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Korte berichten.

JUMBO ACTIE.
Afgelopen weekend liep de
JUMBO actie voor Irmato VC
Weert / VCB als een speer. De
creatieve en enthousiaste
inzet van jeugdleden
“dwongen” de klanten van de
Jumbo om hun voucher te
doneren aan onze vereniging.
Met nog 2 weken te gaan kan
dit al met al een erg mooi
bedrag voor vereniging en
stichting gaan opleveren.
We zijn nog steeds op zoek
naar (jeugd)leden die op
vrijdagmiddag (na school) of
zaterdagmiddag samen met
Speelsters van Dames 1 bij
één van de Jumbo vestigingen
willen staan.
Meld je even aan bij Mariëlle
Meulen (manager Dames 1) of
Joost Verheijden (bestuur)

Verslag van de week.
Het verslag van deze week
komt van Meisjes A1
Wij, MA1, moesten op 4
februari een wedstrijd spelen
tegen S '62. De aller eerste
wedstrijd van deze helft was
ook tegen hun dus we wisten
wat we konden verwachten.
Met een goede service reeks
en een kopbal begonnen we
de eerste set met 7-0. We
konden goed doorslaan en
we eindige de set in 25-9. We
zaten helemaal in de flow en
begonnen deze set ook met
een voorsprong die we vast
konden houden door goede
service's en harde ballen met
goede communicatie en door
veel persoonlijke fouten van
de tegenstander kwamen we

tot een stand van 22-7 daar
ging het heel even fout maar
we wonnen de set
uiteindelijk toch nog met 2511. De derde set begonnen
we wat stroefjes en we
gingen gelijk op tot 17-16
we wilden de set gewoon
pakken en we gingen er vol
voor. Deze set wonnen we
met 25-17. We hadden de
wedstrijd al gewonnen maar
we waren vastbesloten om
de hele 5 punten in Weert te
houden. De 4e en tevens
laatste set was een
herhaling van de 3e. We
gingen gelijk op en hebben
er alles aan gedaan om te
winnen. Na een paar
persoonlijke fouten hebben
we de set gewonnen met

25-17. Na afloop van de
wedstrijd werd er
gezongen voor Fleur vd
Linden. Die 17 jaar was
geworden. Na een stuk
vlaai te hebben gegeten
nog even Heren 1
aangemoedigd. Onze
volgende wedstrijd is 11
februari tegen Meterik
Kim Althusius
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Mini van de Week: Lisa Chen
Lisa Chen is 11 jaar,
speelt in CMV 6.2,
Overdag gaat ze naar BS
Kameleon, in groep 7 bij
de juffen Daisy en Sandra
en bij meester Bas.
Heb je broertjes en/of
zusjes?
2 zusjes: Jessica en Day
Hoelang volleybal je al?
Iets langer dan een jaar
Hoe ben je bij volleybal
terecht gekomen?
Ik wilde graag een
teamsport doen en volly
leek me wel leuk.

Jouw stem is geld waard!.

Wat vindt je het leukste
aan volleybal?
Dat je echt een groepje
hebt
Wat wil je later worden?
Weet ik nog niet
Wat is je favoriete eten?
Pizza
Wat lust je niet?
Gember en advocado
Wat is je favoriete
drinken?
milkskhake
Wat is je favoriete tvprogramma?
spongebob
Wat is je favoriete
muziek?

De muziek van taylor
swift, ariana grande en
katy pery
Wat is je favoriete dier?
Hond, konijn en panda
Met welke
beroemdheid/heden zou
jij wel eens een dagje uit
willen?
Taylor swift, ariana
Grande en littel mix
Wie is /was je favoriete
speelster bij Dames 1?
Vind ze allemaal leuk!
.
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Archief Irmato VC Weert/VCB.
Dit was heren 1 in het
seizoen 1996 – 1997. Zij
speelde destijds in de 1e
divisie.
Staand vlnr: Bert Sterken
(Trainer/ coach), Goos
Hartog (6),Jos vd Sterren
(7), Pieter-Jan Waale (8),
Ron v Roy (10), Ralf
Verheijen (11) Maerk Nielen
(12)
Knielend vlnr: Mark Sterken
(1), Roy v Dooren (2),
Laurens Geraedt (3), Misja
Jansen (4) en Daniël Rijs
(5).
Niet op de foto staan
manager Peter-Jan Stijnen,
teambegeleider Harrie

Raemaekers en
Directeur/chauffeur Rogier
Stijnen.
Volgende week weer een
nieuwe foto.
Heb jij nog nieuwe foto’s of
snuisterijen uit het volleybal
verleden van Figthers ’56,
Volley Stars Weert, VC Weert
of VC Boshoven? Wij 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

Combinatiefunctionaris.
Alle teams zijn inmiddels
alweer druk bezig met de 2e
seizoenshelft. Met de 1e
seizoenshelft achter de rug,
ben ik alweer 6 maanden
aan de gang als
combinatiefunctionaris voor
de vereniging. Een mooi
moment om even terug te
blikken.
Zoals ik beschreef in mijn
introductiestukje, zou ik me
naast het geven van training
voornamelijk gaan richten op
de promotie van volleybal
binnen de gemeente Weert.
Deze promotie is in volle
gang. De afgelopen
maanden ben ik bij
10 bassischolen
geweest om alle groepen 3,
4 en 5 tijdens de gymles
kennis te laten maken met
smashbal. Voor de komende
maanden staan de groepen
6, 7 en 8 op het programma.
Naast de gymlessen op
scholen, maakt volleybal ook

deel uit van het aanbod
clinics tijdens andere
sportieve activiteiten in
Weert.
Vanaf februari willen we
starten met een nieuwe
trainingsgroep; de
Volleybalspeeltuin. De
eerste aanmeldingen
komen binnen, maar er
is nog ruimte genoeg voor
nieuwe leden. Alle kinderen
in de leeftijd van 4-6 jaar
zijn van harte welkom op
zaterdagen van 10:0011:00! Aanmelden kan door
een bericht te sturen naar
cmv@vcweert.nl .
Naast de promotie van
volleybal binnen de
gemeente, zijn we ook
bezig met een
samenwerking met
verenigingen uit de regio.
Dit met als doel elkaar te
ondersteunen om volleybal,
zowel qua niveau als in de

breedte, te laten groeien
in de regio. Hierover volgt
later dit seizoen meer
informatie.
Marloes van Dommelen,
Combinatiefunctionaris
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SENIOREN.
Thuiswedstrijden.
Er is weinig te doen deze
week: alleen Dames 2
speelt om 14.00 uur thuis
tegen Holyoke uit Belfeld.

JEUGD/ CMV
Thuiswedstrijden.
Tegelijk met Dames 4
speelt Meisjes C2 om
14.00 uur tegen Bach SV
MC1 uit Ell.

van tevoren bekend
gemaakt. Jullie horen dit
dan via de coaches.

Planning CMV Toernooi.
De komende
toernooidagen voor CMV
niveau 2 en 3 zijn als
volgt:

CMV 4.1

12 maart
26 maart
9 april
De locatie en tijd worden
steeds een week of twee

Recreanten
Thuiswedstrijden.
Ook op recreantengebied
is het komende week
rustig in Aan de bron:
dinsdag speelt alleen
heren 1 thuis tegen
Stravoc RH1.
Gezocht: spelers.
Heren 1 kan nog
versterking gebruiken. Wil
je recreatief maar toch ook
prestatief volleyballen?
Heb je in het verleden 1e
klas of hoger gespeeld?

Dan is ons team wellicht iets
voor jou?
Wij trainen op dinsdagavond
van 21.15 uur tot 23.00 uur in
Aan de Bron.

Competitie recreanten.
De 46e liefhebberijcompetitie is
alweer begonnen.
Klik hier voor het programma.
Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor de standen
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Colofon

IRMATO VC Weert/VCB
SECRETARIAAT:
Esdoornlaan 46
6077CP Sint Odiliënberg

ACTIVITEITEN AGENDA
4 maart
1 april
6 mei
3 juni
1 juli
1 juli

: OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur.
: OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur.
: OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur.
: OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur.
: OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur.
: OUDER-KIND- toernooi, Sporthal Aan de bron

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

Wij feliciteren de jarigen in Februari.
04: Fleur vd Linden
07: Mirre v Summeren
10: Fred Hermans
13: Jasper v Kampen
13: Danielle Poetoehena
18: Valerie v Gerwen
18: Moon v Tilburg
22: Nina Jacobs
23: Dion Moonen
26: Margit Ruis
27: Koen Aan de Boom
28: Elly Misdom

www.liefhebberijvolleybalvcw.nl

BELANGRIJKE CONTACTADRESSEN.
Secretariaat
: Arjan Meuwissen
Penningmeester
: Sharda Kin
Ledenadministratie
: Simone Kuypers
Sponsoring
: Joost Verheijden/ Roy Stroek
Technische Commissie : Tjebbe Smit
CMV-jeugd
: Simone Kuypers
Liefhebberijcompetitie : Ton de Waal/ Fons vd Linden
Wedstrijdsecretaris
: Nico Snellen
Scheidsrechterszaken : Frank Everaerts, Ton de Waal
Vertrouwenspersoon : Yvonne Lacroix
PR en Communicatie : Arjan Meuwissen/ Nico Snellen
Kleding
: Anneke Pouwels
Zaalbeheer
: Simone Kuypers
Activiteitencommissie : Nicole Pepels
Combinatiefunctionaris : Marloes van Dommelen

secretaris-vcw@vcweert.nl
penningmeester-vcw@vcweert.nl
ledenadministratie@vcweert.nl
sponsoring@vcweert.nl
tc-vcw@vcweert.nl
cmv@vcweert.nl
info@liefhebberijvolleybalvcw.nl
wedstrijdsecretaris@vcweert.nl
scheidsrechter@vcweert.nl
vcp@vcweert.nl
pr@vcweert.nl
anneke_pouwels@hotmail.com
zaalbeheer@vcweert.nl
acvcweert@gmail.com
marloes@spcw.nl

