 
medewerkers. Iedereen is vol attentie en geeft 
overduidelijk de indruk en te kennen dat je 
welkom bent. Als je, zoals ik, niet zo goed 
meer bent in ‘namen’, dan is het gemakkelijk 
dat iedereen een duidelijke naam op z’n T-shirt 
heeft staan.

Voordat je goed en wel zit, wordt het eerste 
kopje koffie gepresenteerd. Wat lekker! 
Opvallend voor de zorg en het oppakken 
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
is een schijnbaar klein voorval. Eén van de 
organisatoren, en heus niet de eerste de beste, 
komt even bij me zitten. Heel gezellig! Ineens 
ziet hij dat in het vaasje met bloemen op de 
tafel te weinig water zit. Hij staat op, neemt 
het vaasje mee en komt even later terug met 
een gevuld vaasje. Minuscuul, maar o zo 
belangrijk om aan te geven hoe het er hier aan 
toe gaat op dit toernooi. Iedereen barst van de 
zorg voor een goede gang van zaken.
 
Ik zit bij een aantal oude bekenden, kijk voetbal 
en de tijd vliegt om. Over de wedstrijden zal 
ik het hier niet hebben.  Daar hebben we 
genoeg deskundigen voor! In de loop van de 
middag ga ik naar huis en vertel mijn vrouw 
enthousiaste verhalen. Alweer meer over de 
mensen dan over het voetbal. Dat laatste daar 
geeft ze toch niet veel om. Maar het wonder 
gebeurt.
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Zondagmiddag gaat ze met mij mee naar Sint 
Agatha.  Terwijl ze nooit bij mijn eigen clubje 
komt kijken!  En ze heeft zich prima vermaakt. 
Ze werd enthousiast over de gezelligheid en 
de organisatie en zowaar ook nog over het 
voetbal. Natuurlijk was ze vertederd – en 
zij heeft er verstand van –  over die donkere 
knapen uit Ghana, waarvan ze vond dat die 
moesten winnen.  Maar ook zij krijgt niet altijd 
alles wat ze wil.  Maar ze heeft wel volop 
genoten.
Tijdens de vorige uitgaven van dit toernooi 
waren er altijd van die lekkere bonbons. 
Gekscherend zei ik dat zondag zo langs mijn 

neus weg tegen een van de mensen die ons 
zo goed verzorgden. Mijn woorden waren 
nog niet koud of daar kwam hij rond met een 
schaaltje vol. En wat er overbleef werd vlak 
voor mijn neus gezet. Ik heb er ‘schandalig’ 
van genoten, zodanig dat mijn wederhelft 
zich bijna geneerde. Maar lekker dat ze waren 
…! COPA del AGATHA, een feest, een begrip, 
maar vooral een voorbeeld hoe je het met z’n 
allen voor elkaar krijgt, geïnspireerd door een 
groep enthousiastelingen.  Mensen, proficiat, 
bedankt en tot volgend jaar! 

Paul van Maanen

Ut vierd in vogelvlucht

Voordat we u een klein inzicht geven in de 
resultaten van ut vierd in de eerste seizoenshelft 
willen we graag nog even stilstaan bij het 
vertrek van onze trouwe steun en toeverlaat 
Pietje Ernste. Hij is in het zomerreces omgekocht 
door NEC  om daar op de zaterdag de beloften 
elftallen te begeleiden. Op zich niet zo’n grote 
verandering al is het alleen de leeftijd die wat 
verschilt. Vanuit deze hoedanigheid willen we 
hem bedanken voor vele mooie jaren en trouwe 
inzet! We wensen hem bovendien veel succes 
toe bij “zijn cluppie” uut het Nimweegse.  
Na de deceptie van afgelopen jaar zijn 
we het nieuwe seizoen met frisse moed 
begonnen. In de voorbereiding hebben we 
enkele bekerwedstrijden gespeeld om wat 
“te oefenen” en dat ging niet onaardig. 
Dit ondanks de afwezigheid van een aantal 
spelers die we sinds vorig seizoen, vanwege 
langdurige blessures, helaas hebben moeten 
missen. Gelukkig zijn er ook weer een aantal 
spelers hersteld van hun blessures waardoor 
we al met al toch een redelijk fitte ploeg 
hebben. In tegenstelling tot onze favorietenrol 
van vorig jaar, ligt deze dit jaar naar alle 

eerlijkheid toch bij onze buren uit Katwijk. Zij 
laten in deze eerste seizoenshelft heel weinig 
punten liggen en staan nu op 31 punten uit 
11 (10 winst, 1 gelijk en nul verlies. SCV staat 
met 25 uit 13 op 2 en wij hebben met heel veel 
wisselende samenstellingen (dan een wedstrijd 
met 3 uit het derde, dan een wedstrijd met 3 
naar het derde, dan een wedstrijd met 4 naar 
het tweede, dan een wedstrijd met vier uit het 
tweede, dan af en toe John op de goal of toch 
regelmatig Ariel afgewisseld met Dennis, vele 
spitsen voor de gelegenheid etc etc ) het toch 
gepresteerd om die derde plek te bemachtigen. 
Wat ook is opgevallen, is het grote plezier dat 
we weer iedere week hebben met deze vele 
voor de gelegenheid spelers. Dat was vorig 
jaar op het eind soms wel eens anders. Dat 
geeft de broeder weer moed. Inhoudelijk 
willen we niet teveel ingaan op ons spel (we 
willen de tegenstander niet veel wijzer maken, 
sinds het boekje ook online staat). Wanneer 
u toch nieuwsgierig bent/wordt, dan moet u 
maar komen kijken als u wilt weten wat er 
zich allemaal afspeelt voor, tijdens en na de 
wedstrijd. Een bezoekje meer dan waard! 
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www.rabobank.nl/lvcm

Rabobank. 
Sponsor van dromen.

Dichtbij, betrokken en toonaangevend.
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De Copa door Rotterdamse ogen  

Na een zeker op het laatste stuk erg toeristische 
route kwamen wij voor het eerst van ons leven 
in het pittoreske Sint Agatha aan. ‘Laat de busjes 
hier maar staan’, zei de vriendelijke man die ons 
opving, recht voor de deur op de afgesloten 
weg. Wat een service!

Daarna kennis gemaakt met Rene Broekmans, 
de PSV-er die ons het hele weekend behulpzaam 
begeleidde en het voor ons top maakte. De eerste 
indruk bij binnenkomst op het sportpark was er 
een van professionalisme en gemoedelijkheid in 
een: een prachtige grasmat, een prima VIP tent 
en heel veel aardige vrijwilligers. De opening 
was bijzonder spectaculair, wat ook te zien was 
aan al onze spelers, die direct met hun mobieltjes 
alles vastlegden.

De wedstrijden op de eerste dag verliepen voor 
ons ook prima: VVV/Helmond Sport versloegen 
we met 2-0, daarna een doelpuntloos gelijkspel 
tegen AIK Stockholm en de dag werd winnend 
afgesloten tegen Valenciennes met een 2-0 
eindstand.

Dag 2 begon wat druilerig, maar ja, er moet 
iets te verbeteren zijn op een toernooi. Martijn 
Schwillens beloofde ons dat het droog was als we 
moesten spelen en hij hield woord. We verloren 
tegen de duikelaars van Shakthar Donetsk met 
1-2, mede omdat we bijna de hele wedstrijd met 
een man minder speelden. Wilden we ons nog 
plaatsen voor de finale dan moesten wij winnen 
van onze broeders uit Ghana: Feyenoord Fetteh. 
Het werd een heerlijke pot voetbal waarin we 
de eerste helft niets in te brengen hadden, maar 
toch de langste adem hadden en dankzij twee 
doelpunten in de laatste vijf minuten met 2-1 
wonnen.

We konden ons opmaken voor de finale van 
de Copa Del Agatha, waarin we iets goed te 
maken hadden tegen Shakthar Donetsk. Helaas 
konden wij geen revanche nemen en verloren 
we met 4-1.

Al met al toch een tevreden toernooi.

Wij hebben genoten van de Copa Del Agatha, 
mede door het feit dat dit toernooi gedragen 
wordt door de vele vrijwilligers die dit met hun 
hart doen. Ook een woord van dank aan Rene 
Broekmans die ons tijdens de Copa Del Agatha 
zeer behulpzaam was en het ons naar de zin 
gemaakt heeft.

 
Rob van Leemput
Leider Feyenoord
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Haagsestraat 3
5431 BL Cuijk

Tel. 0485-314345
Fax. 0485-330426
Mob. 06-25084171

Webs. www.sktcuijk.nl
E-mail. Info@sktcuijk.nl
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Copa del Agatha

De Copa del Agatha! Wie had kunnen denken dat een door vrienden opgezet A1-toernooi voor 
betaald voetbal organisaties zou uitmonden in een evenement dat qua publiciteit inmiddels 
onze landsgrenzen overschrijdt? Ik ben heel eerlijk; ik niet. Ik ken een paar van de mannen 
die aan de wieg hebben gestaan van dit evenement en wist dat zij garant zouden staan voor 
een hoop gezelligheid en plezier. Maar nu? Internationale topteams met als kers op de taart 
Feyenoord Rotterdam kunnen verwelkomen aan de Liesmortel. Geweldig! Daar past uiteraard 
een sponsoravond bij. Deze werd gehouden op woensdag 16 maart jl. De organisatie van de Copa 
presenteerde een zeer professionele sponsoravond die een gigantische opkomst kende van meer 
dan 100 bezoekers.

Onder het genot van een hapje en een drankje heb ik mogen genieten van de bijdrage van Harry 
van Raaij, die ook voor niet PSV supporters humoristisch verhaalde over de gloriedagen van zijn 
PSV. De lachsalvo’s en de zelfspot van Harry van Raaij passen bij de ongedwongen sfeer die de 
Copa organisatie oproept.
Wat ik vooral belangrijk vind is dat de organisatie van de Copa in hun ambities om een mooi 
evenement neer te zetten ook oog hebben voor maatschappelijke thema’s en een goed doel. 
De Copa del Agatha zet St. Agatha op de kaart en daar profiteert het hele dorp van. Het brengt 
mensen samen en ik zie dat er veel vrijwilligers uit het dorp zelf afkomstig zijn.

Ik vind het een eer dat ik namens de gemeente Cuijk in augustus aanwezig mag zijn bij de Copa 
del Agatha. Wij als college van burgemeester en wethouders dragen de organisatie een warm 
hart toe en kijken uit naar 13 en 14 augustus. Laten we hopen op mooi weer en een grasmat waar 
menig betaald voetbal vereniging jaloers op zou zijn. Succes!

Michiel van Veen 
Wethouder Sport Gemeente Cuijk
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Jan is één van de twee broers van 
loonbedrijf gebroeders van Gelder uit 
Oeffelt. Jan is getrouwd met Ineke en 
hebben samen 3 kinderen. Broer Henny 
is getrouwd met Leny en hebben samen 2 
kinderen. De zonen van Henny werken in 
hun vrije tijd, al volop mee in het bedrijf.

Het bedrijf van Gelder doet 
aan gladheidbestrijding en 
omgevingsverzorging. Verder doen 
ze agrarische transporten en bij de 
boeren zaaien en oogsten inclusief 
de gewasbescherming. Ook is het 
grondverzet ’n tak binnen het bedrijf. Het 
bedrijf bestaat sinds 1956. Vader Frans 
die ook nog bestuurslid is geweest van 
voetbalvereniging de Zwaluw, is met het 
bedrijf begonnen, sinds 1978 hebben Jan 
en Henny het bedrijf overgenomen.

Ze zijn er van jongs af aan zo in gerold, 
en staan ook met hun bedrijf midden in 
de samenleving als een stelletje van die 
Oeffeltse dorpsgekken. Ze werken met 3 
personen in het bedrijf en in de drukke 
periodes  4 à 5 oproepkrachten. En 
natuurlijk moet er naar Ineke geluisterd 
worden, die de administratie regelt.
 
Heeft u zelf ooit gevoetbald?
Ja, ik heb alle teams gehad vanaf de c en b 
jeugd van de Zwaluw tot keeper van ‘t 1e elftal 
van de Zwaluw. Het hoogste wat ik gespeeld 
heb is 5de klasse KNVB.
 
Met wie kunt u zichzelf associéren wat 
betreft u voetbalkwaliteiten?
Met de beste keeper die VCA ooit gehad heeft 
en met Piet Schrijvers van Ajax.
 

Wat is uw affiniteit met VCA?
Ons kent ons in St.Agatha. Ik ken veel mensen 
in de dagelijkse omgang en natuurlijk kennen 
we de hele agrarische sector waar we veel 
contact mee hebben.
 
Wordt VCA 1 kampioen dit seizoen?
Als ze zo doorgaan wel, maar in het begin van 
de competitie ging het minder.
 
Wie is volgens u de beste Nederlandse 
voetballer ooit?
Johan Cruijff en Pieterke v.d. Hoogenband van 
de reclame.
 
Worden wij, het Nederlands voetbalelftal 
in 2012 Europees kampioen?
Nee, ik denk dat het Duitsland wordt, die zijn 
op het moment goed bezig.
 
Welke sporten kijkt u graag?
Voetbal en de rest weinig tijd om tv te kijken.
 
Welke sportvrouw/actrice zou volgens u 
de vacature verzorgster van het 1e elftal 
van VCA mogen worden?
Actrice Britt Dekker..
 
Met wie zou je op een onbewoond eiland 
willen zitten?
Met mijn vrouw want daar kan ik nog veel 
plezier mee beleven.
 
Waarvoor mogen ze u midden in de 
nacht  wakker maken?
Gebakken piepers en agrariers in nood.
 
Wie of wat mag van de aardbodem 
verdwijnen?
Mensen die door jaloezie amok maken of 
mensen die zinloos geweld gebruiken.

 Interview Jan van Gelder
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Wat is uw droomauto?
Volvo, droomtractor JCB.
 
Wat is uw favoriete vakantiebestemming?
Zuid-Limburg./Noordwijk aan Zee
 
Wie of wat wordt onderschat?
Het werk van vrijwilligers.
 
Wie of wat wordt overschat?
Geert Wilders.
 
Wat moeten ze nog uitvinden?
Dat mensen iets rustiger moeten worden, het 
is allemaal zo hectisch. We menen dat we het 
allemaal even druk hebben. 
Ook meer respect voor elkaar hebben, vooral 
onder de jeugd.
 
Wat zou verboden moeten worden?
Drugs en dat VCA van de Zwaluw kan winnen.
 
Welk leuk moment uit je leven zou je nog 
eens willen meemaken?
De allereerste keer met mijn vrouw. En eten is 
het op één na allerliefste wat ik doe.
 

En welk moment wil je nooit meer mee 
maken?
Het ongeluk van Mathijs, de zoon van Henny, 
die daarbij zijn been verloor.

Stel je gelooft in reïncarnatie, hoe zou 
u dan in een volgend leven terug willen 
komen?
Als dezelfde persoon, maar dan met wat 
minder gewicht.
 
Wilt u nog een boodschap nalaten in het 
clubblad?
Dat VCA het goed mag blijven doen en 
complimenten aan alle vrijwilligers die alles 
draaiende houden.
 
Jan bedankt voor dit interview en we hopen 
je een keer op één van onze sponsoravonden 
of langs de lijn een keertje te ontmoeten. 
Verder wensen we jullie veel succes met jullie 
loonbedrijf en dat het maar goed mag gaan 
ondanks de recessies.
 
Groetjes de sponsorcommissie
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Onze club is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers voor diverse functies.
Zo zijn we nog op zoek naar een nieuwe voorzitter, vrijwilligerscoördinator en bijv. scheidsrechters.
Ben jij nieuwsgierig naar de taken van een bestuurslid of vrijwilliger dan kun je een 
functieomschrijving aanvragen bij Martijn Bardoel. Dit kan bij Martijn persoonlijk of via de mail 
barriecade@hotmail.com

VCA heeft sinds vorig jaar een samenwerkingsverband met VVV-Venlo. Clubs met een 
samenwerking komen ook in aanmerking voor de “club van de week”. VCA is in wk 11 de 
club van de week. En een afvaardiging van onze jeugd zal dan ook richting Venlo gaan om een 
wedstrijd van VVV bij te wonen.

Ook senioren kunnen de wedstrijd VVV-Venlo --  NEC op zaterdag 17 maart bijwonen tegen de 
bijzonder gunstige vergoeding van € 10,00 per persoon. Je kunt je aanmelden bij Martijn Bardoel
Stuur een mail naar: barriecade@hotmail.com

Bestuursleden & Vrijwilligers

MET VCA naar VVV-Venlo-NEC

Kerkenhuisweg 20,  5435 PA  St Agatha          
Telefoon 0485 – 321 144, Fax 0485 – 310 625

E-mail: info@lamersenvisser.nl   
Internet: www.lamersenvisser.nl
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Gehurkt van links naar rechts: 
Lex Grevelt, Sjoerd Burgers, Andy van Elst, Jesse van Gaal, Jeroen Thoonen (invaller van V.C.A. E1).

Staand van links naar rechts: 
Jan Atze Prinsen, Raymond Gal, Siem Bloemen, Remco Fijneman, Sam van Rossenberg, 
Mathijs Thoonen, Joost Daanen, Niek Derks, Ronald van Elst (tenuesponsor) en Hans Bloemen.
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Sportman van het seizoen 2010/2011 
Tijdens de seizoensafsluiting werd Joey Heijnen, keeper van beide selectieteams van VCA, bekend 
gemaakt als sportman van het seizoen 2010/2011. 

Zoals in 2005 opgestart, wordt in het kader van de mentaliteitsverbetering, een sportman van het 
jaar bekend gemaakt. Deze hoort een voorbeeld voor de overige leden te zijn: hij stelt zich positief en 
constructief op, gaat met respect om met anderen en met de spullen van de club, gaat voorop in de 
strijd of het werk, neemt anderen daarin mee, is zich er van bewust deel uit te maken van een team, is 
sportief en behulpzaam, wijst niet naar anderen maar pakt het zelf op en is bereid iets voor een ander 
te doen. De één doet dat in het veld, de ander daarbuiten.
Voor de sportman van het jaar nomineren alle leiders één speler uit het eigen elftal, die het meest voldoet 
aan de beschreven criteria. De leiders en trainer gezamenlijk bepalen wie van de genomineerden het 
wordt. Bij de seizoensafsluiting wordt de sportman van het jaar bekend gemaakt. 

We stelden Joey enkele vragen over zijn uitverkiezing:

Wat vind je er van dat jaarlijks een sportman van het jaar, op basis van deze 
criteria, wordt gekozen? Leuk initiatief. Het is altijd leuk om een prijsje te krijgen en het is 
mooi dat mensen het waarderen wat je op het veld doet. 

Hoe heb je de uitverkiezing ervaren? Het was een leuke ervaring, al helemaal omdat je 
eigenlijk pas net nieuw bent en dan al meteen gekozen wordt tot sportman van het jaar. Dat je 
dan zowel door het 1e als door het 2e gekozen wordt, maakt het natuurlijk nog mooier! 

Hoe kijk jij aan tegen de mentaliteit(sontwikkeling) binnen VCA? Moeilijk om hierover 
iets te zeggen. Voor veel elftallen is het moeilijk om iedere zondag weer een compleet elftal op 
te been te brengen en dit is voor veel mensen frustrerend. In het veld is het natuurlijk belangrijk 
om er gewoon vol voor te blijven gaan ondanks de personele problemen. Niet alleen met de 
wedstrijden, maar ook op de trainingen om zo elkaar te blijven motiveren. 

Je speelt pas enkele seizoenen bij VCA na je (voetbal)jeugd doorgebracht te hebben 
bij JVC Cuijk. Hoe heb je deze overstap ervaren? Zeer prettig. Vanaf het eerste moment 
dat ik hier mee ging trainen (om te kijken of VCA iets voor mij zou zijn) ben ik goed opgevangen 
en is er een prima sfeer. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. De feestjes in de winterstop, 
aan het einde van het seizoen en het uitstapje met de selectie zijn hier goede voorbeelden van. 
Sportief is het misschien nog niet altijd even goed verlopen, maar dat gaat zeker nog komen!

Welke verschillen zie je tussen deze 2 verenigingen? VCA is natuurlijk een veel kleinere 
vereniging, maar daardoor is er in mijn ogen wel een hechtere band. VCA is niet alleen de 
voetbalvereniging, maar staat ook echt voor St. Agatha en de dingen die eromheen gebeuren. Als je 
kijkt naar de vrijwilligers die er jaarlijks rondlopen met de Copa del Agatha en het afgelopen jaar bij 
het jubileum zegt dat genoeg. Leden voelen zich meer betrokken bij de club. 



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

Quintess.nl
besturing duurzame energiesystemen

BOXMeeRGoed geregel
d!



Seizoen 2011 / 2012 - 21

Wat mogen we in de tweede helft van dit seizoen verwachten van VCA 1 en 2 
en van Joey Heijnen in het bijzonder? VCA 1 zal er vol voor moeten gaan om de derde 
periode binnen te halen om zo mee te kunnen doen aan de nacompetitie. Tegen Volharding en 
Stormvogels hebben we net voor de winterstop laten zien dat we het wel degelijk kunnen. Nu is 
het zaak om deze lijn in de competitie door te trekken.

VCA 2 kan mits het iedere zondag genoeg mensen heeft zeker nog meedoen om promotie en 
misschien zelfs wel om het kampioenschap. Ondanks dat we in de middenmoot staan is het gat met 
de koploper maar klein, mede door de vele inhaal wedstrijden die nog gespeeld moeten worden. 

Ikzelf zal natuurlijk proberen met het 2e een goede reeks neer te zetten en om zelf goed te 
presteren. De 1e seizoenshelft is voor mij niet echt lekker verlopen, maar ik heb er alle vertrouwen 
in dat dit in de 2e seizoenhelft helemaal goed gaat komen.

Een slotvraag: wil je verder nog iets kwijt aan de VCA-leden? Nog even en het MFA 
is gereed. Laten we er met zijn alle voor zorgen, dat dit gebouw nog lang en door veel leden (en 
inwoners van St. Agatha) gebruikt kan worden. Het zou mooi zijn als VCA ook volgend seizoen 
nog met 4 seniorenelftallen uit kan komen in de competitie en ook de jeugd een impuls zou 
kunnen krijgen. 

Geslaagde ouderavond bij V.C.A.
Binnen de jeugdcommissie van V.C.A. werd 
een poosje geleden het idee geopperd om een 
ouderavond te organiseren. Natuurlijk wordt 
het gesprek tussen ouders en leiders/trainers 
aangegaan, maar we wilden graag een overleg 
plannen om met een groot aantal ouders van 
spelers van V.C.A. in gesprek te gaan. Op 10 
januari was de ouderavond gepland. Van 
ruim de helft van alle bij V.C.A. in de jeugd 
spelende spelers waren één of meerdere 
ouders aanwezig. De jeugdcommissie was erg 
blij met deze grote opkomst. Het doel van deze 
avond was om met elkaar in gesprek te gaan 
over hoe de zaken binnen de jeugdafdeling van 
V.C.A. lopen, wat goed gaat en wat verbeterd 
kan worden.

Aan de hand van de gedragsnormen van V.C.A., 
Zo zijn onze manieren (opgesteld in september 
2005), werd met elkaar gesproken. Fair Play is 

een belangrijk uitgangspunt binnen de jeugd 
van V.C.A. Vanuit de trainers en leiders is er 
aandacht voor sportiviteit en respect voor de 
tegenstander. Dit blijkt uit het handen geven 
van de tegenstander voor en na de wedstrijd. 
Zeker na de wedstrijd worden spelers er op 
aangesproken om dit te doen. Als spelers eens 
over de schreef gaan, wordt er ook verwacht 
dat een scheidrechter (bij de jongere jeugd 
uitleggen waarom je ergens voor fluit), een 
leider/coach ingrijpt en de betreffende speler 
aanspreekt op zijn gedrag. Ook ouders mogen 
hier thuis nog wel eens op terug komen. 
In het algemeen wordt de sfeer tijdens de 
wedstrijden van de V.C.A.-jeugd als sportief en 
prettig ervaren. De ouders supporteren op een 
prettige manier en na de wedstrijden is het in 
de kantine goed toeven. Bij V.C.A. staat plezier 
in het voetbal voorop. En als dit tot mooie 
prestaties leidt, is dit mooi meegenomen.
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gelegenheid voor bruiloften, feestavonden
koffi etafels en vergaderingen (±90 pers.)

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

Bruin café
Darts
Biljart

Blijf maar even rustig zitten... 

...langskomen kan daarna nog!

Bekijk in alle rust maar eens onze website: 
www.hahebo.nl 

Voor elk budget dé oplossing voor nieuwe en zo goed 
als nieuwe kantoormeubels en magazijnstellingen. 

N I E U W E  E N  G E B R U I K T E  B E D R I J F S I N R I C H T I N G

HAHEBO BV Transportcentrum 8, 5835 CT  Beugen 
T. 0485 36 93 35  F. 0485 36 20 33 verkoop@hahebo.nl
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Het onderwerp vrijwilligers kwam ook aan 
bod. We ervaren dat ouders altijd bereid zijn 
om ons te helpen als dat nodig is. Dit blijkt 
uit het feit dat elke ouder bereid is om op 
toerbeurt bij uitwedstrijden te rijden, of de 
doeltjes op het veld te zetten, etc. Wel werd 
er opgemerkt dat het goed zou zijn als vanuit 
V.C.A. de vraag gesteld wordt aan ouders als er 
vrijwilligerstaken opgepakt moeten worden.

Ook kwam aan bod wie er verantwoordelijk 
voor de tenues zijn. De leiders controleren of 
alle sokken, broeken en shirts na de wedstrijd 
weer in de tas gaan om gewassen te worden. 
Het blijkt dat er toch wel eens spullen 
verdwijnen. Als dit het geval is, kan dit door 
de leider bij Tiny Jilisen gemeld worden en 
wordt er navraag gedaan bij de wasserij. Het 
idee bestaat dat straks in het nieuwe M.F.A. de 
shirts in eigen beheer gewassen gaan worden.

Bij V.C.A. vinden we het belangrijk dat spelers 
leiders en trainers zich goed gedragen op het 
eigen sportpark en zeker ook als men ergens te 
gast is. Ook wijzen de trainers/leiders spelers 
erop zuinig te zijn op eigendommen van 
V.C.A. Leiders en trainers vinden het belangrijk 
dat spelers zich afmelden als ze niet kunnen 
trainen of spelen. De afmelding geldt vaak op 
de korte termijn en dan is het van belang dat 
dit telefonisch gebeurt en ook een reden van 
afmelding gegeven wordt. De leider/trainer 
kan op deze manier rekening houden met de 
afmelding en indien nodig nog maatregelen 
treffen (bij wedstrijden). Wij zullen een 
overzicht maken bij wie er wanneer afgemeld 
zou moeten worden. Ouders geven aan 
graag een terugkoppeling te krijgen als een 
spelers niet op de training of bij de wedstrijd 
verschenen is.

Communicatie tussen de leiders/trainers 
is van wezenlijk belang om het hele 
gebeuren goed te laten verlopen. Het 
volgende wordt geconstateerd:
- Communiceer tijdig met spelers en ouders.
- Communiceer wat logisch is om te 
communiceren. 
- De communicatie loopt in eerste instantie via 
de leiders/trainers. In tweede instantie kan de 
jeugdcoördinator in beeld komen.
- Vooral bij krapte in de teams en roulatie van 
spelers is communicatie erg belangrijk. Een 
misverstand is zo ontstaan.
Tijdens de rondvraag werd gevraagd of 
douchen na een wedstrijd verplicht. Dit is zeker 
het uitgangspunt. Als er een reden is om hier 
vanaf te wijken horen we dit graag terug van 
de ouders.

Er werd opgemerkt dat trainers er zijn om de 
spelers wat bij te brengen en aandacht voor 
alle spelers te hebben. Het moet niet zo zijn dat 
trainers alleen met elkaar bezig zijn.

Tot slot werd er aangegeven dat dit een 
waardevolle avond was. Er zijn goede dingen 
uitgewisseld en het is zeker voor herhaling 
vatbaar. Een weergave van deze avond wordt 
via de leiders naar alle ouders teruggekoppeld 
en als artikel in het V.C.A.-boekje geplaatst.

Hans Bloemen
Jeugdcoördinator
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•	 De winterstop zijn einde alweer nadert?
•	 Er tenminste wel weer inhaalwedstrijden gepland zijn?
•	 Dit toch pas het eerste boekje van dit seizoen is?
•	 Dit enerzijds te maken heeft met de drukte rond het jubileum?
•	 Anderzijds ook kritisch gekeken wordt naar mogelijk besparingen binnen onze vereniging?
•	 Het bestuur de nodige veranderingen heeft ondergaan?
•	 En nog steeds op zoek is naar uitbreiding?
•	 Ook de trainer van de lagere elftallen een winterstop heeft ingelast?
•	 Er een aantal jongens toch door wilde gaan?
•	 Er door deze fanatiekelingen zelfs getrimd en geschaatst is op donderdagavond?
•	 Gert Coenen een “eigen” plaats heeft in het kleedlokaal?
•	 Dit niet bij iedereen bekend is?
•	 De bijnaam van Ronald Jaspers uitgebreid is?
•	 Hij alle ballen tegenhoudt op de training?
•	 Hij nu met Jappie Gomes wordt aangesproken?
•	 Of is ’t nog Prins Jappie Gomes??
•	 Er na veel gezeur toch eindelijk pinda’s op tafel komen na het trainen?
•	 VCA tegenwoordig een lap-top heeft?
•	 Harry v.d. Burgt enige moeite heeft met dit apparaat?
•	 Hij voorlopig nog enige hulp nodig heeft bij het maken van de opstellingen?
•	 Hier binnenkort wel een eind aan komt omdat hij samen met Allard een computercursus is 

gaan volgen? 
•	 VCA 2 het stiekem erg goed doet?
•	 Jos wekelijks weer nieuwe spelers mag begroeten?
•	 We een probleem hebben als VCA 2 kampioen wordt?
•	 Er niet één, maar wel 3 platte karren moeten komen?
•	 Mark Schefler in de race was als “speler van het jaar 2011”?
•	 We ons afvragen of De Gelderlander hem genomineerd heeft als keeper of als speler?
•	 Mark als voetballer VCA 2 uit de brand heeft geholpen?
•	 Hij wel meer op de grond ligt als voetballer dan als keeper?
•	 Het met zijn hand en pols toch weer goed is gekomen?
•	 Er helaas te weinig op hem gestemd is om hem deze titel te laten winnen?
•	 Het op donderdagavond meestal vrij gezellig is in de kantine?
•	 De lagere elftalspelers het dan wel winnen van de selectie?
•	 Ze eerder in de kantine zitten en er later uit komen?
•	 Het VCA-jubileumboek nog steeds verkrijgbaar is?
•	 Je deze bij John Heijsterman kopen kunt?
•	 De website van VCA een aantal veranderingen heeft ondergaan?
•	 Er tegenwoordig ook de opstellingen voor de wedstrijden op te zien zijn?

Hèdde al geheurd dèt:
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•	 Harry v.d. Burgt ook wel houdt van (het kijken naar) een potje biljarten?
•	 Er geruchten gaan dat hiervoor zelfs trainingen moeten wijken?
•	 Het volgende blaadje na afloop van het seizoen uitkomt?
•	 We dan wel vanuit elk team minimaal een bijdrage verwachten?

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.
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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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Op 6 februari 2012 is van ons heengegaan

Piet Thoonen

Piet was een trouwe supporter van onze voetbalclub vanaf zijn eigen 
bankje aan de overkant en lid van onze “club van 100”.

Wij leven mee met de familie en nabestaanden.

Bestuur VCA en sponsorcommissie

In Memoriam
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V.C.A. jeugd draait een goede najaarscompetitie
We zitten in een periode dat het voetballen buiten een poosje stil gelegen heeft. Een goed moment 
om de balans op te maken hoe het de jeugdteams vergaan is tijdens de najaarscompetitie.

De jongste voetballers, V.C.A. F1, hadden vorig seizoen veel wedstrijden verloren en wilden nu 
wel eens ervaren hoe het voelde om een wedstrijd te winnen. Dat hebben ze volop mee kunnen 
maken, want ze werden uiteindelijk glansrijk kampioen. Er werd bij vlagen heel goed gevoetbald 
en je kon zien dat de spelers in een jaar heel veel bijgeleerd hadden.

V.C.A. E1 speelde ook een prima competitie. Een team waar veel voetbal in zit en ook lang om het 
kampioenschap meegespeeld heeft. In de wedstrijd tegen de latere kampioen, V.C.O., liep het net 
even wat minder gesmeerd en dit werd uiteindelijk de enige verliespartij.

Voor V.C.A. D1 was het aan het begin van het seizoen erg onduidelijk hoe het zou gaan lopen. 
Men stond behoorlijk hoog ingedeeld en men kwam vooral gelijkwaardige tegenstanders 
tegen. Van al deze tegenstanders werd gewonnen en na zeven wedstrijden stond de D1 zonder 
puntverlies boven aan de ranglijst. Maar, de zware tegenstanders moesten nog komen. Tegen de 
Zwaluw werd onder grote publieke belangstelling 6-6 gelijk gespeeld. De uiteindelijke kampioen, 
H.B.V., was een maatje te groot en deze wedstrijd werd met 0-4 verloren. Uiteindelijk werd de D1 
gedeeld tweede (met de Zwaluw), een knappe prestatie. Het was vooral mooi om te zien hoe de 
E spelers van vorig jaar tijdens de competitie groeiden in hun spel.

V.C.A. C1 had een zeer wisselvallige competitie. Er werden best aardige wedstrijden gespeeld, 
maar soms speelden de boys ook onder hun kunnen. Dit beseften ze zelf ook wel en tijdens de 
voorjaarscompetitie zullen ze zeker een constanter seizoen gaan draaien.
Al met al hebben alle jeugdteams een leuke eerste seizoenshelft gespeeld. Het plezier stond 
voorop en de prestaties waren best aardig. Laten we met z’n allen deze lijn doortrekken in de 
voorjaarscompetitie.

Hans Bloemen
Jeugdcoördinator
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VCA E1
Het eerste halfjaar van het seizoen 2011-
2012 zit er weer op. We hebben een heel mooi 
seizoen gehad met veel veranderingen. Zo zijn 
er nieuwe spelers bij gekomen en zo zijn we 
van trainers gewisseld. Uiteindelijk hebben 
we nu 11 spelers en sommige tegenstanders 
willen 7 tegen 7 spelen, dat betekent wat we 
4 wissels hebben bij sommige wedstrijden. Dit 
betekent dat er altijd snel doorgewisseld wordt 
en dat sommige spelers dat niet leuk vinden 
dat ze er weer uit moeten, toch zijn ze allemaal 
uit eindelijk tevreden dat iedereen heeft 
gespeeld. 

Wat is nu mooier dat met z’n allen te winnen? 
Dat hebben we deze najaarscompetitie ook 
veel gedaan, we hebben maar één wedstrijd 
verloren tegen VCO die uiteindelijk de terechte 
kampioen werd, en wij zijn dan ook zeker dik 
en dubbel verdiend 2e geworden. Zo hebben 
we in 6 van de 11 wedstrijden meer dan 10 
doelpunten gemaakt. Uiteraard haalden wij 
daardoor een mooie mijlpaal: we scoorden 
met z’n allen meer dan 100 doelpunten en dat 
werd natuurlijk uiteraard gevierd met een stuk 
taart. 

Maar we waren niet alleen in de competitie 
goed bezig, ook speelden we bekerwedstrijden. 
Zo versloegen we een aantal hoger genoteerde 
ploegen. In de volgende ronde stond dan 
ook JVC E1 te wachten, zo gingen we een 
oefenwedstrijd aan tegen Olympia E1 om ons zo 
klaar te stomen voor JVC E1. We kwamen voor 
te staan in de oefenwedstrijd tegen Olympia 
E1 de supporters (ouders) van Olympia wisten 
niet wat ze overkwam, want achter staan dat 
was lang geleden voor hen en dat ook nog 
tegen VCA uit Sint Agatha, dat kleine dorpje. 
Maar uiteindelijk moesten wij er daar toch aan 
geloven in Boxmeer en verloren daar, wat niet 

geheel terecht was. 
Toen kwam dan de bekerwedstrijd tegen JVC 
E1, het grote Cuijk tegen het kleine dorpje Sint 
Agatha, De jongens waren er klaar voor en 
hadden geen vrees maar zij waren toch echt een 
maatje te groot voor ons. We verloren daar met 
20 tegen 1 en wij waren natuurlijk hartstikke 
blij met dat ene doelpunt. De jongens hebben 
een mooie eerste helft van het seizoen gedraaid 
en gaan dat hopelijk in de voorjaarscompetitie 
ook doen, al zal het dan toch lastiger worden 
omdat we hoger in worden gedeeld. Maar VCA 
E1 is voor niemand bang en gaat elke wedstrijd 
in om te winnen.

VCA E1 is een heel leuk team samen en maken 
allemaal heel veel plezier en daar gaat het 
uiteindelijk omdat we allemaal voetballen voor 
ons plezier.  Dan zie je dat resultaten vanzelf 
ook komen.

Met voetbal groet,

Niels Peters, Lucas Goossens, Floris Goossens, 
Lynn Hendriks, Roel Bruijsten, Dion van Erp, 
Patrick Gijsbers, Jan Lutters, Lars Meijer, Jeroen 
Thoonen en Sven



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



Seizoen 2011 / 2012 - 35

Sportmannen en sportvrouw VCA

O, wat snakten we naar de winterstop!  Gezien 
de wedstrijduitslagen en de stand op de 
ranglijst begrijpen jullie wel waarom. VCA 3 
staat op de laatste plaats met maar 1 punt ! 13 
doelpunten voor en maar liefst 52 doelpunten 
tegen. 

Hoe heeft dat zo ver kunnen komen? 
Natuurlijk hebben we een aantal belangrijke 
sterspelers, zoals Wilco, Geert, Richard, allen 
verdedigers ) en nog wel een paar anderen, 
weken moeten missen wegens blessures en 
ander leed. Maarrr... pech was ook een grote 
spelbreker. Op één of andere manier deed de 
bal niet wat de mannen van ‘t derd voor ogen 
hadden: de bal stuiterde van de voet, de pass 
was te hard of te zacht, iedere doeltrap ging 
uit, plotseling had de tegenstander het tenue 
van ons aan want wij schoten de bal iedere 
keer naar hen, onze goal waar Dennis in stond 
was véél groter dan die van de tegenstander 
en ga zo maar door.

Maar gelukkig kwam daar Koning Winter, het 
begon te vriezen en te sneeuwen: winterstop!
Voor ons, de mannen van ‘t derd de gelegenheid 
om te gaan werken voor een betere 2e 
seizoenshelft. Zo zijn we op zaterdag 7 januari 
met de trein afgereisd met maar liefst 18 
personen naar Venray (we wilden eigenlijk met 
de fiets i.v.m. de conditie, maar er gingen ook 
vrouwen mee en die kun je dat niet aandoen 
hè?). Vanaf het station een looptraining naar 
de bowlingbaan. Daar aangekomen zijn we 
begonnen met een kleine warming-up van 
een biertje alvorens te beginnen aan de 2 uur 
durende training van het balgevoel. We werden 
opgedeeld in 3 groepen, die elk zijn eigen 
trainingsintensiviteit bepaalde. De groep met 

Maik, Dennis, Andy, Wilco, Willem en Francien 
sprong er echt tussen uit. De ene strike na de 
andere werd er gegooid! Het balgevoel van 
deze groep zat dus wel goed. Het was dus 
ook niet verwonderlijk dat de uiteindelijke 
algemene winnaar uit deze groep kwam. Wilco 
was degene die het best met de ballen omging. 
Dit is natuurlijk een goed teken voor ‘t derd als 
je weet dat Wilco alleen de laatste anderhalve 
2 wedstrijden van ‘t derd heeft meegedaan 
door een blessure!

Zoals jullie weten is na een intensieve training 
een goede cooling-down ook errugg belangrijk. 
Zo vertrokken we met de taxi naar het centrum 
van Venray om af te koelen met enkele 
biertjes. Op één of andere manier lukte dat 
niet (misschien was het warm binnen), want 
er moest veel en lang gedronken worden! Na 
enkele uren moesten we er toch aan geloven, 
de taxi stond voor de deur. We vertrokken met 
2 groepen weer naar huis richting Sintaagt. In 
de laatste bus zaten 2 personen die ergens in 
Haps langs de snelweg nog meer aan het (hun) 
balgevoel wilden werken. Nadat deze 2, zonder 
namen te noemen, ook weer lekker in hun bedje 
lagen, kan ‘t derd terugkijken op een geslaagde 
winterstop-activiteit/training!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Wij, de mannen van ‘t derd , kunnen niet 
wachten om om de competitie te hervatten en 
de kleuren geel en zwart te verdedigen! 
 
Vele sportieve groeten van ‘t derd

 Winterstop-activiteit/training
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