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Spreuk van dit bulletin:
Het is geen schande om
langzaam vooruit te komen,
wel om blijvend stil te blijven
staan.

Komende 2 zaterdagen staan er thuiswedstrijden op het programma.
Zoals gebruikelijk natuurlijk een goed moment om weer een nieuw Digitaal Bulletin te
maken en te verspreiden. In dit bulletin ook weer veel informatie over diverse
uiteenlopende onderwerpen. Het competitie seizoen nadert zijn einde maar de trainingen
gaan natuurlijk nog even door (exacte info volgt in een later bulletin). Ook staan er nog
diverse activiteiten op het programma. Enkele zijn al in dit bulletin toegelicht over
andere activiteiten volgt in het volgende bulletin of separaat info.
Kijk in ieder geval goed naar onze agenda in dit bulletin. Zo wordt er op 30 maart a.s.
een feestje gebouwd naar aanleiding van de laatste thuiswedstrijden voor dit seizoen, zal
op 7 april het laatste CMV toernooi van dit seizoen plaatsvinden, zullen op 27 april de
p/d wedstrijden gespeeld worden, is onze assistentie gevraagd op 30 april tijdens de
Queens day activiteiten te Maastricht, zal de seizoens afsluit activiteit op zaterdag 25
mei plaatsvinden en zijn we voornemens om op 1 juni met onze jeugdafdeling deel te
nemen aan het buiten toernooi bij ADC (Urmond/Stein). Kortom nog een ruim aantal
verschillende activiteiten.
Maar eerst zoals gezegd 2 zaterdagen thuiswedstrijden. Voor diverse S.E.C. teams staat nog
van alles op het spel. Jongens B, Meisjes C en Dames recreanten zijn in een felle strijd
verwikkeld voor het kampioenschap. Dames 1 wil minimaal 2e worden en is voor meer
afhankelijk van Fyrfad en Heren 1 wil zich ruim veilig spelen en nog enkele plaatsen in de
ranglijst stijgen. In ieder geval voldoende ingrediënten om leuke en spannende wedstrijden
te krijgen.
Onze teams kunnen hierbij natuurlijk de steun van de supporters goed gebruiken. Komende
wedstrijden zullen er hulpmiddelen op de tribune liggen (naar voorbeeld Noliko Maaseik)
waarmee het publiek zich extra kan laten horen.
We wensen iedereen veel succes en het publiek veel kijkplezier.
Ruud Janssen, voorzitter VC S.E.C.

Vernieuwde website: wat is er aan de hand!!!!
Het zit niet mee met onze nieuwe site. Na lang wachten was de site eindelijk in de lucht. De meeste gegevens
waren geactualiseerd en er kon verder gewerkt worden om nog enkele zaken toe te voegen en toen …… sloeg
het “noodlot” toe. Er werd een virus geconstateerd dat zich genesteld had in de “template” (basisstructuur) van
onze site. Gevolg: eerst speuren naar de oorsprong/oorzaak en daarna vernieuwen en weer opbouwen. Veel extra
werk en tijd dus en helaas geen site meer in de lucht. We verwachten dat de site op korte termijn weer in de
lucht is waarna we dus weer verder kunnen bouwen daar waar we dus enkele weken geleden gebleven waren.
Excuses voor dit ongemak.

VC S.E.C. AGENDA
30 maart 2013 (zaterdag)
(laatste) Thuiswedstrijden.
7 april 2013 (zondag)
(laatste) CMV toernooi te Kerkrade
10 april 2013 (woensdag)
Bestuursvergadering samen met coördinatoren.
20 april 2013 (zaterdag)
Laatstecompetitieronde 2012-2013
27 april 2013 (zaterdag)
p/d wedstrijden te Middelbeers.
30 april 2013 (zaterdag)
Festival Maastricht m.m.v. VC S.E.C.
25 mei 2013 (zaterdag)
Seizoens afsluiting feest
1 juni 2013 (zaterdag)
S.E.C. Jeugd naar ADC buitentoernooi

PR sponsoring en activiteiten.
Zoals jullie weten is tijdens de jaarvergadering de begroting goedgekeurd.
Naast contributie (probeert de vereniging acceptabel te houden) en subsidie
(wordt steeds minder) werd ook voor komend jaar begroot dat er op andere
manieren ook fondsen binnengehaald moeten worden.
- naast Carnagala heeft de vereniging jaarlijks minimaal nog 1 activiteit nodig
waarmee gelden verdiend kunnen worden. Na diverse mislukte pogingen is het
gelukt om voor dit jaar een nieuwe activiteit te vinden. Op 30 april a.s. kunnen
we werken tijdens de Koninginnedag activiteiten in Maastricht (uitmarkt met
bandjes etc.). Hier kunnen we weer de drankbuffetten bemensen. Via de
activiteitencommissie volgt spoedig meer info en kun je je opgeven om mee te
helpen.
- uiteraard wordt ook hard gewerkt om onze sponsoren groep uit te breiden.
- er is inmiddels ook gestart met het vinden van “vrienden van VC S.E.C.”Dit
kunnen leden, oud-leden, familieleden, buren, zakenrelaties etc. etc. zijn die
middels een donatie onze vereniging willen steunen. De leden hebben hier al
een brief over gehad en zullen binnenkort nog een schrijven krijgen met
aanvullende informatie/uitleg.

Zaterdag 30 maart 2013 Laatste thuiswedstrijd VC S.E.C. seizoen 2012-2013
Zoals al eerder aangekondigd spelen deze dag bijna alle S.E.C. een thuiswedstrijd en is dit tevens de laatste thuiswedstrijd op zaterdag
van dit seizoen in de Polfermolen. Het leek de activiteitencommissie een goede gelegenheid om samen na afloop een feestje te bouwen.
Inmiddels zijn de flyers met meer info hierover uitgedeeld en gemaild. Na afloop van de wedstrijden is iedereen uitgenodigd om naar
café Cést La Vie aan de voet van de Cauberg te komen. Hier is de mogelijkheid om deel te nemen aan een eetbuffet (keuze uit 2
mogelijkheden, zie inschrijfformulier). Verder uiteraard de
mogelijkheid om bij een drankje en gezellige muziek een feestje te
bouwen.
Uiteraard is iedereen hiervoor uitgenodigd; senior en jeugd leden,
partners, oud-leden, ouders, supporters etc. etc.
Vul wel even het aanmeldingsformulier in en lever dit
in bij Marieke, Mandy of Rowan.
De activiteitencommissie zal verder nog zorgen
voor enkele extra activiteiten.
JIJ KOMT TOCH OOK!!!!!!!!!

Smoelenboek VC S. E. C jeugd.
Afgelopen weken werd van alle jeugdleden, jeugdtrainers en jeugdorganisatie een gezichtsfoto gemaakt. Wellicht gezien of over
gehoord. Deze foto’s zijn gebruikt voor het maken van een jeugd smoelenboek van onze jeugdafdeling. Een hulpmiddel voor de
jeugdorganisatie en trainers voor het herkennen van de gezichten bij de betreffende namen. Ook staan hier de adressen,
telefoonnummers, e-mail adressen etc. in. Aan de ouders het verzoek om wijzigingen in de contactgegevens indien van toepassing aan
ons secretariaat door te geven.

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

VC S.E.C. jeugd naar Noliko Maaseik.
Op uitnodiging van VC Noliko Maaseik kregen het meisjes C team en het jongens B team de gelegenheid om een top
volleybalwedstrijd bij te wonen. De ambiance, indrukwekkende sporthal, presentatie van de teams, de volleybalkunsten
en natuurlijk het niveau van de wedstrijd was voor onze jeugd indrukwekkend. VC S.E.C. werd door de speaker
verwelkomt als gastvereniging van deze avond. Onderstaand een verslag van de jeugd.
Noliko Maaseik uitje 16 maart 2013

Al weken keken we uit naar deze dag, we mochten met zo’n 25 leden van vc sec naar een thuiswedstrijd van Noliko
Maaseik. In de volleybal arena Lottodome te Maaseik werd een spannende wedstrijd voorspeld tussen de thuisploeg en
Knack Roeselare, de nummer 1 tegen de nummer 2 van het Belgische herenvolleybal.
Nadat we ons allemaal op de parkeerplaats van de Polfermolen verzameld hadden, reden we allemaal in auto’s richting
Maaseik. In alle auto’s was het gezellig, maar bij sommige was dit erg extreem! Aangekomen in het Lottodome waren
we te herkennen aan onze gele trainingsvestjes, we kregen een plaatsje aangewezen en namen plaats op de tribune.
Alleen de warming up was al erg interessant om te zien, dit is echt volleybal werd er door een van onze meiden
geroepen. Er werd mooi aangevallen en ook de pass was vaak een kunst op zich. Het was een zeer spannende wedstrijd
waarin Noliko voor kwam te staan met 2-0 in sets, je zou zeggen “de wedstrijd is gespeeld”, niet dus!
Knack Roeselare kwam zeer belovend terug en wonnen zowel de 3e set als de 4e set.
Voor de volleybal kenners onder ons dit betekend? Juist, een 5e set deze set zal gespeeld worden tot de 15 punten. De
gehele Lottodome zat bommetje vol en moedigde nu de thuisploeg extra goed aan in de 5e set, met trommels toeters en
klapwappers werd er een hels kabaal gemaakt. De stadion speaker had al bijna geen lucht meer om iets door de
microfoon te roepen aan het einde van de 5e set.
Gelukkig was dit niet voor niets geweest, Noliko won de 5e set en meteen ook de wedstrijd.
Het was een leuke en vooral ook leerzame avond voor iedereen die er bij was, iedereen bedankt voor de leuke avond!
Esmee & Britt, Meisjes C1
S.E.C. op de
Noliko tribune

.

Killing blok van Noliko

Wounembaina scoorde het laatste
punt. Foto speciaal voor Sanne en
Esmée en Marie-Thèrése die hem
gemist heeft.

Restaurant

Autofit
Garage
Olympia

Grotestraat Centrum 49
Valkenburg
043-6012579

Spelregel wijzigingen

Nieuweweg 38
6301 EV
Valkenburg a/d Geul
Tel: 043-6090388

VC S.E.C. op bezoek bij basisscholen.
Onze jeugdafdeling is afgelopen periode gestart met scholenproject 2012-2013. Een hele organisatie. Benaderen van scholen waar je
terecht kunt, data en tijden gymlessen afstemmen met de benodigde trainers, materialen vanuit Polfermolen meeslepen en weer
terugbrengen, pr materialen maken en uitdelen, lessen voorbereiden etc. Inmiddels hebben de Basischolen St Joseph Broekhem,
Gerlachus Houthem, de Triangel Gulpen en Ummer Clumme te Klimmen bezoek gehad van de S.E.C. brigade. Er zullen nog meer
scholen volgen. Het project heeft naast de nodige PR voor onze club ook al de eerste nieuwe jeugd leden opgeleverd. Een mooi
project onder aansturing van de Jeugdcoördinator John Hendriks en hoofdtrainer Jeugd
Thijs Wenders. Verder met dank aan Caroline America, Stephanie Vankan, Roy, Paulssen,
Tim Carati, Youri Janssen, Jeanne Blom en Rowan Duijsens.
We wensen alle vrijwilligers
succes met het vervolg van
dit project.

Onderstaand verhaal lazen we op de site van de Nevobo en willen we jullie niet onthouden omdat er veel herkenbare punten instaan. Veel
van onze (jeugd)leden zullen zich de tijd in de Wiegerd en de noodhal nog herinneren en de tijd die ze hier “spelend” doorbrachten toen
hun ouders waarschijnlijk hier actief aan het sporten waren of aan de 3e helft bezig waren.
Vele sporters zijn op deze wijze met hun sport in aanraking gekomen.
Een lege gymzaal vol mogelijkheden (voor jullie gelezen)
7 maart 2013 - Als je een beetje actief rondkijkt op de sociale media en geïnteresseerd
bent in sport, ontkom je er niet aan: er is een kentering gaande binnen de sportwereld.
En die kentering gaat zorgen voor betere prestaties en minder sportuitval bij jeugd.
De sportbeleving en –beoefening gaat weer terug naar zijn hoogtijdagen.
Afgelopen zaterdag werd ik tijdens een bezoek aan een sporthal even teruggeworpen naar de tijd dat er nog gevolleybald werd met witte ballen, het
net niet aangeraakt mocht worden en je opslag moest hebben om een punt te kunnen verdienen. Ik werd namelijk tijdens het nuttigen van een kopje
koffie opgeschrikt door een harde mannenstem die twee jongetjes van een jaar of 8 vermanend toesprak. Al gauw begreep ik dat deze meneer de
beheerder van de sporthal was. De jongetjes waren betrapt terwijl ze met een trampoline en matten aan het spelen waren in een lege gymzaal.
Onmiddellijk gingen mijn gedachten een (flink) aantal jaren terug. Samen met mijn broer ben ik min of meer opgegroeid in de sporthal. Mijn
ouders waren zeer actief binnen de volleybalvereniging, waardoor we hele zaterdagen doorbrachten onder tribunes, in materiaalhokken en lege
gymzalen. Jawel, ook wij zetten destijds complete constructies neer om apekooi (ja, zo schreef je dat toen) te kunnen spelen. Of we speelden paaltje
voetbal, hingen een volleybalnet op of maakten de meest gekke sprongen op de trampoline. En als we wisten dat de beheerder van de sporthal in de
buurt was ging het licht uit en deden we extra zachtjes. Want o wee als je betrapt werd in de gymzaal!
Daaraan terugdenkend hebben we een geweldige tijd gehad in de sporthal. Sporthallen voelen dan ook vertrouwd. Als niet sporter zal je je
misschien storen aan de vieze geur van zweet vermengd met sterk schoonmaakmiddel. Voor mij kondigt die geur echter aan dat er iets leuks staat te
gebeuren. Destijds was dat voor mij de trigger om te gaan spelen, rennen en glijden op sokken tot de gaten erin zaten. Nu laat die geur me weten dat
we mogen volleyballen, de mooiste sport die er is! Wat heeft dit te maken met de kentering in sportland? De theatervoorstellingen van Positief
Coachen hameren op plezier en zelfvertrouwen bij de sporters. Daardoor gaan prestaties omhoog en
blijven jeugdige sporters langer sporten. Ook de kersverse lector dr. Marije Elferink-Gemser (HAN)
liet afgelopen vrijdag weten dat plezier en sportadvies in een bepaalde richting kan leiden tot minder
drop-outs en betere prestaties. Niet door kinderen zich al op jonge leeftijd te laten specialiseren,
maar door ze te laten proeven van meerdere sporten die bij ze passen. Het spelen staat voorop, niet
de prestatie. Net als bij ons in de gymzaal. Met dit alles in gedachten realiseerde ik me dat kinderen
hun eigen spel kiezen als je ze loslaat in een lege gymzaal vol mogelijkheden. Ze kiezen niet één
spel of sport, maar verschillende spelletjes die ze goed afgaan en die ze minstens zoveel plezier
opleveren. Ook mijn broer en ik hadden vaste voorkeuren (veelal met een bal), net als waarschijnlijk de beide jongens
in de sporthal afgelopen zaterdag. Om in de zaal te komen moest ik achter de boze beheerder langs
lopen. Ik kon het niet laten om de beide knapen even een knipoog
te geven. Stiekem hoop ik dat ze nog vaak ongehoorzaam
Lekker spelen In de gang van de noodhal Femke, Nienke
zullen zijn in die lege gymzaal vol mogelijkheden.
en Coen van Liere en Jeroen en Youri Janssen
Ingezonden door Piet Oost.

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

Wedstrijddag 23 maart 2013
23 maart 2013

Dames 1 VC S.E.C. – Furos 3

16:00 uur

Polfermolen

Dames 1 heeft even weer de koppositie overgenomen maar heeft wel 1 wedstrijd meer gespeeld. Als gevolg van de onderbezette
poule speelt dames 1 nog maar 2 wedstrijden (vandaag en volgende week, thuis). Het is dan afwachten tot 20 april of Fyrfad nog
een misstap maakt. Indien dit niet zo is en wij dit zelf ook niet doen zullen we op zaterdag 27 april promotie/degredatie
wedstrijden gaan spelen. Deze geven kunnen recht geven voor een plaats in de 2e klasse en dit is wat de doelstelling voor dit jaar
was. Eerst natuurlijk ervoor zorgen dat de eigen wedstrijden gewonnen worden. Vandaag in iedergeval nog een lastige
tegenstander. Furos 3 wist verleden week nog een set van Fyrfad te winnen. Het mag duidelijk zijn: een gewaarschuwd mens telt
voor tee.

23 maart 2013

VC S.E.C. DS2 - ADC 4

18:00 uur

Polfermolen

Ook dames 2 speelt weer een thuiswedstrijd in de Polfermolen. Inmiddels heeft men zich overtuigend in de middenmoot genesteld.
Vandaag staat de strijd tegen nummer 6 en 7 op het programma waarbij ADC niet meer langs S.E.C. kan komen. S.E.C. kan wel
nog een plaatsje opschuiven. Dit zal dan ook de uitdaging voor dit duel zijn.

23 maart 2013

Meisjes C VC S.E.C. – Ludentes

16:00 uur

Polfermolen

In de 2e competitieronde heeft dit S.E.C. team pas 2 punten laten liggen en wel tegen de nummer Schrijen/VCV. Dit team bezet
dan ook de 2e plaats. Beide teams doen nauwelijks onder voor elkaar en het zal dan ook afhangen welk team de komende
wedstrijden het hoofd koel kan houden. Vandaag komt rode lantaarn drager Ludentes op bezoek. Dit zijn de meest gevaarlijke
wedstrijden. De kans op onderschatting kan opspelen. En juist dit mag niet gebeuren als je voor de titel gaat.

19 maart 2013

VC S.E.C. DR – Grovoc 1

20:00 uur

‘t Vroendel

Net als verleden seizoen is dit S.E.C. team weer titel favoriet. De voorsprong is inmiddels zeer ruim maar Trivoc heeft nog enkele
wedstrijden minder gespeeld. De dames speelden dinsdag 19 maart een uitwedstrijd tegen Grovoc. Grovoc is een duidelijke
middenmoter maar ook een team waar de laatste jaren spannende en soms moeilijke wedstrijden tegen gespeeld zijn. Ook vandaag
werd het een spannende strijd die uiteindelijk met 3-2 verloren ging,
Komende weken zal blijken of opgebouwde voorsprong voldoende is om op herhaling te gaan.
23 maart 2013

Vludoc/VCV/SEC JB 1 – Voluntas

18:00 uur

Polfermolen

Ook dit jeugd team staat nog steeds aan kop in hun klasse. In de 2e helft werden nog maar 2 punten verspeeld. Vandaag nog een
serieuze testcase. Nummer 4 Voluntas komt namelijk op bezoek. Het team kan dus laten zien dat ze de terechte lijstaanvoerder
zijn. Met 5 punten achterstand op ons combinatieteam kunnen ze dus in theorie nog gelijk komen bij winst. Voor S.E.C. natuurlijk
zaak om geen punten te morsen.

23 maart 2013

VC S.E.C. Heren 1 – Furos 2

18:00 uur

Polfermolen

Heren 1 kon vorige thuiswedstrijd geen vuist maken tegen koploper VC Landgraaf. Verleden week kwam men echter goed terug
van een achterstand tegen tornado. Uiteindelijk werd nog een 5e set afgedwongen die uiteindelijk gewonnen werd. De SEC
mannen lieten zien dat het mogelijk is om op basis van inzet en strijd terug in de wedstrijd te komen. Ondanks dat men inmiddels
41 punten heeft is klassebehoud op eigen kracht nog niet zeker. Tegenstander Furos 2 heeft slechts 4 punten minder en staat op de
p/d plaats. Vandaag dus zaak om definitief afstand van Furos te nemen. Met dezelfde team spirit als tegen Tornado moet dit
mogelijk zijn.

23 maart 2013

VC S.E.C. HR – VC Mestreech

20:30 uur

Polfermolen

Het recreantenteam was aan een goede reeks bezig. 3 wedstrijden werden op rij gewonnen waardoor een mooie sprong naar plaats
3 gemaakt werd. Afgelopen maandag werd de 1e set wederom gewonnen maar daarna liet Jokers zien dat men meer in huis had.
De volgende 3 sets gingen naar Jokers. Voor dit team is ook de laatste reeks behoorlijk zwaar. Met nog 2 wedstrijden tegen
koploper ADC 1 en de nummer 4 Margraten zal het een hele kunst zijn om de 3e plaats succesvol te verdedigen. Maandag 23
maart is de 1e mogelijkheid om dit te proberen.
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Dames 1/2
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
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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
Caroline America
Stephanie Koonen
Michelle America
Lydia Sparla
Sara Bonassi
Trainer/Coach:
Leon Brull/John
Hendriks/Voas
Brouns
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Dames Recreanten
1
2
3
4
5
6
8
9
10
13
14

Silvia Jagers
Anita Meurders
Annemie Paes
M-Th. Schoren
Diana Cloodt
Denise Laheye
Philma Smeets
Heleen Kamerbeek
Anouk Vasmeer
Phily Geraards
Marian Bormans
Henny v.d. Beuken
Jamie drossaerts

Meisjes C jeugd
2
4
6
8
9
10
3
5
7
11
1

Trainer:
Hans Laheij

Mira Raeven
Anna Breukers
Celine Habets
Annelore Douven
Esmée Simons
Britt Brands
Merrel Thönissen
Sanne Marx
Ivana Jalhay
Danica Muijrers
Aimee Hofman
Maisha v.d. Heuvel

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

Trainer/Coach:
Rowan Duijsens

Richard Janssen
Joep de Hoon
Shahir Burhani
John Hendriks
Tim Brouns
Luuk Gubbels
Rob Heijenrath
Raoul Debie
Jerome Braeken
Robert Bartels
Peter v.d. Zee
Voas Brouns
Youri Janssen
Niels Marx

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

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

Tr

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

Standen per 19-3-2013
Dames 3e Hl X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VC S.E.C. D1
Fyrfad D 2
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

15-62
14-61
13-50
15-48
13-36
14-31
13-20
13-16
13-6
9-0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

18-75
17-58
18-57
18-54
18-54
18-48
17-44
18-41
18-39
18-37
18-17
18-11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dames Recreanten

DA2

Meisjes C poule Y

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

13-49
9-30
10-27
8-24
8-21
10-18
8-16
8-11
9-11

e

Jongens B poule H

2 H

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

5-23
6-21
6-19
5-18
6-16
6-14
6-13
6-10
6-7
6-4

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

Stand S.E.C. – Interne ranglijst per 19-3-2013
Aantal
Max. te
Werkel.
gespeelde Behalen
Aantal
wedstrijd punten
punten
Dames 1
15
75
62
Meisjes C
16
80
65
Dames recr.
13
65
49
Jongens B comb
14
70
51
Heren 1
18
90
46
Heren Recr
13
65
30
Dames 2
14
70
31
Team

1
2
3
4
5
7
6

%

83%
81%
75%
73%
49%
46%
44%

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

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

Heren Recreanten
7-33
7-30
7-22
7-20
7-19
7-18
7-16
7-13
7-12
7-9
7-9
7-9

1
2
3
4
5
6
7
8

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

A
8-38
8-30
13-30
7-21
10-21
10-19
6-11
9-6

Tijdstip:
20:30 uur

Programma 18 maart 2013
Wedstrijd:
VC S.E.C. HR – ADC 1

Locatie:
De Polfermolen

Tijdstip:
20:00 uur

Programma 19 maart 2013
Wedstrijd:
Grovoc - VC S.E.C. DR

Locatie:
‘t Vroendal

Tijdstip:
21:30 uur

Programma 28 maart 2013
Wedstrijd:
ADC 1 - VC S.E.C. HR

Locatie:
Overmunthe

Tijdstip:
16:00 uur
18:00 uu
16:00 uur
18:00 uur
16:00 uur
18:00 uur

Programma 30 maart 2013
Wedstrijd:
VC S.E.C. D1 – ADC 4
VC S.E.C. H1 – ADC H2
Vludoc/VCV/SEC JB Vrij
VC SEC D2 - Fit & Fysio Limac
VC S.E.C. MC – VC Maasdal
VC S.E.C. DR – VCH 2

Tijdstip:
20:30 uur

Programma 4 april 2013
Wedstrijd:
VC S.E.C. DR – Fyrfad 3

Tijdstip:
11:00 UUR
16:00 uur
16;00 uur

2

Programma 6 April 2013
Wedstrijd:
VC Weert -Vludoc/VCV/SEC JB
VC S.E.C. H1 – VC Meestreech 1
VC S.E.C. D1 – Vrij
Vc Heerlen - VC S.E.C. MC
VC S.E.C. D2 – Vrij

Locatie:

Polfermolen
Polfermolen
Polfermolen
Polfermolen
Polfermolen
Locatie:
Polfermolen

Locatie:
SpH St Theunis

GZ bs Amby
Palemig

