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Spreuk van dit bulletin:
Groeien wil zeggen dat je
volgend seizoen niet hetzelfde
doet als dit seizoen

De thuiswedstrijden op zaterdag zijn gespeeld. Alleen de recreatieve teams spelen
volgende week nog een thuiswedstrijd. Komend weekeinde worden wel de laatste
reguliere competitieronden gespeeld. Een goede aanleiding om nog een digitaal bulletin
te maken. Naast de info over de laatste wedstrijden ook veel andere informatie die het
lezen waard is.
Ook dit keer weer een bijdrage van een van onze leden. We willen de oproep van
Nienke van Liere (dames 1) van harte aanbevelen.
Verder natuurlijk veel info over enkele aanstaande activiteiten.
Afgelopen weekeinde konden we het eerste kampioenschap vieren. Het combi Jongens
B team is niet meer in te halen en zijn in hun competitie dus de sterkste ploeg gebleken.
Een mooi resultaat en voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen VC S.E.C.,
Vludoc en Voerendaal.
Er staat nog meer moois aan te komen. A.s. zaterdag kunnen de meisjes C definitief de
nummer 1 plaats verdedigen. Supporters zijn natuurlijk welkom in de gymzaal van de
Basisschool te Amby (aanvang 16:00uur). De dames recreanten spelen nog 1 keer thuis
tegen VC Heerlen (datum moet nog worden vastgesteld) Bij winst kunnen ook zij voor
de 2e maal op rij het kampioenschap binnen halen.
Tenslotte speelt ons 1e damesteam op 27 april haar promotiewedstrijden (zie elders). Al
met al prima resultaten behald in het seizoen 2012-2013.
Reden om op 25 mei een feestavond met speciale activiteit te houden (info volgt) met
aandacht voor kampioenen en jubilarissen.
We wensen onze teams in de laatste week van dit competitieseizoen veel succes en daar
waar van toepassing veel plezier bij het vieren van de successen.deze week weer veel
succes en het publiek veel kijkplezier.
Ruud Janssen, voorzitter VC S.E.C.

Geen trainingen op 29 april en 2 mei.
Gelijk aan de afgelopen 3 seizoenen nemen we een weekje vakantie. In week 18 (29 april t/m 5 mei) hebben we geen hal
gehuurd. De competitie zit er dan op en iedereen heeft dan wellicht behoefte aan weekje volleybalvrij. Op maandag 6 mei
zijn weer trainingen en beginnen we voor zover mogelijk aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Donderdag 9 mei
(Hemelvaart) en maandag 20 mei (pinksteren) vervallen de trainingen Voor deze weken zal er een aangepast schema
volgen.
In de maand juni gaan we dan voor alle teams terug naar 1 x per week trainen.
Ook de aanepaste schema’s voor deze maand zullen t.z.t. volgen.

1e Kampioenen bekend.

VC S.E.C. AGENDA

Afgelopen zaterdag konden de 1e S.E.C. leden hun kampioenschap
vieren. Het jongens B team werd kampioen door via een eenvoudige
overwinning met 4-0 van Peelpush Meijel te winnen. Het team is zoals
bekend een samenwerking tussen VC S.E.C. Valkenburg, VC Voerendaal
en Vludoc Nuth. Door deze overwinning zijn ze niet meer in te halen.
Met 37 punten uit 8 wedstrijden en 8 punten voorsprong op nummer 2
Ergo/VC Sittard heeft de laatste wedstrijd komende zaterdag geen
invloed meer op dit feit. Komend
weekeinde kunnen de meisjes C van
VC SEC eveneens het kampioenschap
binnen halen bij winst in en tegen
VC Mestreech. Het dames
recreantenteam kan vervolgens bij
winst van hun laatste wedstrijd volgen.rdag 25 april volgen.

20 april 2013 (zaterdag)
Laatste competitieronde 2012-2013
21 april 2013 (zondag)
Laatste CMV toernooi Rolduc Kerkrade
Rayonkampioenschappen voor CMV 4 t/m 6
24 april 2013 (woensdag)
Bestuursvergadering samen met coördinatoren.
27 april 2013 (zaterdag)
p/d wedstrijden te Meerlo.
25 mei 2013 (zaterdag)
Seizoens afsluiting feest
1 juni 2013 (zaterdag)
S.E.C. Jeugd naar ADC buitentoernooi
1 juni 2013 (zaterdag)
Pop on Top met hulp van VC S.E.C.

VC S.E.C.-ers in finales op paasmaandag.
Ook op 2e paasdag werd er gevolleybald. 2 S.E.C.-ers speelden in een
finale (toernooi). Yvo Janssen speelde met zijn team Zonhoven de finale
van de Belgische beker. Uiteindelijk werd deze nipt met 2-3 verloren.
Voor Yvo al weer de 4e keer dat hij een finale van de Belgische beker
speelde. Het blijft voor hem natuurlijk een prachtige herinnering en
voor VC S.E.C. mooie geschiedschrijving. Youri Janssen speelde met
zijn team het finale toernooi voor regioteams te Eindhoven.
Tegenstanders waren Ridderkerk 1 en 2, Nederweert 2 en Gemert 1 en 2.
Er werd 3 keer gewonnen en 2 x gelijk gespeeld. Dit was genoeg voor een
gedeelde 1e plaats. Gemert 1 had een beter setgemiddelde in de onderlinge
wedstrijd (1-1) waardoor Nederweert 1 de zilveren medaille wist te winnen. Een mooie prestatie en afsluiting van een
seizoen regiotrainingen jongens B te Nederweert.
Zeker ook een te bevelen voor andere S.E.C. talenten om volgend seizoen mee te doen aan de selectie trainingen voor de
regiotrainingen voor C of B jeugd. Info bij het bestuur.

Nieuwe trainer Dames 1 seizoen 2012-2013 bekend.
Uiteraard wordt op dit moment hard gewerkt aan de technische invullingen voor volgend seizoen.
Op dit moment kunnen we melden dat Hans Nijhuis heeft toegezegd om volgend seizoen als trainer van dames 1 aan de
slag te gaan. Hans heeft zijn sporen in de volleybalsport al ruim achtergelaten. Zo was hij o.a. de architect achter de
successen van de Heren van VC Voerendaal en werkte hij als assistent trainer bij de dames van VC Landgraaf in de 1e
divisie. We zijn zeer verheugd dat Hans ons technisch team komt versterken en wensen hem van harte welkom en veel
succes binnen onze vereniging.
bouwkundig
ontwerpburo
Robert & Vivian Smeets
Bunderstraat 27
6231 EH Meerssen
Tel.043-3647923
Email.info@rovisport.nl

Theo
Franssen
Ontwerp verbouw bouwbegeleiding
045-5445027 mobiel 06-29174428

Assurantie Combinatie Zuid
Robin en Roy Huijnen
Nieuweweg 37,
6301 ES Valkenburg LB
tel. 043 - 60 13 012 info@aczuid.nl

‘Commentaar op beslissingen scheidsrechter’ grootste ergernis
10 april 2013 - Ondanks dat 90% van de betrokkenen een volleybalwedstrijd positief beleeft, zijn er ook in onze sport ergernissen
rondom een duel. Uit onderzoek onder spelers, trainers, coaches, publiek, scheidsrechters en kaderleden van clubs over ergernissen
bij wedstrijden bleek “Commentaar op beslissingen van de scheidsrechter” de grootste te zijn. Verder scoren “een ‘partijdige
scheidsrechter” en een “niet consequent fluitende scheidsrechter” hoog, maar ook “zeuren tegen eigen teamgenoten / spelers die
elkaar afvallen” en “verbale agressie” werden veelvuldig genoemd.
Gelukkig overheerst in volleyballand het positieve gevoel. De ondervraagden gaven aan dat een sportieve wedstrijd, positief coachen
en goed samenspel de meeste invloed hebben op het vergroten van het speelplezier. Toch gaf ruim een derde van de respondenten
aan dat het plezier in de sport wordt aangetast door ergernissen: 15% heeft wel eens overwogen te stoppen door die onsportieve
ervaringen.
Belangrijk advies naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is de spelregelkennis onder alle betrokkenen binnen het
volleybal te vergroten. Daarnaast dienen scheidsrechters goede begeleiding te krijgen en mag je iemand aanspreken op zijn (verbale)
agressie. Hierin zien de respondenten verenigingen als belangrijkste schakel, met spelers zelf en de Nevobo als mede
verantwoordelijken.
Bijna 70% van de ondervraagden geeft aan dat er al wat wordt gedaan om ergernissen terug te dringen. Hieronder lichten wij drie
voorbeelden uit.
1) Verenigingen geven aandacht aan de opleiding van de scheidsrechters en sturen aan op een positieve instelling en sfeer op het
veld en binnen teams.

“Bij onze club proberen we scheidsrechters goed voor te bereiden op hun taak”
“Bij onze club staat er veel in het teken van positief coachen”
“Er is veel aandacht voor teambuilding.”
2) Binnen het team spreekt men elkaar aan op wangedrag. Spelers proberen met elkaar
de sfeer zo positief en sportief mogelijk te maken en zich zo min mogelijk te ergeren.

“We praten na de wedstrijd nog wel even over wat anders kon.”
“Ik houd me wat meer afzijdig als er ergernissen optreden.”
“Ik bespreek met mijn team dat het (negatieve) gedrag van de tegenstander geen
voorbeeld is voor ons, en dat wij daar boven horen te staan. ”
3) Betrokkenen doen zelf wat aan het terugdringen van ergernissen door met een positieve instelling betrokken te zijn bij de
wedstrijd en het goede voorbeeld aan anderen te geven.

“Door er zelf bewust van te zijn en dit uit te dragen naar spelers/ouders.”
“Ik probeer zelf een betere sfeer in het team te creëren door meer gezamenlijke dingen te doen.”
.
“Ik probeer als gastvrouw de tegenpartij netjes en correct te ontvangen.”
De onderzoeksresultaten sluit grotendeels aan bij de geformuleerde ambities in de Volleybalagenda 2013-2016. Hierin heeft de
Nevobo met de verenigingen, ambities geformuleerd om het volleybal in Nederland verder te versterken. De aandacht voor onderling
zeuren en het verminderen van mondelinge agressie zijn onderdelen die terugkomen in het 'Programma Veilig Sport Klimaat',
specifiek het traject ‘Sportief Coachen’. Het verenigingstraject Sportief Coachen heeft als doel trainers, coaches en begeleiders
gezamenlijk te leren om binnen een vereniging invulling te geven aan hun pedagogische rol. Positief Coachen staat hierin centraal, in
relatie tot alle betrokkenen op en om het veld.
Een mooie basis om het plezier in het volleybal voor alle betrokkenen te behouden en met elkaar verder te versterken!

In het najaar van 2012 heeft de Nevobo een meting gedaan naar de top 10 ergernissen zoals die worden ervaren door
diverse betrokkenen op en om het veld. Er zijn diverse vragen gesteld over de ergernissen die men tegenkomt bij een
volleybalwedstrijd. Welke ergernissen zijn er, welke van deze ergernissen zijn het grootst, hoe vaak komen deze
ergernissen voor en wat is de invloed op het plezier in volleybal van deze ergernissen? Daarnaast zijn ook enkele vragen
gesteld welke factoren belangrijk zijn voor een positieve wedstrijd en hebben respondenten nagedacht over de
mogelijkheid tot het terugdringen van de genoemde ergernissen.
Het gehele rapport is op te vragen bij sandra.scheel@nevobo.nl.
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Xplore 2013-Together one world.
Een betere wereld begint bij jezelf en daar zijn wij leerlingen van het Sophianum die deelnemen aan Global Exploration het
voorbeeld van. Zonder eigen belang en met het gevoel dat we samen verantwoordelijk zijn voor deze wereld. Ongeacht
plaats, cultuur of geloofsovertuiging medemensen helpen; dat is samen werken aan een betere wereld.
We gaan op reis naar een andere cultuur om daar samen met leeftijdsgenoten te praten over verschillen en overeenkomsten.
Te luisteren, zien, horen, proeven en ervaren hoe mensen uit een andere cultuur leven.
Samen praten, lachten, huilen, sporten, zingen en begrip tonen.
We reizen natuurlijk niet met lege handen. We planten bomen, bouwen boekenkasten,
zetten waterpompen, schilderen schooltjes en zo veel meer om kinderen van de wereld
een toekomst te geven.
Om dit project mogelijk te maken is natuurlijk geld nodig.
Ik, Nienke van Liere (speelster van Dames 1 VC S.E.C.), neem deel aan het project
en ik vertrek op 25 juni voor 3 weken naar Thailand en Cambodja.
Wil jij, samen met mij, ervoor zorgen dat wij straks de wereld een beetje beter achter
laten en wil je ons sponsoren?
Een bijdrage kun je storten op rekening nummer 1178.10.800
t.n.v. Stichting LVO inzake Sophianum o.v.v. Explore 2013 Nienke van Liere.
Alvast heel hartelijk bedankt!
Nienke van Liere

PROMOTIE WEDSTRIJDEN DAMES 1 27 APRIL a.s. te Meerlo.
Zoals bekend heeft dames 1 een prima seizoen achter de rug. Uiteindelijk resulteerde dit in een 2e plaats met 4 punten
achterstand op Fyrfad. Deze 2e plaats geeft recht tot het spelen van promotiewedstrijden naar de 2e klasse. Deze worden op
zaterdag 27 april gespeeld te Meerlo, Sporthal Brugeind, De Leeuwerik 33, 5864 BZ, Meerlo)
In de andere poules zijn de tegenstanders nog niet definitief bekend. Hier zijn de uitslagen van komende week nog bepalend.
Aanvang wedstrijden 10:00 uur. Het programma ziet er als volgt uit:
Vc Meterik 2/VC Grashoek 2 (nr. 10 D2K) - VC S.E.C. (nr 2 D3X)
VC S.E.C. (nr 2 D3X) - VC Mestreech/ADC 5 (nr 2 D 3 Y)
VC Mestreech/ADC 5 (nr 2 D 3 Y) - Vc Meterik 2/VC Grashoek 2 (nr. 10 D2K)
In totaal strijden 36 teams (verdeeld over 12 poules van 3 teams) voor 12 plaatsen
in de 2e klasse.
De nrs 1 van de poules spelen volgend seizoen 2e klasse.
De nrs 2 en 3 van de poules degraderen naar of handhaven zich in de 3e klasse. Op basis van sestanden en setpunten wordt
een stand opgemaakt van de gespeelde wedstrijden t.b.v. het aanvullen naar de 2e klasse.
Wedstrijden worden gespeeld in Meerlo (Sporthal Brugeind, De Leeuwerik 33, 5864 BZ, Meerlo).

Uiteraard zijn supporters welkom om dames 1 aan te moedigen.
Dus neem toeters en bellen mee om onze dames te steunen.

Raadhuisplein 3, Cadier en Keer. 043 – 4070714 heuvelland@ouderenwinkel.nl

Feestje na laatste thuiswedstrijden en Eindejaarsfeest.
Na afloop van de laatste thuiswedstrijden verplaatsen ca. 60 S.E.C.-ers zich naar Grand café C'est La Vie
Valkenburg. Na de 100% winst van VC S.E.C. teams smaakte het drankje en eetbuffet voortreffelijk. Er
werd nog airhockey, dart en natuurlijk spijker nagelen gespeeld. Het eten en de gastvrijheid was prima bij
Math en Joke. Het organisatiecomité heeft prima gewerkt en had alles goed geregeld. Zeker voor herhaling
vatbaar. Alle foto’s staan op de facebook pagina van VC S.E.C.

De voorbereidingen voor het volgende feestje zijn in volle gang. Reserveer zaterdag 25 mei hiervoor.
Informatie en inschrijfformulieren volgen spoedig. Het beloofd een bijzonder feest met een aparte activiteit
te worden. Het combi jongens B team is al kampioen en meisjes C en dames recreanten kunnen resp. a.s.
zaterdag en volgende week volgen.
Uiteraard worden de kampioenen tijdens deze avond in het zonnetje gezet.
Ook zullen de jubilarissen gehuldigd worden.
Dit jaar vieren Marianne Simons-Janssen (40 jaar lid) en Marieke Custers, Fleur Pijls en Tim Brouns
(12 ½ jaar lid) hun jubileum.

Scholen Volleybal lessen.
Afgelopen maanden hebben diverse S.E.C. vrijwilligers volleybal lessen verzorgd op diverse Basisscholen.
Zo werden de St. Joseph school Broekhem, Ummer Clumme Klimmen, de Triangel Gulpen en Gerlachus
Houthem bezocht. St. Antonius Schin op Geul staat als laatste school voor dit seizoen op het programma.
Volgend seizoen zal dit project vervolgd worden en ook weer andere scholen bezocht worden.
De lessen werden verzorgd o.l.v. Thijs Wenders en Tim Carati geassisteerd door Caroline, Stephanie,
Jeanne, Roy, Harrie en Youri. In totaal ca. 200 kinderen les.
Inmiddels zijn ook al de eerste nieuwe leden uit dit project geregistreerd.
Alle vrijwilligers die meewerkten bedankt voor jullie inzet voor VC S.E.C. en het volleybal in onze regio.

Feestavond op zaterdag 25 mei a.s.
Ook dit jaar willen we het volleybalseizoen met z’n allen op een gezellige wijze samen afsluiten. De
activiteitencommissie is druk bezig met de voorbereidingen. Op korte termijn volgt meer info en de
aanmeldingsformulieren. Het beloofd een leuk programma te worden met een speciale activiteit en uiteraard
het gebruikelijke drankje en hapje. Tijdens de avond zullen de dan bekende kampioenen en jubilarissen in
het zonnetje gezet worden. Dit jaar vieren Marianne Simons-Janssen (40 jaar lid) en Marieke Custers,
Fleur Pijls en Tim Brouns (12 ½ jaar lid) hun jubileum.
Dus noteer deze datum en zorg dat je erbij bent!!!!!!!!!!!

VC S.E.C. helpt bij Pop on Top 1 juni a.s.
Zoals bekend waren we druk op zoek naar activiteiten om gelden t.b.v. onze vereniging te verdienen. Helaas zijn
er onvoldoende mensen gevonden om te werken op 30 april a.s. Ondanks dat we begrijpen dat het een lastige
datum is vinden we het een gemiste kans om onze doelstelling in deze te realiseren.
Inmiddels is het gelukt om met een klein team te kunnen assisteren tijdens Pop on Top. Het open air pop festival
van Valkenburg in het kuurpark voor het Casino.
Dit jaar gaan we het buffet bij het Limburg Podium bemensen. Zoals de naam al aangeeft het “neven”podium met
allemaal Limburgse artiesten zoals “Wir Sind Spitze, Erwin,
Tonca etc.
De bedoeling is dat we dan bij een volgende editie een van
de hoofd buffetten kunnen bemensen en dus een grotere
crew kunnen formeren.
Tijdens Pop on Top staan dit jaar op het hoofdpodium
topformaties als Kane, Waylon, Racoon, Leona Philippo,
Nielson en Mephis Maniacs geprogrammeerd.
Meer info via www.popontop.nl

Racoon op Pop on Top 1 juni 2013

VC S.E.C. jeugd naar ADC buiten toernooi op 1 juni a.s.
De activiteiten commissie en de jeugdcommissie zijn voornemens om
op 1 juni a.s. met de S.E.C. jeugdteams deel te nemen aan het
ADC toernooi.
Een leuke activiteit voor de jeugd om het seizoen 2012-2013
Op een gezellige manier af te sluiten
Het toernooi wordt gehouden op de velden van
Urmondia, Swentiboldlaan 43 in Urmond.
Deze zaterdag wordt in alle jeugdklassen gespeeld dus
onze meisjes kunnen in de C of B klasse meedoen.
Ook in de B jongens klasse kan worden ingeschreven.
Verder zal deze dag het open Limburgs kampioenschap
voor CMV teams gespeeld worden. Hieraan kunnen dus
alle CMV teams deelnemen.
Verdere info inzake aanmelden volgt op korte termijn
via de commissies en/of trainers.

Nieuw volleybalmagazine aanstaande
16 april 2013 - Voormalig beachvolleybal international Arno van Solkema

stapt samen met uitgever Ying Mellema in het gat wat is ontstaan nadat
VolleybalLIFE in december 2011 haar laatste nummer maakte. De mannen
willen een glossy volleybalmagazine in het leven roepen dat interessant is
voor iedereen die van volleybal houdt.
Om in beeld te krijgen waar toekomstige abonnees over willen lezen,
vragen Van Solkema en Mellema graag je medewerking. Surf naar
www.volleymagazine.nl en geef antwoord op de vragen die je vindt
op de pagina “Onderzoek”. Op deze site kun je ook lezen wat de beoogde bladformule is, je vast aanmelden als lid
etc.
,,Ons doel is om in mei 2013 met de eerste uitgave te komen, waarin we terug kijken op het huidige seizoen en
vooruitblikken naar de internationale evenementen van komende zomer”, licht Van Solkema toe.
Interesse? Surfen dus, naar www.volleymagazine.nl!

Wedstrijddag 20 april 2013 Laatste competitieronde.
Dames 1 VC S.E.C.
Dames 1 is al enkele weken uitgespeeld a.g.v. een poule met uiteindelijk slechts 9 teams. Dames 1 had als belangrijkste
doelstelling dit seizoen om te kunnen promoveren naar de 2e klasse. Het kampioenschap werd helaas op 4 punten gemist. De
doelstelling kan alsnog gerealiseerd worden door de promotie wedstrijden op 27 april a.s. goed af te sluiten. Voor meer info zie
elders in dit bulletin.

VC S.E.C. DS2 Ook dames 2 is al uitgespeeld in deze 3e klasse. Na een onrustig begin als combi team met Tornado heeft de dames groep beide
teams in de lucht gehouden en is er nog prima gepresteerd met een 6e plaats als eindresultaat. S.E.C. 2 kan als best of the rest team
bestempeld worden.

20 april 2013

VC Mestreech 1 - Meisjes C VC S.E.C.

16:00 uur

Gymzaal basisschool Amby

Met 4 punten voorsprong op Nummer 2 Schrijen-Lippertz Voerendaal gaat ons meisjes team aan de laatste ronde beginnen. Er
wordt gespeeld tegen de nummer 8 VC Mestreech. Het S.E.C. team heeft tot nog slechts 2 wedstrijdpunten afgegeven in deze
competitie. Er zal dus minimaal 1 wedstrijdpunt gehaald moeten worden om de 1e plaats veilig te stellen. Als het team de spanning
onder controle kan houden en hun eigen niveau kan spelen dan zal dit zeker mogelijk zijn.

Datum ???

VC S.E.C. DR – VCH 2

20:30 uur

Polfermolen

Ons recreanten team staat al geruime tijd aan kop in hun competitie en is net als verleden jaar titel favoriet. De laatste periode
heeft men echter enkele steekjes laten vallen en puntjes verspeeld. Hierdoor heeft men onnodig de spanning in deze klasse
teruggebracht. In verliespunten staat men nog maar 1 punt voor op Trivoc. S.E.C.moet nog 1 inhaalwedstrijd spelen tegen VC
Heerlen. Afhankelijk van de uitslagen van Trivoc zal men dus voor een maximale winst moeten gaan. De wedstrijd zal dus thuis
gespeeld worden waardoor het team steun van ons eigen publiek kan krijgen. Indien het lukt kan dan gelijk het kampioenschap
gevierd worden.

20 april 2013

VC Maasdal - Vludoc/VCV/SEC JB 1

17:00 uur

De Tump

Zoals al elders geschreven werd dit team vorige week al kampioen en kan de uitslag van vandaag hier geen invloed meer op
hebben. Tegen de nummer 3 VC Maasdal wil men echter wel laten zien dat ze de terechte kampioen zijn. Tot nog toe heeft men
slechts 3 punten gemorst en dat wil men graag zo houden.

20 april 2013

Herten - VC S.E.C. Heren 1

18:30 uur

Herteheym

Heren 1 is aan een goede reeks bezig en gaat vandaag op bezoek bij rode Lantaarn drager VC Herten. Voor heren 1 staat nog een
uitdaging. Bij winst kan men nog 1 plaats op de ranglijst stijgen en op de 6e plaats eindigen. Achteraf gezien was er wellicht nog
meer mogelijk geweest maar gelet op de omstandigheden kan men hier tevreden mee zijn. Blijft natuurlijk dat je ook vandaag je
tegenstander niet mag onderschatten.

22 april 2013

Margraten - VC S.E.C. HR

20:30 uur

Polfermolen

Het heren recreanten team heeft nog 2 wedstrijden te gaan. Thuis tegen Margraten en uit tegen ADC 1. Maandag 22 april dus de
thuiswedstrijd tegen Margraten. Een beladen duel. De uitwedstrijd werd door S.E.C.met 4-0 verloren. Bij Margraten spelen
diverse spelers die ook bij ons meegetrained hebben. Daarnaast kan de wedstrijd ook nog bepalend zijn voor wie uiteindelijk als 3e
zal eindigen in deze klasse. Ingrediënten genoeg om er een leuke pot van te maken.

S.E.C. Digitaal Bulletin
18 april 2013
Dames 1/2

Dames Recreanten

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11

Marieke Custers
Fleur Pijls
Raissa v.d. Hove
Sabine Brouns
Nienke van Liere
Lieke Schreurs
Mandy Kikken
Stephanie van Kan
Dionne Vasmeer
Femke van Liere

1
2
3
4
5
6
8
9
10
13

Silvia Jagers
Anita Meurders
Annemie Paes
M-Th. Schoren
Diana Cloodt
Denise Laheye
Philma Smeets
Heleen Kamerbeek
Anouk Vasmeer
Phily Geraards

12
12

Caroline America
Stephanie Koonen
Michelle America
Lydia Sparla
Sara Bonassi
Trainer/Coach:
Leon Brull/John
Hendriks/Voas
Brouns

14

7

seizoen 2012-2013
nummer 9 (jaargang 2)
Meisjes C jeugd

Heren 1

Mira Raeven
Anna Breukers
Celine Habets
Annelore Douven
Esmée Simons
Britt Brands
Sanne Marx
Ivana Jalhay
Danica Muijrers
Aimee Hofman

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Richard Janssen
Joep de Hoon
Shahir Burhani
John Hendriks
Tim Brouns
Luuk Gubbels
Rob Heijenrath
Raoul Debie
Jerome Braeken
Robert Bartels

Marian Bormans
Henny v.d. Beuken
Jamie Drossaerts

Maisha v.d. Heuvel

11
12

Peter v.d. Zee
Voas Brouns
Youri Janssen
Niels Marx

Trainer:
Hans Laheij

Trainer/Coach:
Rowan Duijsens

2
4
6
8
9
10
5
7
11
1

2
4

11
6
9
15
10

Trainer/Coach:
Peter Arets

Heren
Recreanten
Gido Vanhautem
Leon Brull
Huub Bertholet
Remco Herben
Tristan Schurgers
John Willems
Ton van Roij
Ruud Janssen
Paul Benders

Trainer/Coach:
Hans Laheij

Jongens B
1
2
4
6
7
8
10
11
12
5

Levi Eussen
Sem Wenders
Rick Debets
Sem Meex
Youri Janssen
Sacha Janssen
Twan Voncken
Niels Marx
Brian Laeven
Jim
Vercauteren

Tr

Trainers:
Tim Carati/
Bas v.d. Boorn
/Inke Robijn

Standen per 17-4-2013
Dames 3e Kl X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fyrfad D 2
VC S.E.C. D1
VC Maasdal 1
Jokers VC DS 4
Furos DS 3
VC S.E.C. D2
DA2
ADC D4
Fit&Fysio/VC Limac
VC Heerlen DS 3
VC Mestreech DS 3

17-76
17-72
15-55
16-51
16-45
17-41
16-21
17-21
16-8
9-0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Heren 2e Kl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VC Landgraaf HS 2
VC Maasdal HS 2
ERGO/VCS HS 2
Fyrfad HS 1
Voluntas HS 1
ADC HS 2
VC S.E.C. 1
Tornado Vijlen HS 1
Jokers VC HS 3
Furos HS 2
VC Mestreech HS 1
VC Herten HS 1

21-90
21-71
20-68
21-62
21-60
21-59
21-55
21-49
21-44
21-38
21-18
20-11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dames Recreanten

DA2

Meisjes C poule Y

VC S.E.C. 1
Trivoc
Grovoc 1
Jokers 2
Voerendaal
VC Heerlen 2
Sport en Spel
Fyrfad 3
Fyrfad 4

15-56
14-50
14-43
13-39
14-35
13-25
12-22
13-16
11-12

Jongens B poule H

2e H

Vludoc/SEC/VCV
ERGO/VCS JB 1
VC Maasdal JB 1
ADC JB 1
Voluntas JB 1
Peelpush
Civitas
Accretos JB 1
VC Weert
Fortutas

8-37
9-34
8-23
7-19
7-19
8-16
8-16
8-16
8-12
7-9

Ook dit jaar houden we een interne ranglijst bij.
Winnaar seizoen 2009-2010 Heren 2.
Winnaar seizoen 2010/2011 Dames 1.
Winnaar seizoen 2011/2012 Dames Recreanten

Winnaar seizoen 2012/2013 Dames 1
Stand S.E.C. – Interne ranglijst per 18-4-2013
Aantal
Max. te
Werkel.
gespeelde Behalen
Aantal
wedstrijd punten
punten
Dames 1
17
85
76
Meisjes C
19
95
80
Jongens B comb
17
85
65
Dames recr.
15
75
56
Heren 1
21
105
55
Heren Recr
15
75
36
Dames 2
15
75
35
Team

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VC S.E.C. MC 1
Schrijen Lippertz/ 1
ADC MC 2
Ergo/VCS MC 3
Maasdal
Jokers VC MC 1
VC Heerlen MC 1
Mestreech 1
VC Patrick
Voluntas
ADC 3
Ludentes

Heren Recreanten
10-48
10-44
10-33
10-31
10-27
10-27
10-19
10-19
10-19
10-14
10-13
10-10

1
2
3
4
5
6
7
8

ADC 2
ADC 1
VC S.E.C. 1
Margraten 1
VC Mestreech
Jokers
Boem
De Heeg

15-57
11-51
15-36
13-33
13-30
13-22
13-22
13-10

Data i.v.m. seizoen 2013-2014.
15 mei 2013.
Teamopgave moet bij bond binnen zijn.
1 juni 2013.
Competitieindeling en
1e concept/versie wedstrijdprogramma bekend.
2 juli 2013.
Inschrijfformulier CMV teams naar bond.
12 juli 2013.
Uitnodigingen voor regiotrainingen worden verzonden.
1 augustus 2013
Concept competitieprogramma versie 2 wordt
verzonden.
21 september 2013
Start 1e ronde competitie 2013-2014.
12 april 2014
Laatste ronde competitie 2013-2014

%
Reactief:
89%
84%
76%
75%
52%
48%
46%

A

Wat brengt het nieuwe seizoen mij???
Proactief:

Wat breng ik het nieuwe verenigingsjaar???
WAAR KIES JIJ VOOR !!!!!!!

