UIT HET BESTUUR
Op de allereerste plaats wil ik onze zustervereniging Quick Up, waarmee wij ons sportpark
delen, van harte feliciteren met het 50 jarig jubileum. Ik wens de gehele Quick Up familie een
prachtig feest toe op 24 en 25 augustus, een zonnige toekomst en voortzetting van ons
plezierig samenwonen onder één dak.
We zijn weer begonnen. Met een nieuw seizoen, ambities, hoopvolle verwachtingen,
opgeladen batterijen en nieuwe kansen. En met een aantal nieuwe spelers, vrijwilligers en
sponsors, die ik graag bij VCA welkom wil heten en veel (spel)plezier en succes toe wens. Nog
even en we zijn klaar voor de competitiestart. Gezamenlijk kunnen we er weer een leuk en als
het even kan succesvol seizoen van maken.
Na een goed en voor sommigen (vooral op 16 juni) zwaar afscheid van John Boeijen door de
vereniging en de selectie is de training op 2 augustus gestart onder leiding van onze nieuwe
coach Co van Gelder. Voor het eerst in de geschiedenis beschikt VCA over een oefenmeester 2;
het diploma waarvoor Co in mei is geslaagd. Zijn aanpak, de speelwijze die hij voorstaat en de
eerste reacties van spelers zien er goed uit. Co wordt bijgestaan door leider Harry van de Burgt,
grensrechter Alex de Vries en assistent-trainer Pierre Gerrits (Pierre zal VCA 2 en VCA A1 op
donderdag gezamenlijk trainen, waar wij vanuit het betuur erg content mee zijn). Helaas
hebben we nog geen nieuwe verzorger als opvolger van Daan Huijbers kunnen vinden.
Bij de eerste kennismaking en vooruitblik op het komend seizoen, begin juni, hebben Co, VCA 1
én het bestuur de gezamenlijke ambitie uitgesproken dit jaar naar de 4e klasse te willen
promoveren. Na 3 keer in de afgelopen 4 jaar de nacompetitie te hebben gehaald (en verloren)
moet het in het seizoen 2007-2008 nu eens wel gaan lukken. Het doel is duidelijk, de
voorwaarden zijn ingevuld; met de inzet van een ieder is de ambitie haalbaar.
De VIP-dag voor sponsors en club van honderd leden op 6 mei, tevens seizoensafsluiting, was
weer goed: goed bezocht, goede sfeer, goed eten en drinken, een spannende wedstrijd waarin
deelname aan de nacompetitie werd behaald, het uitwuiven van John Boeijen die wij zeer
waarderen voor zijn geleverde inzet voor en betrokkenheid bij VCA en de bekendmaking van de
winnaar van de voetbalpool (bedankt voor de bijdrage aan de VCA-financiën) en van de
sportman van het jaar. Reden genoeg om lid te worden van de club van honderd, als je dat nog
niet bent, en ook eens het VIP-zijn te ervaren. Ook onze nieuwe trainer Co is inmiddels
toegetreden tot deze selecte club van honderd. Aanmelden kan in de kantine.
OPROEP: een ieder die het aangaat wordt geacht de sleutel van onze accommodatie niet bij
Tiny Jilesen op te halen (maar bij Jan van Es of Harrie Cuppen) en voor afgelastingen niet Tiny
Jilesen te bellen (maar het antwoordapparaat te beluisteren in de kantine op 0485-321315). De
sleutel zal niet meer door Tiny of zijn gezin worden meegegeven en de telefoon zal op
zondagochtend niet meer worden opgenomen.
Tijdens de zomerstop heeft Toon Gerrits, in samenwerking met Van Engelen en de gemeente,
getracht ons trainingsveld beter in conditie te brengen. Een aantal maatregelen zijn uitgevoerd,
die er voor moeten zorgen dat het veld niet meer zo nat wordt als afgelopen winter en
trainingen niet meer hoeven te worden afgelast.
De dames van Quick Up hebben begin augustus het gehele gebouw grondig schoon gemaakt,
waarvoor onze dank!
Ook is weer het nodige herstelwerk gedaan aan ons clubgebouw. De kantine is geschilderd, de
beide oudste kleedlokalen zijn geschilderd en van een nieuwe tegelvloer voorzien en enkele

deuren en kozijnen zijn opgeknapt respectievelijk vervangen. Op korte termijn zullen de
ballenvangers nog worden vernieuwd.
De gemeente heeft in haar kadernota 11.000 euro opgenomen voor de renovatie van ons
lekkende dak. (deze bijdrage wordt helemaal zeker gesteld bij de vaststelling van de
gemeentelijke begroting 2008 in november), waardoor er voldoende financiële zekerheid is om
nog voor de winter dit karwei ter hand te nemen. Geïnteresseerden die hierbij willen helpen
(sloop- en timmerwerk) kunnen zich alvast bij Fons Thoonen melden.
In mei zijn het 4x4-toernooi en het lagere elftallen toernooi weer gehouden, met dank voor de
vlekkeloze organisatie ervan door de activiteitencommissie en VCA4. Het dorpsfeest is op 18
augustus. Enkele voorbeelden van mooie initiatieven van leden, die bijdragen aan het VCAgevoel en aan de financiële positie van onze vereniging.
Zo zal VCA, als besloten in de jaarvergadering 2006, na enkele jaren afwezigheid weer meedoen
met de grote clubactie. Ieder team koopt daarvoor een aantal loten van de vereniging, waarna
de spelers door verkoop het geld weer terug kunnen verdienen of de loten zelf kunnen houden
met kans op mooie prijzen.
Op 6 september is er een ideeënavond over het vergroten van de betrokkenheid bij de club en
over het vergroten van onze inkomsten (om te kunnen sparen voor de hoognodige grondige
renovatie dan wel nieuwbouw van ons clubgebouw). Heb je goede ideeën en/of wil je
meedenken of meedoen kom dan op 6 september om 21.15 naar de kantine. Wij zorgen dan
voor wat geestverruimend vocht om de creativiteit een boost te geven.
Scholieren van het Merletcollege die werken aan een project/uitwisseling met Kameroen
hebben ons gevraagd naar spullen die we niet meer nodig hebben. Shirts die wij al enkele jaren
op zolder hebben liggen zullen wij aan hen meegeven, zodat het geel zwart en het VCA-logo in
Kameroen een tweede leven tegemoet gaan.
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 13 september om 20.30 uur in de
kantine. De agenda wordt toegezonden. De bij de agenda behorende bijlagen, notulen van
vorig jaar en het jaarverslag 2006-2007, zijn opgenomen in dit VCA-blaadje. Tot op dit moment
is nog niet voorzien in de vacature van voorzitter.
Wij hopen veel van onze leden op de jaarvergadering te mogen ontmoeten.
Voor nu wens ik alle voetballers, vrijwilligers, supporters en sponsors en mooi voetbalseizoen
toe.
Houd de bal en het geel-zwart hoog!
Willy Thijssen
Voorzitter

Het jaarverslag van V.C.A. van het seizoen 2006/2007.
V.C.A. bestaat op 1 augustus 2007 uit 276 leden. Er zijn 99 senioren, 63 jeugdleden en 114
rustende/steunende leden, waarvan 7 ereleden en een erevoorzitter. Zowel bij de senioren als
de jeugdleden is het ledental stabiel gebleven.
Tijdens het seizoen 2006/2007 zijn er zes seniorenteams en vijf jeugdteams actief geweest en
zij behaalden de volgende resultaten:







V.C.A. 1, 3e in de 5e klasse G.
V.C.A. 2, 8e in de res. 5e klasse 523.
V.C.A. 3, 7e in de res. 6e klasse 633.
V.C.A. 4, 9e in de res. 6e klasse 635.
V.C.A. 5, 6e in de res. 6e klasse 634.
V.C.A. 6 speelde op zaterdag een recreatieve veteranencompetitie.

Eindstanden voorjaarscompetitie jeugd:






V.C.A. A1, 5e in de 3e klasse A01.
V.C.A. B1, 6e in de 3e klasse B04.
V.C.A. D1, 6e in de 1e klasse D01.
V.C.A. F1 kampioen in de 2e klasse 105.
Twee mini F teams speelden een recreatieve competitie.

Afgelopen seizoen waren er vijf seniorenteams op zondag actief. Het eerste elftal haalde met
de derde plaats de nacompetitie. Hierin werden helaas twee nederlagen geleden. De bezetting
van het eerste en tweede elftal was het hele seizoen goed. Het vierde elftal had regelmatig
problemen met de bezetting en om dit op te lossen is er vaak een beroep gedaan op A spelers.
De activiteitencommissie organiseerde met succes het kerstzaalvoetbaltoernooi, het 4x4
toernooi en het dorpsfeest. Voor de jeugd was er vooraf aan het 4x4 toernooi een zeer
geslaagde spelinstuif georganiseerd.
Na een jaar van afwezigheid was er in mei een goed georganiseerd en bezocht toernooi voor
lagere elftallen.
De Club van 100 was het afgelopen seizoen een Club van ruim 60 leden. De V.I.P. dag werd
goed bezocht, was zeer geslaagd en dus zeer geslaagd.
Tijdens het vrijwilligersfeest is de zaak van de hoofdsponsor van V.C.A., Kepser, onder grote
belangstelling bezocht. Chris en zijn vrouw hebben een fantastische ontvangst en rondleiding
verzorgd. Ook het aansluitende feest was zeer geslaagd.
Het bestuur van V.C.A. bedankt de leden voor hun sportieve inzet en de vrijwilligers,
ondersteunende leden en sponsoren voor hun ondersteuning aan onze vereniging. Wij wensen
iedereen een sportief en prettig seizoen 2007/2008 toe.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van V.C.A.

Terug blik van het seizoen 2006-2007 van mini-fjes
Na een goed eerste seizoen, gingen we vol goede moet het nieuwe seizoen in.
Alle spelers waren weer pijntjes vrij en de vakantie zat er weer bijna voor iedereen op.
We konden starten met twee mini-fjes, zodat we ons leiders bestand hadden moeten
uitbreiden met de over gehaalde “veelbelovende” Dirk-Bart Prinsen.
Na enkele keren te hebben getraind, begonnen we aan de eerste wedstrijden.
Dit was op een enkele wedstrijd na succes vol, maar ook moeten we zware nederlagen
incasseren.
Na de eerste helft van het seizoen te hebben gespeeld, stonden de binnen wedstrijden al weer
op het programma. Eerst nog een toernooi in Beers.
Dit werd afgesloten met een derde en een vierde plaats.
Na twee van onze spelers te hebben verloren, begonnen we krap aan de zaalvoetbal
wedstrijden. Deze werden gespeeld in de zaal in Oeffelt en Sambeek. In de eerste wedstrijden
leek het wel, of dat iedereen eerder wist te scoren als dat wij in de gaten hadden. Enkele
wedstrijden daarna hadden we ons ritme weer te pakken en wonnen we weer wedstrijdjes.
Later verkregen we nog versterking van Lex en Dirk.
Weer naar buiten na de carnaval, ging het ons allemaal wat beter af. Winnen en verliezen of
gelijk spelen, alles was elke week mogelijk. Maar vol goede moed begonnen we aan elke
wedstrijden. Ook waren we aan de beurt om een speler van de week te leveren. Enkele van
onze spelers hebben deze ervaring mogen beleven, wat een grote indruk op ze achter liet.
Nogmaals bedankt aan diegene die dit voor de jeugd hebben mogelijk gemaakt.
Wat ons nog rest was een toernooi in Beers, wat altijd goed is om daar aan deel te nemen.
Enkele tegen standers lieten ons alle hoeken van het veld zien, maar toen het er op aan kwam,
stonden wij ons mannetje ( vrouwtje), en maakte in de beslissende wedstrijd gelijk tegen een
gedegen tegenstander. Alles werd hier voor uit de kast gehaald.
Na een vermoeid seizoen, met hoogte punten en diepte punten, sloten we het seizoen af in de
binnen speeltuin ”Chimpie Champie”. Vanuit hier verkregen we onze welverdiende vakantie.
Onze aandacht gaat wel uit naar het volgende seizoen, en willen vragen als er nog liefhebbers
zijn voor de mini-f, graag aan te melden bij de club, VCA, of anders bij onderstaande. We
kunnen altijd nog wel gemotiveerde spelers gebruiken.
Groeten Leiders
mini-f
Frans Burgers
John Heijsterman
Drik-Bart Prinsen

REPORT VANUIT ARUBA
Bon dia beste VCA sportvrienden,
Nou, daar zit je dan op Aruba, laat je club maar in de steek. Nou ja, zo voelt het eigenlijk wel
een beetje. Na afgelopen seizoen al op wereldreis te zijn geweest waarbij ik al een tijd afwezig
was is het dit seizoen weer raak. Soms moet je keuzes maken in het leven en dat doe je op een
weldoordachte manier. Ik wil nu graag veel dingen zien en meemaken en dat doe je door veel
te ondernemen. Toevallig zit je dan voor je het weet weer in het buitenland en begin je aan een
nieuw avontuur. Hopelijk begrijpen jullie deze keuze! Ik kon wederom de verleiding niet
weerstaan om samen met mijn vriendin Susanne op een aanbieding in te gaan om te gaan
werken in het buitenland. De bedoeling is dat ik hier gymlessen ga verzorgen in combinatie met
het als docent voor de klas staan, waarbij er verschillende vakgebieden aan de orde laat komen.
Op het moment van dit schrijven ben ik nog niet aan het lesgeven. De kinderen spreken hier
niet goed Nederlands en komen uit problematische thuissituaties, dus dat zal nog allemaal niet
meevallen maar des te groter de uitdaging natuurlijk!
Voor de rest ben ik al een paar weken op het eiland om het één en ander voor te bereiden en
natuurlijk te genieten van al het moois wat Aruba te bieden heeft. Wat een prachtig eiland is
het! Er zijn mooie stranden en het klimaat is hier goed uit te houden door een lekker windje
wat constant over het eiland raast. Ook is hier de levenswijze heel relaxed. Daar kunnen wij
Nederlanders nog iets van leren. Ik heb het idée dat ze hier echt genieten van het leven. (ik wil
niet zeggen dat wij Nederlanders dat niet doen maar wel minder als de mensen hier in het
Caribisch gebied) Op elk nummerbord van een auto/jeep staat ook geschreven: ‘One Happy
Island’. Ik kan het alleen maar bevestigen.
De selectie van VCA is op dit moment al intensief bezig met de voorbereiding van het seizoen of
misschien al met de competitie bezig (afhankelijk van wanneer het clubblad uitkomt) Bij deze
wil ik Ko en zijn manschappen heel veel succes wensen voor het komend seizoen waarbij we
hopelijk eens een keer prijzen pakken. Ik heb er alle vertrouwen in! Hopelijk voelen de nieuwe
jongens zich welkom bij VCA en hebben ze hun plekje al een beetje gevonden! Nu nog een
basisplaats! Ook vind ik het klasse dat Piërre de verantwoordelijkheid heeft genomen om de
selectie bij te staan door trainingen te gaan verzorgen. Zo komen de jongens die net buiten de
boot dreigen te vallen ook aan hun trekken. Ik hoop ook dat deze jongens nu beseffen dat er
een trainer voor hun klaarstaat en dat ze komen trainen! Pas dan boek je vooruitgang en wordt
je alsmaar een hechter team naar mijn mening. Ook wens ik alle andere teams van VCA, zowel
jeugd als senioren veel succes met het komende seizoen. Vergeet niet dat jullie allemaal plezier
houden in het spelletje, dat is na m.i. nog altijd het belangrijkste!
Tot de kerstvakantie ga ik hier op Aruba aan het werk. Daarna ga ik reizen door MiddenAmerika dat 50 dagen duurt. Ik ga naar zes landen: Mexico, Guatamala, Honduras, Belize,
Nicaragua en we eindigen in Costa Rica. Vanuit daar vliegen we weer terug naar Amsterdam en
ben ik eind februari weer terug in het land. Tot die tijd kunnen jullie mijn belevenissen volgen
op www.rickensuus.waarbenjij.nu
Ayo
Rick Broekmans

Omdat we nog niet alle advertenties van de nieuwe sponsoren ontvangen hebben stuur ik je
hierbij een overzicht met sponsoren die vanaf dit seizoen nieuw zijn.
De volgende sponsoren zullen vanaf dit jaar een HELE pagina adverteren:
- BCP Bouw combinatie Peters (nog geen advertentie)
- Rabobank Land van Cuijk (nog geen advertentie)
- Cupah (Heb je volgens mij nog geen advertentie van)
- Peters Decohome (Zijn huidige halve pagina, dient nu een hele pagina te worden)

De volgende sponsoren zullen vanaf dit jaar een HALVE pagina adverteren:
- Bonqartz Sport 2000 (nog geen advertentie)
- Autocentrum Cup (nog geen advertentie)
- Autoglas Cuijk (heb je nieuwe advertentie van ontvangen)
- Colt International (heb je nieuwe advertentie van ontvangen)

Speler van de week Sjoerd Burgers
S’morgens werd ik wakker, en vertelde papa en mama mij dat ik
“speler van de week “ was.
Bij het voetbalveld gekomen mocht ik met Harry oefenen op de intrap goal.
Harry zei, dat ik de bal met de binnen zijde van mijn schoen moest terug schoppen.
Toen de spelers omgekleed waren, kwamen ze uit het kleed lokaal. Toen mocht ik met Rick
over schoppen. Ik moest heel hard naar hen toe trappen, ook weer met de binnen kant van
mijn schoen. Toen deed ik samen met de spelers de warming up.
Na de warming up was ik al moe, maar toen moest ik op de goal gaan schieten.
Ook ik mocht in de goal staan, en proberen de bal tegen te houden.
Terug in de kleed lokaal, deden ze een ‘jel’ boven mijn hoofd, heel hard.
Samen met de scheidsrechter, leiders en de spelers, liepen we het veld op,
ik voor op. Iedereen gaf elkaar een hand, en ik kreeg toen een medaille, en ik mocht aftrappen.
Toen ging ik samen met de reserve spelers in het hokje zitten. In de rust kreeg ik wat te drinken.
Oh ja, VCA had de wedstrijd ook nog met 1-0 gewonnen. Daarna zijn we naar een
pannenkoeken huis geweest. Ik vond het een ‘Cool vette’ dag.
Groetjes,
Sjoerd Burgers

Beste VCA-leden,
Het doet ons een genoegen om jullie als leden te informeren over de gang van zaken bij VCA
betreft de sponsoring. Zoals vele wel zullen realiseren kunnen wij als kleine gemoedelijke
dorpsclub niet zonder de steun van onze trouwe sponsors. Hun steun is onontbeerlijk voor
onze voetbalvereniging.

Wij willen graag de nieuwe sponsorcommissie aan u voorstellen:
Bob Thomassen

Bestuurslid PR en tevens Commissielid

Paul Caspers

Commissielid

Rene Broekmans

Commissielid

Martijn Bardoel

Commissielid

Maarten van Kesteren

Commissielid

Stijn Fick

Commissielid

De nieuwe commissie is een nieuwe weg ingeslagen wat betreft sponsoring. Wij willen de
sponsor meer inzicht geven waaraan het sponsorgeld besteedt wordt. Tevens willen wij de
sponsors mogelijkheid geven om een keuze te maken in verschillende sponsorpakketten met
verschillen doeleinden.

De commissie heeft zichzelf de volgende doelstellingen opgelegd:
•
•
•
•
•
•

Meerdere malen per jaar een mailing verzorgen naar de sponsors.
Het sponsorbeleidsplan actualiseren aan aanpassen aan de huidige
tijd/trends.
Traditionele al om bekende VIP-dag voortzetten voor alle sponsoren
Één speciaal sponsoruitje organiseren per jaar.
Inspraak en ideeën van sponsoren evalueren en meenemen.
Het aantal sponsors uitbreiden en de betrokkenheid trachtten te vergroten.

Het nieuwe concept van sponsormogelijkheden, de sponsorpakketten, zijn gereed en wij zijn
vanaf afgelopen juni de huidige en nieuwe potentiële sponsors aan het benaderen middels
dit nieuwe concept. Dit leverde tot nu toe al 8 nieuwe sponsor op! Zo zijn er vanaf dit
seizoen al 4 nieuwe tenuesponsors te melden! Het invoeren van de zogenaamde
sponsorpakketten heeft tot nu toe al veel goede positieve reactie opgeleverd en wellicht zal
dit in de loop van het aankomende seizoen meer nieuwe sponsors opleveren. In alle
sponsorpakketten zijn structurele financiële bijdrage verwerkt voor onze steeds groter
wordende jeugdafdeling.

Wij willen bij deze ook alle leden van VCA vragen om zoveel mogelijk nieuwe sponsoren aan
te leveren bij de sponsorcommissie zodat wij onze club kunnen laten floreren als nooit te
voren.

Wilt u meer informatie betreft de sponsorpakketten dan kunt u contact opnemen
met Bob Thomassen 06-53525720, email bob.thomassen@home.nl
Met vriendelijke groet,

De Sponsorcommissie Voetbal Club Agatha

Ut Twed seizoen 2006-2007
Nadat wij vorig jaar een zeer succesvol verlopen eerste seizoen in de 5e reserve klasse hadden
wat resulteerde in een Champions League plaats, mochten de jongens van VCA 2 dit seizoen
hun titel aspiraties waar gaan maken! Na het zien van WK 2006 in Duitsland werd er alleen nog
maar gesproken over het Duitse en Italiaanse team. Wordt het voetballen op z’n Duits en dus
alles winnen op “pure winnaarsmentaliteit” en altijd door gaan tot de 96ste minuut of wordt het
voetballen op z’n Italiaans “gemeen en altijd spelen op de NUL”!!
Het team was nagenoeg intact gebleven, hierdoor werd de titelaspiratie al in een vroeg stadium
uitgesproken. Was dit te voorbarig of hebben de VCA 2 spelers voldoende zelfkennis over hun
eigen voetbalkwaliteiten zodat het vertrouwen buitenaardse vormen aan ging nemen of is er
spraken van een doping schandaal? De opkomst tijdens de voorbereiding was redelijk en vele
hadden ook goede moed om hoge ogen te gaan gooien in de Amstel Cup beker (Champions
League) en tevens tot de laatste speeldag mee te doen met de traditionele top drie (Estria 2,
SES 4 en Sint Hubert 2) om het kampioenschap! Zal het dit jaar dan wel lukken om definitief de
stap te maken in deze traditionele top drie?
De eerste pot was een wedstrijd voor de Amstel Cup. Deze pot was veel belovend en eindigde
meteen in een doelpuntrijke pot, 1-9 in het voordeel van VCA 2. Er werden prachtige
doelpunten gescoord en 2 hattricks (Riise en Zlatan). Tevens liet Gatusso weer zien waar hij
goed in is, zijn tegenstander angst aan jagen. Niks géén vermoeidheid na het behalen van de
wereldtitel en een korte vakantie, gewoon over lijken gaan voor je teamgenoten. In dit geval
was Braveheart vanuit Schotland neer gestreken in Oeffelt om daar voor de plaatselijke
voetbalvereniging te voetballen. Na een paar doodschoppen van Braveheart was het dan toch
Gatusso die aan het laatste eindje trok. De eerste wedstrijd werd overtuigend gewonnen. De
volgende poule wedstrijden gingen eveneens tegen gelouterde ploegen niet verloren, wat
betekende dat VCA 2 voor het eerst in haar bestaan de volgende ronde van de Champions
League behaalde wat natuurlijk meer inkomsten betekende (sponsoring, toeschouwers en tv
rechten) voor de clubkas. Onze volgende tegenstander was “ausgegner” SCV spelend in het
typische Duitse outfit (wit shirt en zwarte broek) uit Velp. Het 2e elftal van SCV kwam opdraven
met een team bestaande uit maar liefst 7 spelers van het 1e elftal. Betekende dit dat wij al een
angstaanjagende reputatie hebben opgebouwd waardoor andere teams de huidige regels
overtreden om een overwinning eruit te slepen? Het mocht allemaal niet baten, VCA 2
behaalde wederom een goede overwinning en ging door naar de kwartfinales van de
Amstel Cup! Volgende tegenstander was HRC’27, een tegenstander die voornamelijk bij het
eerste elftal van VCA een negatief imago heeft, VCA 1 heeft nog niet weten te winnen in
Afferden. Nadat de televisiebeelden er al op uitwezen dat VCA 2 een sterk collectief heeft en
weinig weg geeft achterin, heeft HRC’27 er alles aangedaan om de wedstrijdspeeldag te
dwarsbomen. Maar liefst tot 4x toe is de wedstrijd afgelast en tot overmaat van ramp mocht
VCA 2 op een doordeweekse dag aantreden in Afferden. Der Barrie was furieus! “Hoe kan de
KNVB dit maken! Dit alleen in het belang van de tv uitzendingen! In een overvol programma
vlak voor de Kerst deze wedstrijd in te lassen, ONGELOFELIJK! Klassenjustitie!” Coach
(allenatore) Barrie heeft in overleg met het bestuur van VCA een officiële klacht ingediend bij
de KNVB i.v.m. deze competitievervalsing. Der Barrie vreest natuurlijk voor het ergste, de
traditionele topdrie is allang uitgeschakeld voor de Amstel Cup, waardoor VCA 2 wederom
benadeelt en overbelast wordt, wat ten kosten van de felbegeerde titel gaat! Tot overmaat van
ramp verliest het sterren ensemble van VCA 2 doordat een incompetente scheids meerdere
malen in het nadeel van VCA 2 fluit. Gevolg hiervan is dat de spelers het hoofd niet cool hielden
en zichzelf en teamgenoten uit de wedstrijd praten. Einduitslag 3-2 voor HRC’27. Afgelopen was
het Beker avontuur, maar volgens de coach Der Barrie was dit tekenend voor wat zich achter de
schermen afspeelde. VCA 2 mocht deze wedstrijd niet winnen. Deze praktijken zijn ook in Italië

gesignaleerd, het alom bekende Juventus werd zelfs terug gezet naar de Serie B in verband met
omkooppraktijken (wordt vervolgd).
De competitie is eveneens voorvarend begonnen, maar gezien de Beker prestaties werden de
competitiewedstrijden tegen de mindere goden van de competitie lichtzinnig opgenomen, wat
resulteerde in verliespunten. Echter, werd de topdrie nog inzicht gehouden. De topdrie werd in
“Vedere lo Stadio” (Sportpark Veldzicht in het Italiaans) allen getrakteerd op een nederlaag!
Echter, na het debacle van Afferden, ging het moraal sterk omlaag. De motivatie was ver te
zoeken en de vorm van de sterspelers ging sterk achteruit. De winterstop kwam dan ook op een
zéér gunstig tijdstip. Oudgedienden konden weer bij tanken zoals de alom regionaal bekende
maar vooral gevreesde “De Knoest” (Mark van Tilburg) en “De Tank” (Sandy van Vlissingen). Het
was nu zaak van Allenatore (coach in het Italiaans) Barrie om de groep te motiveren en op zijn
tijd te mastruberen, allemaal om het team bij elkaar te houden. Natuurlijk hadden de andere
clubs in de gaten dat het nu “het” moment is om VCA 2 spelers te benaderen om een transfer
te maken.Al met al heeft Allenatore Barrie zijn best gedaan en het team voor het tweede
seizoenshelft weten te behouden.
Doordat “Vedere lo Stadio” te maken had met wateroverlast kon VCA 2 géén gebruikmaken van
haar trainingsaccommodatie in de eerste 3 maanden van 2007, wat een enorme financiële
aderlating was omdat hierdoor veel inkomsten misgelopen werden. Daarnaast werden veel
trainingen afgelast wat weer niet bevorderlijk is voor de “vorm”! De eerste paar wedstrijden
verliepen dan ook moeizaam en er werd op schandalige wijze verloren bij nummer laatst bij
rodelantaarn drager en het lelijke eendje van de competitie JVC’31. Hierdoor kon VCA 2 het
kampioenschap op een hun bolle buik schrijven. Desalniettemin wist men nog één fantastische
pot voetbal op de grasmat te leggen. Nummer één Sint Hubert 2 werd op haar eigen veld van
de mat geveegd met “totaalvoetbal”. Der Huberts, kregen voetballes van VCA 2. Terwijl VCA 1
stond te kijken lieten de jongens van VCA 2 wervelende individuele acties afwisselen met
prachtige lange passen en prachtige combinaties leidden de 2e seizoensnederlaag in voor Der
Huberts. Dit betekende ook dat Sint Hubert haar kampioenschap verloor aan Estria 2! Helaas
voor het eerste met de volgevreten vedettes zoals Rick Anus-tasiou, Coen Cambiasso, Maarten
Matterazzi,
J.P ToVet, Sven Arsch, Koen Van The Mountain, Robert-Jan String, Pascal
Steunzooltjes, enz. konden zij geen potten breken tegen het 1e van Sint Hubert, jammer maar
helaas pindakaas!
Menigeen hebben wij een beroep moeten doen op lagere elftallen en oudgediende van VCA
om voldoende spelers zondags het veld te laten betreden. Namens VCA 2 willen wij iedereen
bedanken voor hun inzet. Ditzelfde geldt voor alle vrijwilligers van VCA.
Al met al is het seizoen matig en beneden verwachting verlopen. Met een zevende plaats
hebben wij overal naast het potje gepist. Geen Champions League dit seizoen waardoor de club
behoorlijk wat inkomsten misloopt. Dit schept dan ook wat mindere verwachtingen voor het
volgende seizoen. Wat zal het worden? Helaas hebben wij mogen constateren dat de
omkooppraktijken vanuit Italië diut jaar zijn overkomen waaien naar onze competitie, bewuste
scheidsrechters aanstellingen? De voertaal in het team was afgelopen seizoen niet meer
Nederlands maar Italiaans, met de bedoeling om te voetballen op z’n Italiaans “gemeen en
altijd spelen op de NUL”!! Helaas is het bij de omkooppraktijken en de voertaal gebleven en
hebben wij niet de voetbalkwaliteiten van de Italianen weten over te nemen.
En, ja helaas hebben de overige verenigingen hun kans weten te slagen door een groot aantal
VCA 2 spelers over te halen om in hun clubkleuren te gaan spelen. De volgende transfers
kunnen wij u mededelen, Dennis van Beek (Dittewig) is vertrokken naar v.v. Heijen. Marcel
Jilissen heeft na lang getouwtrek en d.m.v. een arbitragecommissie zijn gewenste transfer
gekregen naar de Fietstassen van Gennep! Knoest (Mark van Tilburg) heeft zijn

voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke knoest gehangen. De Tank houdt het na langdurige
en slepende blessures voor gezien, maar zal beschikbaar blijven bij nood aan de man. Daarnaast
kunnen wij u vertellen dat wij wel een toptrainer voor het 2e hebben kunnen contracteren en
luidt naar de naam Pierre Gerrits. Jawel, een verloren zoon is teruggekeerd naar zijn oude nest.
Hoe zal het dit jaar VCA 2 vergaan. Zal het seizoen dopingclean zijn? Zullen er nog verdachten
praktijken de ploeg de kop kunnen kosten. Wij spelen dit jaar met z’n allen in het geel, omdat
er een nieuwe sponsor is gevonden namelijk Café De Taurus met als eigenaar Ronald
Schwarznegger, kan dit nadelige gevolgen hebben omdat dit argwaan wekt bij de
dopingcontroleurs? We zullen het allemaal gaan beleven het aankomende seizoen.
Ciao
Forza Il secondo (VCA 2) cattanaccio

Hallo, ik ben Wout Sliedregt,
Ik vond het leuk om speler van de week te zijn.
Toen ik daar kwam, mocht ik wat drinken met Quint. En ik kreeg cola.
Ik mocht mee met het gesprek en ik ging praten met de beste voetballer.
Toen mocht ik mee de warming-up doen. Toen ging ik voetballen et de beste voetballer. En eh,
toen deden ze de wedstrijd en mocht ik de aftrap doen. Ik kreeg een medaille en er waren bij
de wedstrijd ook een paar gewond. Ik mocht in de dug-out zitten kijken naar de wedstrijd en
had heel veel zweet en was super moe. Mijn papa zei, ben je moe ? En toen zei die ander: super
moe. Na de wedstrijd gingen we voetballen. Toen kwam weer de 2e helft van de wedstrijd en
waren er ook weer gewonden. Ondertussen ging ik voetballen met Quint. Daarna gingen we
weer even wat drinken en toen kreeg ik weer cola. Zelf heb ik nog even gevoetbald toen het
wedstrijd was. En daarna was het afgelopen. Ze wilden mij altijd hebben, want door mij hebben
ze gewonnen. En ik was super moe en heb die avond heel goed geslapen. En we gingen nog
naar Mc Donalds en kreeg ik een happy meal met een verassing. En er zat een aardbei
milkshake bij. Het was voor mij een topdag.
Tot de volgende keer maar weer !!!
Groetjes,
Wout Sliedregt. (geholpen door zus Floor.)
PS. Dank je wel voor de leuke dag.

Beste voetbal vrienden
Ik wil me graag voorstellen aan het VCA publiek.
Mijn naam is Co van Gelder. Ben 36 jaar en woon samen met Esther in Beneden Leeuwen.
We hebben samen 1 dochter Diede genaamd, en zij is 14 maanden oud. Ze kan net lopen.
Mijn werkzaamheden vinden ook plaats in Beneden Leeuwen. Ik heb samen met mijn broer een
bloemkwekerij. Dit hebben we overgenomen van mijn vader. Ik ben hier vanaf 1988 mee bezig.
Maar omdat we het niet meer zo zien zitten in de bloemen zijn we 7 jaar terug begonnen met
een caravan stalling. We zijn er achter gekomen dat dit ons goed bevalt en daarom hebben
vanaf heden bijna geen bloemen meer. We verhuren ons ook regelmatig uit, we rijden dan op
een betonwagen of ander chauffeurs werkzaamheden.
Als ik terug kijk naar mijn voetbal loopbaan is die als volgt. Ik heb de hele jeugd doorlopen bij
Leones uit Beneden Leeuwen. Ik heb hier in alle 1 elftallen gestaan. We speelden toen die tijd
geselecteerde jeugd. Dat was eigenlijk wel hoog voor ons dorp. Maar ik zat ook in een goede
lichting. Als je Arno van Zwam en Huub Loeffen in je elftal hebt dan staat er ook wat. Ik zelf heb
altijd achterin gespeeld. Laatste man of voorstopper, dat was mijn positie in het veld. Als ik het
van mezelf mag zeggen had ik een goede pass en een goed overzicht. Opkomen van achteruit
lag me ook wel goed. Kopsterk ook voor de goal van tegenstander en een aardige vrijtrap rond
de 16meter. Ik scoorde toch ieder seizoen aardig wat goals. Mijn min punt was mijn snelheid. Ik
kon me aardig redden maar dit had beter gemogen. Na mijn jeugd ging ik naar de senioren. Ik
kwam in de selectie terecht. Af en toe meedoen met het 1e elftal was al een geweldige ervaring.
Maar mijn eerste jaren heb ik in het 2e gespeeld. We speelden toen reserve hoofdklasse. We
zijn 3 keer kampioen geworden. Daarna ben ik weg gegaan bij Leones. Ik ben toen met mijn
trainer die tijd meegegaan naar Dio Druten. Ook Dio speelde 2e klasse zondag. Maar de trainer
werd er naar 6 wedstrijden uit gegooid dus je kunt wel raden wat er met mij gebeurde. Seizoen
afgemaakt er daarna terug naar Leones gegaan. Heb hier 5 jaar in het 1e elftal gespeeld. Alle
jaren 2e klasse. Toch weer gegaan bij mijn club. Weer naar die zelfde trainer toe. Ik ging de waal
over naar Theole uit Tiel. Dit was toen 3e klasse zondag. Nacompetitie gehaald. De jaren hierna
begon mijn knie op te spelen. Ben toen ook lager gaan voetballen. En de weg naar
trainersschap lag open.
Als trainer ben ik begonnen met trainen van de B jeugd bij Leones. Dit heb ik 3 jaar gedaan.
Omdat dit mij zo goed bevallen is ben ik meteen naar de cursus TC3 gegaan. Je bent hier wel
een seizoen mee bezig. Na het behalen van TC3 werd ik ook assistent trainer van het 1e elftal.
Nu begint het helemaal te jeuken. Werken met volwassen jongens op een aardig niveau. Dus
het werd tijd om weer een cursus te volgen. TC2 werd gedaan en naar 1 jaar zwoegen werd het
papiertje binnen gehaald. Nu op eigen benen staan en je eigen visie na streven. Je merkt wel
dat iedere trainer zijn eigen stijl heeft. Als ik dan kijk naar de trainers waar ik assistent was, dan
zat hier veel verschil in. Je pikt zo de dingen op die je zelf denkt te gebruiken. Dus nu werd het
tijd om zelf een elftal te hebben. Contacten werden gezocht.
Na wat gesprekken her en der kwam VCA in beeld. Het contact kwam via de voorzitter van
Leones. Hij kende Bob Thomassen en het contact was gelegd. VCA was op zoek naar een
trainer. Ze hebben een profielschets gemaakt waar de trainer aan moet voldoen. Dus een
uitnodiging voor een gesprek was zo geregeld. Uit deze gesprekken kwam een goed gevoel naar
boven. Vanuit de kant van VCA als vanuit de kant van mij. Zo was de keuze toch snel gemaakt
en had VCA voor de winterstop begon een nieuwe trainer voor het nieuwe seizoen.

Laten we hopen op een mooi seizoen. De verwachtingen zijn hoog. Een mooie uitdaging voor
mij. Laten we proberen dit een geslaagd seizoen te worden. Ik hoop dat we veel support krijgen
van mensen uit Sint Agatha. Zo genoeg geschreven en tot ziens.
Groet Co van Gelder

Sportman van het jaar 2006-2007: Pascal Seuntiëns
Tijdens de seizoensafsluiting werd Pascal Seuntiëns gehuldigd als sportman van het jaar. Pascal,
van harte proficiat!
Ieder jaar wordt een sportman van het jaar bekend gemaakt. Hij is een voorbeeld voor de
overige leden: stelt zich positief en constructief op, gaat met respect om met anderen en met
de spullen van de club, gaat voorop in de strijd, 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. In het veld en wat Pascal betreft
in 2006-2007 als reserve ook vaak 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 seizoens- afsluiting wordt de sportman van het jaar bekend
gemaakt.
Enkele vragen aan sportman van het jaar Pascal:
Hoe sta je tegenover het jaarlijks kiezen van een sportman van het jaar?
Ik vind het goed dat er een sportman van ’t jaar gekozen wordt.
Het is een goede stimulans en het is een mooie prijs om te krijgen.
Waarom ben je uitverkozen denk je en wat vind je daar van?
Vooral voor mijn positieve instelling en inzet heb ik de prijs gekregen, denk ik. Ik ben er
best trots op en was erg verrast dat ik de prijs gekregen heb.
Hoe heb jij je zonder basisplaats toch weten te motiveren om je voor het team te blijven
inzetten?
Voetballen is voor mij erg belangrijk. Ik was het hele seizoen niet echt fit en heb er alles
aan gedaan om fit te worden. Het is ook altijd gezellig en dan ben je vanzelf
gemotiveerd. We zijn tenslotte een team en dan kan je niet zomaar thuis blijven. Vindt
’t ook niet erg om te trainen, na een dag werken; ff lekker buiten op ‘t veld achter een
bal aan rennen.
Wat was de leukste reactie die je hebt gehad?
Volgens mij had niemand verwacht dat ik sportman van het jaar zou worden, ik in ieder
geval niet. Maar de reacties waren eigenlijk allemaal positief.
Wat zou je aan VCA willen behouden en wat zou je willen verbeteren?
De gezelligheid behouden zoals dat bij een kleine club hoort en dit jaar toch maar
promoveren naar de 4e klasse.
Wat zou je willen meegeven aan andere spelers?
Veel plezier in het nieuwe seizoen en houd de naam VCA hoog.
Met goede inzet en sportief gedrag. En wie weet ben jij de volgende die er met deze
eervolle prijs vandoor gaat.

Niet de platte kar, maar de I.B.N. vrachtwagen!
Wat een vreemde titel zou je je als lezer van dit artikel af kunnen vragen. De betekenis zal
verderop in het verhaal wel duidelijk worden.
Dit artikel gaat over het behaalde kampioenschap van V.C.A. F1 in de voorjaarscompetitie. Een
tweede kampioenschap in één seizoen, want ook in de najaarscompetitie werd het
kampioenschap behaald.
Het verloop van de voorjaarscompetitie zag er voor de spelers een stuk anders uit dan de
najaarscompetitie. Door de zwaardere indeling waren er in eerste instantie geen winstpartijen,
die hoger uitvielen als 10 doelpunten voor. Er moest hard gewerkt en goed gevoetbald worden
om de partijen in winst om te zetten. Dit ging de eerste vijf wedstrijden prima.
Toen volgde de zeperd in Sambeek F2. Op een doordeweekse avond werd gespeeld tegen de
plaatselijke middenmotor. Onze boys hadden het die wedstrijd helemaal niet en er werd
terecht met 2 - 1 verloren. Even een dipje, maar dit mocht de voetbalpret zeker niet drukken.
Omdat de bekende concurrent Menos alle wedstrijd bleef winnen werd deze wedstrijd
belangrijk voor het kampioenschap. Bij verlies van V.C.A. zou Menos de kampioensvlag kunnen
hijsen. Na een vroege voorsprong van V.C.A. kwam Menos met twee doelpunten aan de
positieve kant van de score. Dit duurde tot 5 minuten voor tijd. Toen wisten de V.C.A. boys met
twee knappe doelpunten de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. En weer dropen de spelers,
leiders en supporters van Menos teleurgesteld af.
Na winstpartijen tegen H.B.V. en V.I.O.S. was het officieuze kampioenschap een feit, maar er
volgde nog de slotwedstrijd tegen Achates F2 uit Ottersum. Natuurlijk gingen we er die
wedstrijd voor en we gingen als winnaars (2 -5) en kampioenen het veld af.
Terug in St.Agatha stonden er voor de spelers wat verrassingen te wachten. Niet, zoals
misschien wel verwacht, de traditionele platte kar, maar Harrie v.d. Burgt, die spontaan met de
spelers achterop de I.B.N. vrachtwagen, een rondrit op het trainingveld maakte. Met applaus
van de trainer en de spelers van het eerste elftal.
Bij Egbert ( de S Bocht) volgde een serenade van de fanfare, een standaardje voor elke speler
en natuurlijk mochten de chips met enkele consumpties niet ontbreken.
Wij, spelers en leiders van V.C.A. F1, hebben een heel prettig seizoen gedraaid. Komend seizoen
gaan we over naar de E1 en valt er weer veel te leren en hopelijk veel plezier te beleven aan het
voetbal. We gaan er in ieder geval ons best voor doen.

4 x 4 toernooi
Voetbalpool
Balverloting
Seizoensafsluiting
Club van 100
Grote Club Actie
Donderdag 6 september om 21:15 uur
Kantine VCA
Brainstormen over de toekomst van “ons” VCA! Hoe kunnen wij de betrokkenheid van de
leden vergroten? En, hoe kunnen wij nieuwe inkomstenbronnen aanboren? Heb jij leuke
ideeën of wil jij ook een mening over de toekomst van VCA? Kom dan ook en “DENK MEE”!

Clubfeest
VCA 4 lagere elftallen toernooi
Subsidies
Inzamelen zwerfvuil
Dorpsfeest
Darttoernooi
Sponsoren

Alvast bedankt namens het bestuur.

Voetbalvereniging V.C.A. presenteert met trots de:
vv V.C.A. Voetbalpool
De afgelopen jaren speelden we met veel plezier een voetbalpool met alle supporters van onze
voetbalclub V.C.A. uit Sint-Agatha. De aftrap van het nieuwe seizoen staat weer voor de deur
dus ook nu wordt de voetbalpool weer georganiseerd. Doel van de pool is uiteraard het
proberen zo goed mogelijk te raden wat de uitslagen, standen en zaken als aantal doelpunten,
gele en rode kaarten komend seizoen voor het 1e elftal zullen zijn. De spelregels zijn niet
gewijzigd. De puntentelling is daarentegen wel aangepast, omdat de extra punten een te groot
aandeel hadden in de einduitslag.
Dit seizoen komt het 1e elftal opnieuw uit in de 5e klasse en dat zal opnieuw vele streekderby’s
opleveren. Denk hierbij aan Katwijk, Gassel, Rijkevoort, Wanroij en 7 andere plaatselijke clubs.
Des te leuker om mee te doen en een gokje te wagen, want in die dorpen heeft u vast wel
bekenden wonen!
Voor een bedrag van slechts 10,- Euro kunt u een seizoen lang meespelen en maakt u niet
alleen kans op een aantal zeer fraaie en aantrekkelijke geldprijzen, maar steunt u ook nog eens
de club!!
Vorig seizoen waren dit de prijswinnaars:
1. Teun Boonen
2. Anne Cuppen
3. Allard Kooijmans
4. Britt Peeters
5. Sandy van Vlissingen
U kunt de pool op de voet blijven volgen, want daags na iedere gespeelde wedstrijd is er een
nieuwe tussenstand te vinden bij café de S-bocht en op het publicatiebord in de kantine. Omdat
het de afgelopen jaren zo goed is bevallen onder de meeste deelnemers heeft u nu ook de
extra optie om de stand per e-mail te ontvangen, daarom moet u bij uw naam ook uw
emailadres vermelden zodat we u iedere week op de hoogte kunnen houden.
Lever bijgevoegd deelnameformulier ingevuld en weltijdig in en wie weet stoot u zomaar de
huidige voetbalpoolkoning van de troon en is één van de fraaie geldprijzen voor u!! Tip: kopieer
voor het inleveren uw deelnameformulier, zodat u zelf ook op de hoogte bent over de stand
van zaken.
Het inschrijfformulier is niet in dit boekje bijgeleverd, maar kunt u in Sint-Agatha in de
brievenbus verwachten en anders liggen er genoeg formulieren in de kantine van onze
voetbalclub. Ook kunt u het inschrijfformulier via internet ontvangen. Hiervoor dient u een email te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Ook voor vragen en/of opmerkingen of extra deelnameformulieren kunt u altijd contact
opnemen met:
Michiel Thoonen Liesmortel 38 Sint-Agatha
michielth@hotmail.com

Reglement vv VCA voetbalpool seizoen 2007-2008
# De voetbalpool is gebaseerd op de prestaties van het eerste elftal van de vv VCA en start
bij de tweede competitiewedstrijd op zondag 9 september 2006.
# Iedereen kan net zo vaak meespelen als hij of zij dat wil.
# Er mag maar één naam per deelnameformulier worden ingevuld.
# Het inschrijfgeld bedraagt 10,- euro per inschrijfformulier en dient bij inlevering contant
te worden voldaan.
# Bedoeling van de voetbalpool is om uitslagen, standen, en zaken als aantal doelpunten,
gele en rode kaarten te raden.
# De puntentelling luidt als volgt:
Per wedstrijd:
Ruststand goed=
Eindstand goed=
Alleen toto uitslag goed=

4 punten
7 punten
4 punten

Aan het einde van de 1e, 2e en 3e periode:
Eindstanden periodes (nr’s 1 t/m 3)= 3 punten per juist ingevuld team
(Let op!! Bij de eindstand in een periode wordt puur naar het aantal punten etc.
gekeken, één team kan dus in alledrie de periodes bovenaan eindigen)
Aan het einde van competitie:
Eindstand competitie (nr’s 1 t/m 12)=
3 punten per juist ingevuld team
Aantal behaalde punten exact goed=
20 punten, per punt verschil min 2
punten
Aantal goals voor exact goed=
10 punten, per doelpunt verschil min
2 punten
Aantal goals tegen exact goed=
10 punten, per doelpunt verschil min
2 punten
Aantal gele kaarten exact goed=
6 punten, per kaart verschil min 1
punt
Aantal rode kaarten exact goed=
6 punten, per kaart verschil min 3
punten
Naam topscoorder goed=
5 punten
Doelpuntenaantal topscoorder exact goed=6 punten, per doelpunt verschil min 1
punt
# Winnaar van de toto is degene met het meeste aantal punten.
# Verdeling prijzengeld:
1e prijs = 30% van het totaal ingelegde prijzengeld
e
2 prijs = 20% van het totaal ingelegde prijzengeld
3e prijs = 15% van het totaal ingelegde prijzengeld
4e prijs = 7,5% van het totaal ingelegde prijzengeld
5e prijs = 2,5% van het totaal ingelegde prijzengeld

# De overige 25% van het totale inleggeld zullen worden besteed ter verfraaiing van ’t
sportpark.
# De prijsuitreiking van de VCA Voetbalpool vindt plaats direct na de laatste speelronde
van het seizoen. De gewonnen prijzen zullen direct worden overhandigd aan de
prijswinnaars. Bij afwezigheid van de prijswinnaars zal aan de hand van het ingevulde
adres de prijs alsnog persoonlijk worden overhandigd.
# Eindigen twee deelnemers op hetzelfde aantal punten dan worden deze prijzen bij
elkaar opgeteld en gedeeld door twee. Als bijvoorbeeld twee deelnemers op de 1e
plaats eindigen dan worden de 1e en 2e prijs bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld.
Eindigen twee deelnemers op de 5e plaats dan moeten zij de 2,5% van totale inleggeld
met z’n tweeën delen.
# Bij eventuele problemen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
# Wekelijkse nieuwe tussenstand in de kantine en bij café de S-Bocht.
# Deelnameformulieren dienen uiterlijk zaterdag 8 september 2007 om 18.00 uur te zijn
ingeleverd bij: Michiel Thoonen Liesmortel 38 Sint-Agatha of in de kantine van vv V.C.A.
# Voor vragen en/of deelnameformulieren kunt u contact opnemen met bovengenoemde
personen.
De organisatie wenst iedereen veel succes!!

Notulen van de jaarvergadering van V.C.A., d.d. 19 september 2006.
Aanwezig: Willy Thijssen (voorzitter), Hans Bloemen (secretaris/jeugdcoördinator), Frank
Caspers
(penningmeester), Paul Caspers (sponsoring en PR), Tiny Jilisen (wedstrijdsecretaris)
en
Fons Thoonen (onderhoud) en 19 leden.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Het is een
experiment om de vergadering op een dinsdag om 19.30 uur te plannen. Het bestuur besluit of
dit volgend jaar voor herhaling vatbaar is.
2. Mededelingen.


De volgende leden hebben zich afgemeld:
Jan van Es, Peter Hendriks, Jeroen v.d. Ven, Jan Gosens, Rene Jilisen en Allard heeft
aangegeven
later te komen.
 De vrijwilligersenquête is onder de rustende/steunende leden uitgezet. Hier is weinig
reactie op gekomen. Bij de actieve leden was de respons groot. Iedereen dit wat wil doen is
benaderd en in een bestand opgenomen.
 Er zijn dit jaar twee jubilarissen, die 25 jaar lid zijn van V.C.A., Marcel Jilisen en Ronald van
Elst. Beide leden zijn helaas niet aanwezig. Willy zal ze op een later tijdstip feliciteren en de
attentie overhandigen.
 Marcel heeft jaren de kantine in de voorbereidingsperiode gedraaid. Volgend seizoen stopt
hij hiermee. Marcel wordt voor deze verdiensten bedankt.
3. Notulen van de jaarvergadering 2005.
Toon Gerrits geeft aan dat het besproken punt bij de carnavalsvereniging thuis hoor . Hij heeft
de ton netjes terug gebracht en er is geen sprake van a-sociaal gedrag.
Na deze opmerking worden de notulen vastgesteld.
4. Jaarverslag van het seizoen 2005/2006.
Het jaarverslag wordt zonder aanvullende opmerkingen vastgesteld.
5. Vaststellen van het aangepaste huishoudelijk reglement van V.C.A.
Vorig jaar is afgesproken dat het huishoudelijk reglement van V.C.A. bekeken en geactualiseerd
wordt. De voorzitter heeft samen met Martijn Bardoel, Piet Ernste en Eric Broekmans wat
zaken bekeken en aangepast. Aangepast zijn het taalgebruik, het beschrijven van de huidige
praktijk en de afspraken over de waarden en normen van V.C.A. zijn toegevoegd.
De aanwezige leden hebben geen op- of aanmerkingen en het nieuwe huishoudelijk reglement
wordt daarmee vastgesteld.
6. Financiën.
6.1 Financieel verslag 2005/2006.

De penningmeester geeft aan dat er een positief saldo van ruim 900 euro is. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de opbrengst van 2000 euro door de Club van 100.
De omzet van de kantine is met 5000 euro gedaald, het toernooi voor lagere elftallen is niet
door gegaan en er zijn minder bezoekers bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal geweest.
Over de volgende onderwerpen wordt gesproken:
- Onder de overige opbrengsten vallen de inkomsten van de voetbalpool en de vergoeding van
de carnavalsvereniging.
- Er is meer gas verbruikt en daarnaast zijn de energiekosten sterk gestegen.
- De trainerskosten zijn inclusief sociale lasten en de administratiekosten van Sportservice.
- De balverloting bij wedstrijden van het eerste elftal is niet altijd goed opgepakt.
- Onder loterijen valt een vast staatslot, de abonnee lotto en vorig jaar de Grote Clubactie. De
leden vragen zich af of dit niet verplicht gesteld moet worden voor de leden. Paul Caspers geeft
aan dat niet alle leden zich hier verantwoordelijk voor voelen.
- Toon Gerrits vindt het een financieel somber overzicht en het is niet juist dat de inkomsten
van de Club van 100 V.C.A. financieel op de been moeten houden. Het bestuur moet
maatregelen nemen. Het bestuur beaamt dit, het onderwerp is onder de aandacht en er volgen
acties.
- Er moeten initiatieven en meer betrokkenheid bij de leden komen om meer inkomsten
binnen te krijgen. Leiders van teams hebben hier een belangrijke rol in. De kantine moet meer
gaan leven. De activiteitencommissie en leden van de vereniging kunnen hierin het voortouw
nemen.
Er komt een voorstel dat elk seniorenteam een activiteit gaat organiseren. V.C.A. 2 gaat hierin
initiatief nemen. Dit onderwerp wordt ook besproken met mensen, die zich via de enquête
voor dit onderwerp opgegeven hebben.
6.2 Begroting 2006/2007.
De meeste kosten liggen behoorlijk vast. De inkomsten zijn positief te beïnvloeden met
activiteiten, die geld opleveren. Fons Thoonen geeft aan dat de inkomsten van de Club van 100
gebruikt worden voor iets extra’s, niet om de begroting sluitend te maken.
6.3 Contributie.
De contributie voor komend seizoen is geïndexeerd. Door de stijging van de waskosten was er
afgelopen seizoen op deze post een tekort van 300 euro. Komend seizoen zijn de extra kosten
doorberekend naar de leden. Het uitgangspunt is dat de waskosten gedekt zijn.
De contributie moet voor 15 oktober betaald zijn. Na deze datum worden leden, die niet
betaald hebben, bij de K.N.V.B. als lid afgemeld en mogen pas spelen als de contributie betaald
is.
6.4 Kascontrole.
Ronnie Graat, Jeroen v.d. Ven en Wil van Paassen zijn de leden van de kascommissie. Harrie
Cuppen geeft de bevindingen weer, omdat er niemand van de kascommissie aanwezig is.
De registratie ziet er goed uit. De stijging van de kosten en de daling van de inkomsten is
nadrukkelijk vastgesteld. Soms ontbrak een bon bij een declaratie.
Toon Gerrits vindt het triest dat er niemand namens de kascommissie tijdens de
ledenvergadering het woord voert. Er wordt voorgesteld aan Ronnie Graat te vragen waarom
hij niet aanwezig is.

Jeroen v.d. Ven is aftredend lid van de kascommissie en Quint Schouten meldt zich als nieuw lid
aan.
7. Bestuursverkiezing.
Harrie Cuppen en Bob Thomassen worden welkom in het bestuur geheten. Het is triest dat de
vacature secretaris afgelopen seizoen niet ingevuld is.
Frank en Paul Caspers treden af als bestuursleden. De voorzitter bedankt beiden met een leuke
anekdote voor hun verdiensten als bestuurslid en overhandigt ze een attentie.
8. Jeugdzaken.
Hans Bloemen geeft aan dat de jeugdafdeling van V.C.A. op dit moment goed draait. Komend
seizoen is er sinds lange tijd weer een A1 en daarnaast een C1, D1, F1 (7 tal) en 2 mini F teams.
De invulling van de jeugdleiders en trainers is goed, maar het zou goed zijn als leden van de
selectie hier meer bij betrokken zouden zijn.
De jeugdtrainers hebben het afgelopen seizoen een interne trainerscursus (theoretisch en
praktisch)
gevolgd, die met veel informatie en kunde door John Boeijen gegeven is. Dit heeft naast het
opdoen van kennis ook de onderlinge band tussen de jeugdtrainers versterkt.
9. Onderhoud.
Fons Thoonen geeft aan dat het onderhoud vooral in het teken van de verbouwing van de
toiletten, keuken en magazijnruimte heeft gestaan. Het was moeilijk om aan voldoende en
geschikt personeel te komen, maar gelukkig zijn er mensen geweest, die hard gewerkt hebben
om de aanbouw te realiseren. Het magazijn is in gebruik, de pui van de ingang moet nog
geplaatst worden.
Daarnaast zijn de kleedlokalen opgeknapt en is het de bedoeling dat kleedlokaal 1 en 2 een
grote opknapbeurt krijgen.
Daarnaast blijft er aandacht voor de lekkages in het dak en de verharding rond het gebouw.
Fons wordt moedeloos van het afkloppen van voetbalschoenen tegen deuren en muren, tape
en rollen toiletpapier in de toiletten en de slechte oplevering van het trainingsveld. Er bekeken
wat dit betekent voor het betalen van de veldhuur.
Fons bedankt Toon voor het goede sproeiwerk en Willy vraagt aan de leden een groot applaus
voor Fons en zijn manschappen.
Fons vraagt de leden hoe ze denken over het plaatsen van de tent met de carnaval op het
terrein. Er worden argument voor en tegen genoemd.
Tot slot bedankt Fons de mensen, die een bijdrage in het onderhoud gehad hebben en hij
besluit met het volgende: winnen is mooi, maar met z’n allen plezier beleven aan de sport is
veel belangrijker.
10. Sponsoring en P.R.
Paul Caspers geeft aan dat de sponsoring het afgelopen seizoen gestabiliseerd is (70
sponsoren).
Er zijn weinig sponsors afgekomen op de uitnodiging om aan te sluiten bij V.I.P. dag van de Club
van 100. De Club van 100 bestaat uit ruim 60 leden en er is geld besteed aan de aankleding van
de bestuurskamer en de aanschaf van kledingkratten.
Paul bedankt de leden van de sponsorcommissie en geeft aan hierbij betrokken te willen
blijven. Paul wenst Bob veel succes en overhandigt hem een Bic pen.

Piet Ernste vraagt waarom er zo weinig reclameborden hangen. Dit wordt in de
sponsorcommissie besproken en er zijn 13 nieuwe potentiële sponsoren, die benaderd worden.
Paul geeft aan dat het beste werkt, als leden zelf een sponsor aandragen. Zaken m.b.t.
sponsoring moeten via een contactpersoon lopen.
Piet geeft aan dat er afgelopen seizoen dingen niet goed zijn gelopen m.b.t.
trainingspaksponsoring. Paul nuanceert dit verhaal.
11. Voetbaltechnische zaken.
11.1 Bezetting lagere elftallen.
De bezetting van de lagere elftallen is het afgelopen seizoen goed geweest. Ook voor komend
seizoen worden er niet veel problemen verwacht. De afstemming met de leiders van de
elftallen moet wel beter gaan lopen.
11.2 Woordje van de hoofdtrainer.
In de selectie zijn 7 nieuwkomers en de trainingsopkomst is op dit moment er goed. In de
resultaten is dit nog niet zichtbaar, maar bij het eerste elftal ziet John grote vooruitgang. Het is
groeiende en dat is hoopgevend.
De ontsporing in Wanroy had ook veel te maken met het optreden van de scheidsrechter.
Het is geen uitstraling dat V.C.A. 1 op dit moment geen leider en/of grensrechter heeft. Op dat
gebied wankelt het vlaggenschip van de vereniging. Dit wordt onderkend door het bestuur.
12. Rondvraag.
- Cor van Elst vraagt wat hij voor lid is? Steunend lid zonder stemrecht.
Cor geeft aan dat het niet de bedoeling is dat Wilfred aansluit bij de bestuurstafel bij
wedstrijden van het eerste elftal. Naast de bestuursleden hebben Cor en Allard een
bestuurspasje, met name voor de uitwedstrijden.
- Christ Gerrits geeft aan dat de V.I.P. dag van de Club van 100 niet gepland moet worden als
JVC 1 thuis speelt.
- Wil van Paassen vraagt of kledingsponsoren hetzelfde bedrag betalen? Nee, hier zit variatie in.
Wil geeft aan dat de leider verantwoordelijk voor de spelerspassen is.
- Allard vraagt of er een kist voor het entreegeld geregeld kan worden? Dit pakt de
penningmeester op. Daarnaast geeft Allard aan dat de afdracht van geld zorgvuldiger moet
gebeuren.
Allard ontvangt van Hans een lijst van rustende/steunende leden. Het bestuur neemt een
besluit over het wel of niet betalen van entreegeld door partners van rustende/steunende
leden.
Allard geeft aan dat er verenigingen zijn, die niet meer tegen V.C.A. 6 (zaterdagveteranen)
willen voetballen. Dit is slecht voor de naam van V.C.A. Willy gaat hierover met de leider van
het team in gesprek.
- Bob vraagt zich af of je het gastteam met een borg moet verplichten om het kleedlokaal
schoon te maken. Dit voorstel wordt niet aangenomen.
- Piet geeft aan dat het wenselijk is dat er een borg voor een kleedlokaalsleutel komt.
- Mario vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het derde veld. Er is een patstelling, de gemeente
en grondeigenaar zijn niet tot elkaar gekomen.
- Marcel geeft aan dat de kleedlokalen niet goed schoon gemaakt worden, bedankt de sponsors
voor de dartbaan en bedankt degenen met wij hij zes jaar heeft samengewerkt tijdens de
voorbereiding van het seizoen.

13. Sluiting.
De voorzitter vraagt hoe de dag en tijdstip van vergaderen zijn bevallen. De opkomst is
beduidend minder, dus het voorstel is om de training op donderdag te vervroegen en om 20.30
te beginnen.
Er wordt voorgesteld om de jaarvergadering voor het seizoen te houden. Hier kun je niet mee
voorkomen dat vacatures binnen de vereniging niet ingevuld zijn.
Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezige leden voor hun inbreng en aanwezigheid.

Hans Bloemen.

Hallo VCA Vrienden en vriendinnen,
Ik ben Lynn Hendriks, ik voetbal bij de mini F-jes van VCA. Zondag 6 Mei was ik de speelster van
de week.
Toen ik het zondagmorgen hoorde vond ik het meteen leuk. Ik kreeg mijn voetbalkleren aan om
vertrokken we om 13.00 uur naar de kantine. Spannend hoor!!
We hadden geluk want het was ook VIP-dag daarom kreeg ik lekkere soep en een broodje.
Langs de zijlijn heb ik even gekletst met Michiel.
Toen was het tijd om naar John de trainer te gaan en naar de bespreking met de spelers (wel
samen met mama).
John vertelde de jongens wat ze moesten doen maar vooral dat ze moesten winnen.
De spelers gingen omkleden en ik kreeg wat te drinken. Samen met Remco en andere spelers
gingen we warmlopen en een balletje trappen, mijn broers Bas en Tom en een paar neefjes
deden ook mee,Gezellig.
Nadat we bij de scheidsrechter waren geweest mocht ik met de wedstrijdbal in de hand de
spelers gaan halen.
Op het veld kreeg ik van alle spelers een hand en kreeg ik van de aanvoerder van VCA een
medaille, een hele mooie. Nadat ik de aftrap had gedaan kon de wedstrijd beginnen. Het was
een hele spannende wedstrijd.
Ik heb zelfs boven op de dug-out staan schreeuwen HUP VCA, en het had geholpen want ze
hadden gewonnen, en wel met 1-0. Goed he!!!
Iedereen van VCA bedankt voor deze leuke middag.
Ik kom snel weer kijken hoor!!! Belooft is belooft he jongens van VCA 1.
Groetjes Lynn
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het seizoen 2007-2008 erg kort voor de deur staat?
De redactie hoopt dat dit blaadje nog voor het begin van de competitie bij iedereen op
de deurmat ligt?
Wij ook hopen dat iedereen een goede vakantie gehad heeft en volledig is uitgerust?
We ook dit seizoen weer een aantal nieuwe gezichten bij VCA mogen begroeten?
De nieuwe hoofdtrainer daarvan de meest in het oog springende is?
Hij zich elders in dit blaadje uitgebreid voorstelt?
Hij begin augustus begonnen is met de voorbereiding op het nieuwe seizoen?
Zijn coupe dusdanig populair is dat ook Coen Werts zich deze al aangemeten heeft?
Ook de sponsorcommisie zich de laatste maanden erg heeft ingezet?
Zij diverse sponsorpakketten aan de man gebracht hebben?
Dit de komende weken zowel langs het veld als in dit boekje zichtbaar zal worden?
Zij het zo druk hebben dat helaas nog niet alle advertenties in dit boekje geplaatst
kunnen worden?
Wij derhalve vooralsnog volstaan met de vermelding van de nieuwe sponsoren:
o Bouw Combinatie Peters te Cuijk;
o Rabobank Land van Cuijk;
o Cupah;
o Bongartz Sport 2000;
o Autocentrum Cup.
Er blijkbaar binnenkort zelfs een volautomatisch scorebord langs het hoofdveld zal
verrijzen?
Ook het dorpsfeest in de groene driehoek op zaterdag 18 augustus weer gehouden is?
De activiteitencommissie het erg gezellig vond en de meeste bezoekers blijkbaar ook?
De vlammen van het “olympisch” vuur zelfs om 11 uur ’s ochtends nog brandden?
De laatste bezoekers gelukkig een uur of 4 eerder al huiswaarts keerden?
We Egbert Moors bij deze nogmaals willen bedanken voor zijn grote inzet, ondanks zijn
recente knie-operatie?
Ook Wieke Prinssen heeft laten zien dat haar zoons het “balgevoel” niet alleen van Bart
hebben meegekregen?
Er de komende weken in de kantine nog wel wat gehaktballetjes verorberd kunnen
worden?
VCA ondertussen volledig eigenaar is van de bij het dorpsfeest gebruikte tent?
Er vanaf begin augustus op donderdagavond ook getraind kan worden door spelers die
niet opgenomen zijn in de selectie?
Deze training voorlopig om 19.45 uur zal beginnen en belangstellenden op dat tijdstip
ook gevraagd wordt omgekleed op het trainingsveld te staan?
Ook de A-spelers met deze training meedoen om zo nog wat van de “oudjes” op te
steken?
Het aanvangstijdstip bij erg grote belangstelling verschoven zal moeten worden omdat
ook de selectie tegelijkertijd traint?
Deze training onder leiding staat van Piërre Gerrits en bij zijn afwezigheid René Graat?
We willen proberen in november weer een nieuw VCA-blaadje uit te brengen?
We hopen dat jullie voor 8 november copy hiervoor aan zullen leveren?

