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Jaargang 6, nummer 26 Nieuwsbrief    

  De laatste loodjes... 

  Korte berichten 

  Verslag van de week  

  Mini van de Week 

  Opvallend.. 

  Archief Irmato VC Weert/VCB 

  Scheidsrechterscommissie 

  Senioren 

  Jeugd / CMV 

  Recreanten 

  Activiteitenkalender 

  Jarig in maart 
   

         
 

De laatste loodjes… 
Nog enkele weken en het seizoen 2016- 2017 is weer voorbij. 
De laatste loodjes wegen zwaar en kunnen voor enkele belangrijke teams nog 
leiden tot euforie of tot tranen. 
 
Dames 1 is in de Topdivisie nog steeds in de race voor het kampioenschap. Deze 
race is nog zeker niet gelopen: de top drie zit elkaar op de hielen. 
Dit geldt ook voor Recreanten Heren 1. Hun situatie is identiek aan die van Dames 
1. 
 
Heren 1 daarentegen moet nog flink aan de bak om boven de beruchte rode streep 
te blijven en zo de Promotie-Degradatie wedstrijden te voorkomen. 
 
Voor alle andere teams lijkt de strijd bijna gestreden, waarbij de vlag zeker uit kan 
voor MA1, en mogelijk ook nog voor MB1 en MC1. 
 
Nog even volhouden! 
 
 

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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Jullie bijdragen hebben 
haar goed op weg 
geholpen.  

 
  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
 
 

  
      

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

Koningsspelen 2017 
  
Op vrijdag 21 april doen 
basisscholen uit het hele land 
mee aan de Koningsspelen. 
Scholen benaderen 
verenigingen om deel uit te 
maken van het 
sportprogramma op deze dag. 
Wij kunnen door middel van 
clinics vc Weert promoten 
bij leerlingen van de 
basisscholen. Om deze 
promotie op meerdere scholen 
te kunnen doen, zijn we op 
zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die op 
vrijdag 21 april van +/-09.30 tot 
+/-14.00 beschikbaar zijn. Wil 
jij met onze vereniging en de 
basisscholen de 
Koningsspelen tot een groot 
succes maken? Stuur dan een 
mailtje naar marloes@spcw.nl 

 
 
 

Volleybalclinic  Philips v 
Horne. 
 
Voor de promotie van het 
volleybal en onze vereniging 
is er op 6 april een clinic op 
de Philips van Horne van 
15.15 – 16.15. 
Marloes van Dommelen 
zoekt hiervoor nog enkele 
enthousiaste volleyballers/ 
trainers die dit kunnen 
begeleiden. 
marloes@spcw.nl  
 
Bedankt! 
Vorige week besteedden we 
aandacht aan de missie van   
Kim Althusius. 
Zij bedankt iedereen voor 
de bijdragen die zij 
afgelopen zaterdag heeft 
gekregen voor haar goede 
doel: de strijd tegen kanker. 
 

Korte berichten. 
 

Verslag van de week. 
 Ook het verslag van deze 
week komt van Dames 2.  

Zaterdag 25 maart speelden 

we uit tegen VC Kessel.  

Kessel stond ergens 

onderaan, maar we wisten 

van tevoren dat ze er 

speelsters van hun dames 1 

bij gingen halen. We wisten 

dus dat het niet makkelijk 

ging worden, ook omdat wij er 

een paar geblesseerden en 

half-zieken bij hadden zitten 

én we misten een speelster. 

Al met al zat het ons niet mee 

en dat is helaas te zien aan 

de standen. 

De eerste set begon al 

meteen gelijk op. Gelukkig 

deed onze tegenstander nog 

zuinig met de speelsters van 
hun dames 1 en we wonnen 

de set met 25-21. 

In de tweede set maakte de 

coach van Kessel graag 

gebruik van al zijn wissels 

en wij kregen het moeilijk. 

We verloren de set met 16-

25.  

In de derde set wisten we al 

helemaal niet waar het mis 

ging. Met hun goede service 

kwamen ze al gauw op een 

voorsprong die voor ons 

helaas niet meer in te halen 

was. We verloren deze set 

met 14-25. 

We moesten dus alles op 

alles zetten om nog te 
kunnen winnen. Rob gooide 

de opstelling maar een keer 

door elkaar om te zien wat 

er van ging komen. Het 

heeft blijkbaar wel deels 

gewerkt want, hoewel het 

maar krap was, wonnen 

we de set met 25-23. 

Een 5-setter dus. We 

begonnen gelijk op maar 

Kessel wist met een 

goede service en aanval 

(en naar onze mening 

met enige hulp van de 

scheidsrechter) weer 

een voorsprong te 

behalen, waardoor we 

helaas verloren met 10-

15. 

Inge, evengoed heel erg 

bedankt voor het 

meespelen want zonder 

jou had deze 

ziekenboeg geen 5 sets 

kunnen spelen.  

Volgende week gaan we 

er om 18.30 weer fit 

tegenaan tegen VC 

Maasdal in Weert.   

 

mailto:marloes@spcw.nl
mailto:marloes@spcw.nl
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Een goede ledenadministratie levert opvallende feitjes en weetjes op. Simone Kuijpers heeft er enkele op een rijtje gezet. 
 
        Zou je voornaam iets zeggen over het talent dat je hebt? Je zou denken van niet. Toch komen twee namen wel vaak 
voor binnen onze vereniging: Britt en Lieke, ieder 4 keer. Daarnaast zijn er nog vijf namen die 3 keer voor komen: Sandra, 
Danielle, Isa, Kim en Lisa. Misschien een tip voor a.s. ouders die hopen dat hun dochter een top volleybalster wordt. En 
mocht het een jongen worden, dan zou ik voor Dirk gaan.  

                  
 
Dan nog iets anders opvallends. Al jaren ligt het zwaartepunt van onze spelende leden in het postcodegebied 6006, 
oftewel Moesel en omstreken, op dit moment 22%. Maar sinds een paar jaar komen de meeste nieuwe leden uit 
postcodegebied 6004, Leuken/Vrouwenhof en staat deze wijk op 21%. Zou de verhuizing van de Microhal naar Aan de 
Bron hier iets mee te maken hebben? 

 

 
 
 
 
 

Mini van de Week: Ivana Corbeij  
 Op 8 april is Ivana 

Corbeij Mini vd week. 
Ivana is 11, speelt in 6.2, 
Ze zit op BS.aan de bron, 
groep 8, juf miriam en 
meester joost.1 
 
Heb je broertjes en/of 
zusjes? nee 
 
Hoelang volleybal je al? 
Een half jaar 
 
Hoe ben je bij volleybal 
terecht gekomen? Door 
een workshop 
 

Wat vindt je het leukste 
aan volleybal? Dat je 
speelt in een team 
 
Wat wil je later worden? 
architect 
 
Wat is je favoriete eten? 
Sushi en al het kroatisch 
eten 
 
Wat lust je niet? Ik lust 
alles 
 
Wat is je favoriete 
drinken? Ice tea 
 

Wat is je favoriete tv-
programma? The voice of 
holland 
 
Wat is je favoriete 
muziek? Now and later 
van sage the Gimini 
 
Wat is je favoriete dier 
hond 
 
Met welke 
beroemdheid/heden zou jij 
wel eens een dagje uit 
willen? Bruno mars 
 
Wie is /was je favoriete 
speelster bij Dames 1? Ik 
vind hen allemaal leuk 
 
 
 
 
 

Opvallend… 
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Archief Irmato VC Weert/VCB. 
 

Scheidsrechterscommissie.   
 

Ook afgelopen zaterdag 
moest er weer 
geïmproviseerd worden 
omdat pas vrijdag 
enkele leden zich 
afmelden voor zaterdag. 
 
 

50,00 bij een tweede, 
respectievelijk derde 
overtreding  
· Niet betalen van de boete 
wordt behandeld zoals 
vermeld is bij “Achterstand 
betaling contributie”.  
· Iedere opgelegde 
maatregel wordt 
gepubliceerd in de 
nieuwsbrief. Indien iemand 
een eerste keer een 
maatregel krijgt opgelegd 
zal dit anoniem 
gepubliceerd worden. Een 
volgende keer wordt de 
naam vermeld van de 
overtreder.  
· Indien het een minderjarig 
lid betreft worden de ouders 
/ verzorgers van het 
betreffende lid 
geïnformeerd. 
 
 
 
 

Arbitrage 
In het huishoudelijk 
reglement, dat te vinden is 
op de website van VC Weert 
staat onder het kopje 
“Arbitrage” op pagina 13 
vermeld dat een 
aangewezen 
scheidsrechter/teller tijdig bij 
de betreffende wedstrijd 
aanwezig moet zijn. 
Wanneer dit niet het geval 
is, wordt dit doorgegeven 
aan de 
scheidrechtercommissie, 
welke dit zal registreren. 
Hieruit volgt een maatregel. 
 
Deze maatregel houdt in:  
· Het speelrecht voor de 
eerstvolgende twee sets 
komt te vervallen, men kan 
dus deze twee sets niet voor 
het eigen team uitkomen.  
· Er wordt een boete 
opgelegd van € 5,00, 
oplopend naar € 15,00 en € 

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 

Uit seizoen 1968- 1969 
hebben we hier een foto 
van Dames  van Volleystars 
Weert 
 
Wie zien we allemaal? 
Diep in mijn geheugen 
gravend herken ik er slechts 
2 of 3. Wie weet wie de 
andere dames zijn? 
 
Volgens mij is nummer 8 An  
Kasteleijn en nummer 9 is 
Wil Baetsen – Visser. Ik 
denk dat Marga Velter (zij 
stond ook ook de foto van 
verleden week: 20 jaar 
later) nummer 6 is. 
 

mailto:pr@vcweert.nl
mailto:pr@vcweert.nl
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Thuiswedstrijden. 
Komende zaterdag zijn er 
thuiswedstrijden van Heren 
1, Dames 2 en Dames 3. 
 
Heren 1 is in de 
gevarenzone gekomen en 
zal nog noodzakelijke 
punten moeten halen in de 
komende weken om PD-
wedstrijden te voorkomen. 

SENIOREN. 
 

Thuiswedstrijden.  

5 wedstrijden staan 
zaterdag in Aan de bron 
gepland voor de jeugd. 

Om 14.30 uur spelen MC1 
en MB4, gevolgd door 
MA1 en MB3 om 16.30 
uur. Tot slot mag MB1 om 
18.30 uur afsluiten. 

 

Zondagmorgen vanaf 9.30 
uur zijn de CMV teams 
aan de beurt in Aan de 
bron. 
 
Planning CMV Toernooi. 

JEUGD/ CMV 
 

Thuiswedstrijden. 
De laatste wedstrijdweek 
van de 
recreantencompetitie vindt 
komende week plaats. 
 
Spannend is het in de 
Heren 1e klas. 
Heren 1 moet donderdag 
30 maart naar VCP. 
Dinsdag 4 april spelen de 
heren de laatste 
thuiswedstrijd tegen 
aartsrivaal Fortutas. 

Om 16.30 uur thuis is de 
huidige nummer 4 in de 
stand, Hajraa, de 
tegenstander. 
 
OM 18.30 uur spelen 
Dames 2 en 3 in Aan de 
bron. 
 

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

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

dan via de coaches. 

  

Tot slot spelen op 10 april VCP 
en Rekivoc nog tegen elkaar. 
Hoe spannend het is blijkt uit 
de huidige stand: 

1. Rekivoc     15-39 
2. VCP          14-37 
3. VC Weert  14-37 

 
Dinsdag spelen ook Heren 3 
thuis vanaf 20.30 uur 
 
 
 
 
 
 

 
 
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/Tweede-Helft
http://www.liefhebberijvolleybalvcw.nl/Programma/Eerste-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 april : Volleybalclinic op Philips v Horne SG; 15.15-16.15 uur 
21 april : KONINGSPELEN; 10.00 – 14.00 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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