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Overleefd?!… 
 
Zo, een gevaarlijke tijd voor VC Weert is voorbij: de Vastelaovundj. 
Vaak, heel vaak, te vaak, zorgt deze onderbreking in het seizoen voor een dip in de 
gewenste en verwachte resultaten. 
 
Ook dit jaar moeten we constateren dat niet alle teams ongeschonden uit het 
feestgedruis zijn gekomen. 
Dames 1 had nog wat naweeën. 
Heren 1 was dit voor en had de wedstrijd al bij voorbaat kunnen verzetten. Het zal 
de tegenstander ook goed uitgekomen zijn . 
En Meisjes A1 heeft nergens last van gehad. 
 
Maar nu gaan we de beslissende fase van de competitie in. Kampioenschappen en 
degradaties gaan verdeeld worden. 
Ieder zal nu dus weer aan de bak moeten om  het gewenste doel te bereiken. 
Wij wachten af: wie zien we dit jaar op ons kampioenenbal terug? 
 
Succes! 
 

 
 

Deze week in de nieuwsbrief: 

http://www.bantopaparty.com/
http://www.cafetariajaco.nl/
http://www.schilderwerkenweert.nl/
http://www.hertek.nl/
http://www.deharmonieweert.nl/
http://www.digibit.nl/
http://www.slampaq.com/
http://www.jouwfysio.nl/
http://www.irmato.com/
http://www.palmensport.nl/
http://www.moonengroup.com/
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Verlengde inschrijving 
JEUGDKAMP 2017. 
Bij deze nieuwsbrief vinden 
jullie de uitnodiging voor 
Jeugdkamp 2017. 
Dit weekend staat gepland op 
16-17-18 juni, gezamenlijk 
met het toernooi op de 
zaterdag. 
Wij hebben weer een aantal 
hele leuke activiteiten op de 
planning staan. 
Wil je meedoen, geef je op 

voor 23 maart 2017, zodat 

wij de planning kunnen gaan 
maken!! 
We maken er weer een mooi 
weekendje van!! 
Hopelijk tot dan!! 
 
Namens de 
Jeugdkampcommissie, 
Nancy Althusius 
  
 
 
 

JUMBO ACTIE: GROOT 
SUCCES. 

Beste leden, 

Zoals jullie weten zijn de 
verenging en stichting 
samen opgetrokken in de 
Jumbo sponsoractie: 
HEERSCHAP VERENIGT 

Onder leiding van Mariëlle 
Meulen, dames 1 en leden 
van onze vereniging zijn we 
in totaal 9 middagen bij de 
Jumbo geweest om onze 
vereniging te promoten. 
Hierdoor zijn wij als 4e 
geëindigd in de ranglijst met 
het mooie resultaat van € 
1.070,25 als gevolg. Dit is 
weer een voorbeeld van een 
mooie samenwerking 
tussen dames 1 en de 
vereniging waarin we elkaar 
alleen maar versterken. 

Uiteraard willen wij Iedereen 
die hieraan zijn steentje  

Korte berichten. 
 

Verslag van de week. 
 

Het verslag van deze week 
komt van Meisjes A1 

Zaterdag 4 maart gingen wij 
om 12.40 u op weg naar 
Veldhoven. We vonden het 
spannend want zij stonden op 
de 2e plek en wij op de 1e. 
De eerste set ging erg gelijk 
op, serveren ging niet altijd 
goed aan onze kant, er 
belandden veel ballen in het 
net of ze gingen uit. Toch 
hebben we deze set 
gewonnen met 18-25. Dat gaf 
ons goede moed. Set 
nummer 2, onze serveer 
queen Inge Smit serveerde 
maar liefst 21 punten achter 
elkaar. We wilden gaan voor 
de 25-0 helaas maar toch 
happy in de pocket 25-1. Set 

nummer 3, wonnen we met 
6-25. En set nummer 4 
wonnen we met 25-4. Dus 5 
punten in de pocket.  
Volgende week komen ze 
naar Weert om revanche te 
nemen. Ik wens ze veel 
succes. 
 
Fleur Steyvers  
MA1 
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Beste leden, 

Zoals jullie weten zijn de verenging en stichting samen opgetrokken in de Jumbo sponsoractie: HEERSCHAP VERENIGT 

Onder leiding van Mariëlle Meulen, dames 1 en leden van onze vereniging zijn we in totaal 9 middagen bij de Jumbo 
geweest om onze vereniging te promoten. Hierdoor zijn wij als 4e geëindigd in de ranglijst met het mooie resultaat van € 
1.070,25 als gevolg. Dit is weer een voorbeeld van een mooie samenwerking tussen dames 1 en de vereniging waarin we 
elkaar alleen maar versterken. 

Uiteraard willen wij Iedereen die hieraan zijn steentje heeft bijgedragen namens het bestuur van harte bedanken. 

Echter willen we Marielle Meulen, teammanager Dames 1, speciaal bedanken voor haar grote inzet bij deze actie. Marielle 
heeft alles georganiseerd en gecoördineerd en zonder haar was dit succes niet behaald. 

groeten Joost Verheijden 

  

Mini van de Week: Roxy Wullems  
 Op 25 maart is Roxy 

Wullems Mini vd week. 
Roxy is 12 jaar en speelt 
in Cmv 6.1 
Ze zit op Bs de bongerd in 
Nederweert in  
Groep 8 
 
Heb je broertjes en/of 
zusjes?  
1 broer Vince en 1 zusje 
Sterre 
Hoelang volleybal je al?  
Ik volleybal ongeveer een 
half jaartje. 
Hoe ben je bij volleybal 
terecht gekomen?  

Ik was opzoek naar een 
team sport naast mijn 
danslessen en volleybal 
leek me wel leuk 
Wat vindt je het leukste 
aan volleybal?  
Winnen Hahah 
Grapje dat het een team 
sport is 
Wat wil je later worden?  
Nog geen idee 
Wat is je favoriete eten?  
Pizza  
Wat lust je niet? 
Wortelstampot 
Wat is je favoriete 
drinken?  
Sinas 

Wat is je favoriete tv-
programma?  
Brugklas 
Wat is je favoriete 
muziek?  
Top 40 
Wat is je favoriete dier?  
Een poes 
Met welke 
beroemdheid/heden zou 
jij wel eens een dagje uit 
willen?  
Arianda grande om te 
kijken hoe zo een toer 
wordt geregeld 
Wie is /was je favoriete 
speelster bij Dames 1?  
Maaike en Lieke 
. 
 
 
 
 
 

JUMBO- actie groot Succes! 
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Archief Irmato VC Weert/VCB. 
 

Volleybalkamp Nevobo.   
 

trouwens absoluut geen 
goede volleyballer te zijn 
om een volleybalkamp te 
begeleiden. Twijfel dus 
niet langer en vraag snel 
een inschrijfformulier op 
via 
volleybalkampen@nevobo
.nl. 
 

Volleybalkamp 
begeleiden? 
Gegarandeerd een 
topweek!  
Heb je nog een weekje over 
in de zomervakantie? Heb 
je affiniteit met volleybal? 
Vind je het leuk om leiding 
te geven aan een groep 
enthousiaste en sportieve 
jongeren? Dan ben jij zeer 
geschikt om 
volleybalkampbegeleider te 
worden. De steeds groter 
wordende Nevobo 
volleybalkampen kunnen 
jouw hulp goed gebruiken. 
Met een kadergroep van 
zes tot acht mensen stel je 
het programma samen voor 
een kamp van dertig tot 
veertig deelnemers. Een 
week lang ben je van 's 
morgens vroeg tot 's avonds 
laat bezig met activiteiten. 
Best intensief, maar 
superleuk! Je hoeft zelf 

Met een volleybalkamp 
mee? Gewoon doen!  
Heb je zin in een supertoffe 
week in de zomervakantie? 
Geef je dan op voor een 
volleybalkamp. Op 
volleybalkamp ga je 
natuurlijk volleyballen, maar 
er is ook veel tijd voor allerlei 
andere te gekke activiteiten. 
Spannende bosspelen, 
spetterende shows, 
ingewikkelde puzzeltochten 
en sportieve themaspelen. 
De goed opgeleide leiding 
zal voor jou een afwisselend 
programma bedenken, 
waarbij je geen moment de 
kans krijgt om je te vervelen. 
Durf jij deze uitdaging aan? 
Geef je dan snel op. Op 
www.volleybalkampen.nl  vin
d je meer informatie en kun 
je online inschrijven.  
 
 
 

zijn er blij mee: pr@vcweert.nl 
 
De vraag om shirts blijft 
bestaan. Het blijkt echter dat 
mensen ze niet graag “af 
willen staan”. Maar maak een 
foto en stuur deze op. 
Een leuke uitdaging!  
pr@vcweert.nl 

Nu de recreantencompetitie 
ook weer richting het einde 
loopt, deze week een foto 
van het heren 
recreantenteam in het 
seizoen 1971-1972. 
Op de foto: 
Staand vlnr: Hans v Esch, 
Ton de Waal, Theo 
Verdonschot, Jan Busscher, 
Jan van Mier. 
Geknield vlnr: Theo Visser,  
Herman Joosten en Piet 
Meulensteen  
 
Heb jij nog nieuwe foto’s of 
snuisterijen uit het volleybal 
verleden van Figthers ’56, 
Volley Stars Weert, VC 
Weert of VC Boshoven? Wij 

mailto:volleybalkampen@nevobo.nl
mailto:volleybalkampen@nevobo.nl
http://www.volleybalkampen.nl/
mailto:pr@vcweert.nl
mailto:pr@vcweert.nl
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Thuiswedstrijden. 
Komende zaterdag spelen 
alleen dames 4 en heren 1 
thuis in Aan de bron. 
Beide wedstrijden 
beginnen om 16.30 uur 
 

SENIOREN. 
 

Thuiswedstrijden.  

Meisjes B3 en B4 spelen 
zaterdag om 14.30 uur 
thuis. Om 16.30 uur 
mogen Meisjes A1 thuis 
tegen Nuvoc A2. Houden 
ze dit team nu wel op 25-
0???? 
 
Planning CMV Toernooi. 

De komende 
toernooidagen voor CMV 
niveau 2 en 3 zijn als 
volgt: 
 
12 maart 
26 maart 
9 april 

JEUGD/ CMV 
 

Thuiswedstrijden. 
Heren 1 en Heren 3 
spelen as. dinsdag thuis. 
Heren 3 om 20.30 uur. 
Om 21.00 uur speelt 
Heren 1 wederom een 
topper tegen Rekivoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De locatie en tijd worden 
steeds een week of twee 
van tevoren bekend 
gemaakt. Jullie horen dit 

dan via de coaches. 

  

Competitie recreanten. 
  

Klik hier voor het programma.  
 
Klik hier voor de uitslagen 
 
Klik hier voor de standen 
 
 

Recreanten 
 

http://www.liefhebberijvolleybalvcw.nl/Programma/Tweede-Helft
http://www.liefhebberijvolleybalvcw.nl/Programma/Eerste-Helft
http://www.liefhebberijvolleybalvcw.nl/Standen
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02: Jenna Beeren 
04: Carla Tegelaers 
04: Peter Peeters 
08: Lisa Adriaens 
08: Michel Frijns 
13: Nicky van Tilburg 
18: Jeanique Smits 
18: Ria Rademaekers 
19: Freek vd Eerden 
20: Claudia Dodemont 
21: Dagmar Brauer 
21: Jennifer Kin 
22: Sandra Saes 
23: Nienke Smit 
25: Frits Stijnen 

1 april : OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur. 
6 mei : OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur. 
3 juni : OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur. 
16-18 juni : JEUGDKAMP. 
17 juni : BUITENTOENOOI 
1 juli : OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur. 
1 juli : OUDER-KIND- toernooi, Sporthal Aan de bron 
 
 

ACTIVITEITEN AGENDA 
 

Wij feliciteren de jarigen in Maart.  
 

Colofon 

IRMATO VC Weert/VCB 

SECRETARIAAT: 
Esdoornlaan 46  

6077CP Sint Odiliënberg 
 

E-MAIL: 
secretaris-vcw@vcweert.nl 

 
WEBSITE: 

www.vcweert.nl 
 

TWITTER: 
@vcweert 

 
FACEBOOK: 
VC Weert 

 
REDACTIE: 

pr@vcweert.nl  

Bezoek onze websites! 

Ga naar: 

www.vcweert.nl  

www.irmatovcweert.nl  

en 

www.liefhebberijvolleybalvcw.nl  

  

26: Rita Zelvienë 
26: Dina Mrabet 
27: Britt Knechten 
27: Luna Jongen 
29: Henny Sonnemans 
30: Madelief van Gerwen 
30: Ilham Mssmir 
 

BELANGRIJKE CONTACTADRESSEN.  
Secretariaat                   : Arjan Meuwissen                           secretaris-vcw@vcweert.nl 
Penningmeester            : Sharda Kin                                     penningmeester-vcw@vcweert.nl 
Ledenadministratie        : Simone Kuypers                             ledenadministratie@vcweert.nl 
Sponsoring                     : Joost Verheijden/ Roy Stroek        sponsoring@vcweert.nl  
Technische Commissie : Tjebbe Smit                                   tc-vcw@vcweert.nl 
CMV-jeugd                     : Simone Kuypers                           cmv@vcweert.nl  
Liefhebberijcompetitie   : Ton de Waal/ Fons vd Linden        info@liefhebberijvolleybalvcw.nl  
Wedstrijdsecretaris        : Nico Snellen                                  wedstrijdsecretaris@vcweert.nl  
Scheidsrechterszaken   : Paul Custers,Frank Everaerts,  
                                        Ton de Waal                                  scheidsrechter@vcweert.nl  
Vertrouwenspersoon     : Yvonne Lacroix                              vcp@vcweert.nl  
PR en Communicatie    : Arjan Meuwissen/ Nico Snellen     pr@vcweert.nl  
Kleding                          : Anneke Pouwels                           anneke_pouwels@hotmail.com 

Zaalbeheer                    : Simone Kuypers                            zaalbeheer@vcweert.nl  

Activiteitencommissie    : Nicole Pepels                                acvcweert@gmail.com 

Combinatiefunctionaris  : Marloes van Dommelen                marloes@spcw.nl  
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