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Spreuk van dit bulletin:

Je kunt niet falen,
tenzij je opgeeft.

Als je 2 thuiswedstrijden achter elkaar speelt kun je dan ook 2 bulletins gevuld krijgen
op deze korte termijn. Het antwoord is dus ja. Op dit moment speelt er van alles binnen
de vereniging. In ieder geval informatie genoeg om vorige week en deze week een
bulletin mee te vullen. Informatie die we natuurlijk graag met de lezers van dit bulletin
willen delen. A.s. zaterdag 30 maart spelen we weliswaar de laatste thuiswedstrijden op
zaterdag van dit seizoen maar de competitie is natuurlijk nog niet afgelopen en zeker het
verenigingsseizoen 2012-2013 nog niet. Er zal dus ook nog na dit bulletin minimaal nog
1 bulletin volgen dit seizoen. Het is uiteraard ook mogelijk om zelf eens een artikel te
schrijven over iets wat je met de andere lezers wilt delen of iets interessants indienen
dat je ergens anders gelezen hebt. Zo lazen we vorige keer een verslag van de S.E.C.
jeugd over het bezoek aan Noliko-Maaseik en deze keer een bericht van Stephanie en
Rowan over hun deelname aan de Volleybal Trainers cursus (VT2).
Zoals gezegd vandaag de laatste thuiswedstrijden op zaterdag van dit seizoen (er zijn
nog enkele wedstrijden op een door de weekse dag). Vorige week 4 x winst en dus een
100% score. Deze week 5 thuiswedstrijden en 1 uitwedstrijd (do HR). Het zou mooi
zijn als we wederom zo succesvol zijn. De beslissingen zijn in de diverse klassen
namelijk nog niet gevallen en zoals bekend doen nog enkele teams mee om de prijzen.
Na afloop van de wedstrijden een klein feestje in Café C’est la Vie, aan de voet van de
Cauberg. Er zijn al een groot aantal aanmeldingen om mee te gaan en hier een hapje
en/of drankje samen te nuttigen. Heb je je nog niet aangemeld doe dit dan per omgaande
i.v.m. de reservering van de catering. Uiteraard mag iedereen mee. Leden, Oud-leden,
familie en andere S.E.C.. vrienden.
Voor de overige activiteiten verwijs ik graag naar de agenda in dit bulletin en de
informatie hierover elders geschreven.
We wensen onze teams deze week weer veel succes en het publiek veel kijkplezier.
Ruud Janssen, voorzitter VC S.E.C.

27-04-13 11:00 uur Middelbeers PD-wedstrijden
Zoals bekend is de kans groot dat dames 1 dit jaar promotiewedstrijden mag spelen voor een plaats in de 2e klasse. Indien dit gaat
gebeuren zullen deze in Middelbeers gespeeld worden.
In totaal zullen 36 teams recht hebben om aan deze wedstrijden mee te doen (nummers 10 uit de 2e klasse en nummer 2 uit de 3e klassen).
Afhankelijk van hoeveel teams uit de 2e divisie degraderen naar de Regio Zuid zullen er respectievelijk 11, 10 of 9 plaatsen beschikbaar
zijn.
Exacte programma gegevens volgen t.z.t. Supporters zijn natuurlijk gewenst om onze dames dan te steunen. Dus noteer deze datum
alvast om met de dames mee te reizen en hopelijk na afloop te feesten.

Trainerscursus VT 2.

VC S.E.C. AGENDA
30 maart 2013 (zaterdag)
(laatste) Thuiswedstrijden.
7 april 2013 (zondag)
CMV toernooi de Heeg
17 april 2013 (woensdag)
Bestuursvergadering samen met coördinatoren.
20 april 2013 (zaterdag)
Laatste competitieronde 2012-2013
21 april 2013 (zondag)
Laatste CMV toernooi te Kerkrade tevens
Rayonkampioenschappen voor CMV 4 t/m 6
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

Zaterdagmorgen als de zon nog maar net op is zijn enkele Leden van
S.E.C. al aan het reizen door het Limburgse land, zij melden zich dan al
om 9:00 uur keurig voor de NeVoBo-VT2 cursus in Voerendaal.
Zowel Stephanie van Kan (trainster CMV 5/6) en Rowan Duijsens
(Trainer meisjes C1) gestart met deze cursus, die bedoelt is om je als
trainer en coach beter inzicht te geven in het spelletje volleybal. De
cursus bestaat uit veel thuisstudie en neemt behoorlijk wat vrije uurtjes
in, maar is zeker de moeite waard. Niet alleen S.E.C. leden nemen deel
aan deze opleiding, ook verschillende clubs hebben enthousiaste
trainers bereid gevonden om deel te nemen
aan deze cursus. Het zal nog enkele maanden
duren voordat Stephanie en Rowan zich
VT2-trainer mogen noemen maar de invloeden
zijn nu al terug te vinden op de trainingen,
als je meer over deze cursus wilt weten kun
je het gewoon even aan Stephanie of Rowan
vragen.

Vrijmarkt 30 april te Maastricht – VC S.E.C. hulp gevraagd.
In het vorige bulletin was er al een klein bericht te lezen over deze activiteit. We realiseren ons dat Koninginnedag
misschien een moeilijke dag is om een groep mensen bij elkaar te krijgen, maar we willen hier toch nogmaals benadrukken
dat het heel belangrijk is dat we dit evenement kunnen laten slagen. Tijdens de Jaarvergadering is door de leden de
begroting goedgekeurd. Een van de goedgekeurde posten is het werken tijdens activiteiten om geld voor de vereniging te
verdienen. Om het begrote bedrag te realiseren hebben we minimaal 2 activiteiten nodig. Naast Amstel Carnagala hebben
we dus nog minimaal 1 activiteit nodig anders halen we de door jullie geaccepteerde doelstelling niet.
Verder biedt het ook nog perspectief voor volgende jaren!!! De organisatie die dit evenement in Maastricht organiseert,
regelt namelijk ook vaker activiteiten o.a. in Valkenburg. Ons inziens leukere evenementen om aan mee te helpen dan
bijv. de paper money beurs opbouwen/afbreken

..... Dus.... laten we deze kans met z’n allen grijpen en help mee!!

Alvast hartelijk bedankt!
Deze activiteit speelt zich of tussen 12:00 uur en 22:00 uur.
Indien we genoeg mensen hebben kun je natuurlijk ook een
dagdeel opgeven. Vc S.E.C. medewerkers worden ingezet
voor de bemensing van de horecabuffetten.
Opgeven s.v.p. via Marieke Custers.
Met vriendelijke groet,
De activiteitencommissie VC S.E.C.
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

Laatste CMV toernooien.
Ook voor de jongste S.E.C. –ers nadert het einde van het competitieseizoen (toernooien). Er staan er nog 2 op het
programma. Op 7 april is VC Jokers Maastricht gastheer en op 21 april VC Furos Kerkrade. Dit laatste toernooi is tevens
voor de teams op niveau 4 t/m 6 het rayonkampioenschap. De beste 2 van ieder niveau mogen deel nemen aan het Regio
kampioenschap op 11 mei.
VC S.E.C. ging aan het begin van dit seizoen van start met 2 CMV teams (niveau 3 en niveau 5). Door de aanwas van
nieuwe jeugd zijn dit er alweer snel 4 geworden waardoor we nu op niveau 2, 4 (2 teams) en 5 mee doen. Ook afgelopen
weken zijn er weer enkele nieuwe kinderen bijgekomen o.a. a.g.v. de lessen op diverse scholen. En dit is natuurlijk
belangrijk voor de verdere doorstroming naar volgend seizoen. De kinderen mogen natuurlijk altijd ook nog vriendjes of
vriendinnetjes mee nemen om vrijblijvend kennis te maken met de volleybalsport. Ook seniorleden mogen natuurlijk
hun kinderen of jeugdige familieleden altijd eens op proef laten meedoen.
Naast het belangrijkste doel bij deze kinderen/leeftijdsgroep: met plezier deelnemen, zijn er dit jaar ook weer prima
resultaten behaald. Diverse malen kon er weer een medaille toegevoegd worden aan de prijzenkast en werd
doorgestroomd naar een hoger niveau.
Dit levert natuurlijk ook elke keer weer
mooie foto’s op (met dank aan de ouders voor het doorsturen).

Prijsuitreiking winnaar niveau 2.

.
Functie coördinator wedstrijdwezen (Frank Marx).
Tijdens de jaarvergadering aan het begin van dit seizoen heeft Frank aangegeven dat hij na dit seizoen zou stoppen als bestuurslid en
coördinator wedstrijdzaken. Voornaamste reden hiervan is de verplichting om elke thuiszaterdag aanwezig te moeten zijn zoals hij
dit al vele jaren doet.
Mede als gevolg van de nieuwe structuur in onze vereniging en het belang om zijn expertise niet verloren te laten gaan is in overleg
en op verzoek besloten om onder voorwaarden nog minimaal 1 jaar door te gaan.
De bedoeling is dat hij als coördinator wedstrijdwezen hiervoor verantwoordelijk blijft en alle administratie rondom deze functie
blijft doen mits …………...
De invulling van de activiteiten op zaterdag anders georganiseerd kunnen (moeten) worden.
Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een aantal mensen die om toerbeurt de functie van zaalwacht bij thuiswedstrijden op zaterdag
gaan invullen. Gedacht wordt aan 4 of 5 personen zodat iedereen 2 of 3x per seizoen aan de beurt komt.
Het bestuur juicht de toezegging van Frank toe en roept dus vrijwilligers op zich aan te melden. Verdere info (over taken etc.) is
natuurlijk bij Frank of andere bestuursleden te verkrijgen.

Restaurant

Autofit
Garage
Olympia

Grotestraat Centrum 49
Valkenburg
043-6012579

Spelregel wijzigingen

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

Beste leden,

Enquête verenigingen.
Enkele weken geleden hebben we onder alle gebruikers een enquête
gehouden naast een algemeen gezien, grote tevredenheid op gebied van
voorzieningen, deskundigheid en vriendelijkheid van de medewerkers en
sfeer enz. zijn er een aantal punten naar voren gekomen die voor verbetering
vatbaar zijn:
1) Hygiëne, 2) Parkeerbeleid, 3) Opening sportcafé, 4) Prijsstelling horeca

Onlangs was de mogelijkheid om deel te nemen
aan een enquête van de Polfermolen onder vaste
gebruikers. De directie van de Polfermolen heeft
de uitslag geïnventariseerd en een samenvatting
gemaakt van de uitkomsten en verbeterpunten.
Zie onderstaande brief.
VC S.E.C. leden hebben ruim gereageerd aan de
oproep om de enquête in te vullen. Waarvoor
dank.
Uiteraard blijft het mogelijk om verbeterpunten
aan te dragen.

Ad 1); Er komen diverse opmerkingen binnen over de hygiëne, om hier verbetering in te krijgen zijn inmiddels de volgende maatregelen
genomen: - Er wordt ’s middags van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 en 17.00 een extra schoonmaakronde ingevoerd. Dit houdt
in dat alle kleedlokalen gedaan worden zodat de gebruikers die na 18.00 uur komen beginnen met een opgeruimd kleedlokaal.
- We hebben een beheerder ( op vrijwillige basis) gevonden die regelmatig aanwezig is om een oogje in het zeil te houden.
- In het zwembad zal de robot die de bodem reinigt vaker ingezet worden.
Ad 2); Het parkeerbeleid is iets dat door de gemeente bepaald wordt, hier hebben we als Polfermolen weinig invloed op. We hebben de
opmerkingen uit de enquête wel doorgespeeld naar de betreffende wethouder.
Ad3); Over het openen van het sportcafé is met de besturen van de verenigingen afgesproken dat op aanvraag van de besturen het
sportcafé in het weekend tijdens druk bezochte thuiswedstrijden of andere evenementen geopend kan worden. De actie ligt in deze dus bij
de besturen. Op alle andere momenten is de AGR geopend tot minimaal 1 uur na de
laatste wedstrijd of training.
Ad4); Over de prijsstelling kan gezegd worden dat we bewust voor een andere uitstraling dan een kantine gekozen hebben met een
daarbij horend prijsniveau. Om de reguliere gebruikers tegemoet te komen zijn er een tweetal kortingsmogelijkheden die al wat langer
bestaan maar wellicht nog niet bij iedereen bekend zijn:
- Stempelkaart, bij een volle kaart ontvangt men een gratis consumptie of een gratis portie bitterballen.
- Men kan er ook voor kiezen om het Polfermolen pasje te gebruiken om af te rekenen. Op alle met dit pasje betaalde consumpties krijgt
men 10 % korting. Dus 2 interessante manieren om minder te hoeven betalen!
We hopen met deze maatregelen de dienstverlening te kunnen verbeteren en de tevredenheid te vergroten.
Met vriendelijke groeten
De Polfermolen.

Overlijden Nick Stakenborghs, medewerker Polfermolen.
Op donderdagavond 21 maart 2013 is de zwembad medewerker Nick overleden na een
noodlottig ongeval. Nick kwam na afloop van zijn dienst regelmatig in het AGR-XP waar hij
ook met leden van onze vereniging contact had. Hij was altijd in voor een gesprekje en
geïnteresseerd in anderen. Het mag duidelijk zijn dat zijn collega’s van de Polfermolen en
AGR-XP zwaar aangeslagen zijn door het overlijden van hun collega.
We wensen hun en natuurlijk de familie en vrienden van Nick heel veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.
Onze gedachten gaan ook uit naar Daniël (medewerker AGR-XP) die aanwezig was bij
het ongeval.
Bestuur en leden VC S.E.C.

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

Wedstrijddag 30 maart 2013
30 maart 2013

Dames 1 VC S.E.C. – ADC 4

16:00 uur

Polfermolen

Voor dames 1 vandaag een belangrijke wedstrijddag. Bij winst eindigt men definitief op minimaal een 2e plaats die recht geeft
voor het spelen van promotiewedstrijden op zaterdag 27 april in Middelbeers. Vandaag speelt ook Fyrfad (virtiueel koploper)
tegen nummer 3 Maasdal. Maasdal is op papier de enige tegenstander die Fyrfad nog krijgt die wellicht nog voor een verrassing
kan zorgen. Dus na vandaag zal de beslissing in deze klasse vallen. Voor onze dames in ieder geval al de laatste wedstrijd van dit
seizoen. Als gevolg van een kleine poule heeft dit team dus al alle wedstrijden gespeeld. Tegenstander van vandaag ADC 4 wist
verleden week nog een set van dames 2 te winnen. Voor dames 1 dus een waarschuwing om op de hoede te zijn. Indien men
gewoon van de eigen kracht uitgaat behoort een overwinning tot de mogelijkheid en kan er dus gefeest worden op het behalen van
minimaal de 2e plaats.
30 maart 2013

VC S.E.C. DS2 - Fit & Fysio/Limac

18:00 uur

Polfermolen

Dames 2 heeft nog 2 wedstrijden op het programma staan. Op 10 april wordt gespeeld tegen Jokers 4 en vandaag komt Limac op
bezoek. Dames 2 heeft nog kansen om 1 plaats te stijgen op de ranglijst. Een 5e plaats behoort dus tot de mogelijkheden en dit zou
een prima prestatie voor dit team zijn. Vandaag kan dus een eerste aanzet gegeven worden om dit doel te bereiken.

30 maart 2013

Meisjes C VC S.E.C. – VC Maasdal

16:00 uur

Polfermolen

Ook voor dit team een belangrijke wedstrijddag. Daar de wedstrijd van vorige week op het laatste moment geannuleerd werd
kwam VC Voerendaal langszij. Onze dames hebben echter 1 wedstrijd minder gespeeld en staan er goed voor. Vandaag echter
komt nummer 4 VC Maasdal op bezoek. Maasdal won verleden week nog met 3-2 van de nummer 3 ADC met 3-2. Maasdal is dus
een van de sterkere teams in deze klasse. Het is dus vandaag zaak om geen of in ieder geval zo weinig mogelijk punten te morsen.
Met hulp en aanmoedigingen van de normaliter massaal aanwezige ouders en andere supporters bij dit team moet dit kunnen
lukken.
30 maart 2013

VC S.E.C. DR – VCH 2

18:00 uur

Polfermolen

Dit team is net als verleden jaar titel favoriet. Het is dit jaar echter een spannende eindstrijd. Onze dames hebben de laatste 2
wedstrijden punten laten liggen door zowel tegen Grovoc en Voerendaal met 2-3 te verliezen. De voorsprong op nummer 2 Trivoc
bedraagt conform de laatst bekende stand weliswaar nog 12 punten maar …… Trivoc heeft 2 wedstrijden minder gespeeld en kan
dus nog op 2 punten komen. Zaak dus om vandaag tegen nummer 7 VCH 2 geen punten meer te verspelen en zo de koppositie
verder te verstevigen. Met als laatste 2 wedstrijden dan nog thuiswedstrijden tegen nummer 8 en 9 resp. fyrfad 3 en fyrfad 4 op het
programma heeft men alle kansen dus in eigen handen.

30 maart 2013

Vludoc/VCV/SEC JB 1 – vrij

Ook dit jeugd team staat nog steeds aan kop in hun klasse. Na de 3-1 winst van verleden week staat men 2 punten voor op
Ergo/VCS. Het combi team heeft wel nog 1 wedstrijd minder gespeeld. Vandaag heeft men geen wedstrijd. Met nog 3 wedstrijden
te gaan tegen resp. VC Weert, Peelpush en Maasdal is men goed op weg om het kampioenschap in de wacht te slepen.

30 maart 2013

ADC 2 - VC S.E.C. Heren 1

18:00 uur

Polfermolen

Heren 1 heeft de laatste wedstrijden laten zien welke mogelijkheden in huis zijn. Zowel tegen Tornado (2-3 winst) en Furos 2 (0-4
winst) werd er weer met inzet en plezier volleybal gespeeld. Als beloning een stijging op de ranglijst naar plaats 7. Met nog 3
wedstrijden te gaan tegen resp. ADC 2, Herten en VC Mestreech is een verdere stijging zeker niet ondenkbaar. Vandaag dus eerst
ADC 2 de nummer 5 uit de competitie. Een lastige tegenstander maar als men op dezelfde wijze blijft strijden en de mogelijkheden
van het team benut worden zijn er zeker kansen.

28 maart 2013

ADC 1 - VC S.E.C. HR

21:30 uur

Overmunthe/Urmond

Het recreantenteam speelt donderdag een uitwedstrijd tegen ADC 1 de koploper in deze klasse. Vorige week werd dezelfde
wedstrijd nog gespeeld in de Polfermolen. Onze heren wisten toen 1 set te winnen. ADC is normaliter een maatje te groot maar
elke wedstrijd moet natuurlijk eerst gespeeld worden. Op dit moment staat men nog op een mooie gedeelde 3e plaats maar er zijn
nog kapers op de kust die minder wedstrijden gespeeld hebben. We zijn benieuwd of de heren voor een verrassing kunnen zorgen.
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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 8 (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 24-3-2013
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

16-67
14-61
13-50
15-48
14-36
15-35
14-21
14-19
14-8
9-0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

18-80
18-63
19-62
19-54
19-54
19-53
19-46
18-44
19-44
19-37
19-17
19-11

1
2
3
7
5
4
6
8
10
9

Dames Recreanten

DA2

Meisjes C poule Y

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

13-49
11-37
12-35
13-35
10-28
10-22
12-20
10-15
10-11

Jongens B poule H

2e H

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

6-27
7-21
7-20
7-18
6-16
6-14
6-14
6-10
7-9
6-7

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 24-3-2013
Aantal
Max. te
Werkel.
gespeelde Behalen
Aantal
wedstrijd punten
punten
Dames 1
16
80
67
Meisjes C
16
80
65
Dames recr.
13
65
49
Jongens B comb
15
75
55
Heren 1
19
95
46
Heren Recr
13
65
30
Dames 2
15
75
35
Team

1
3
2
4
5
7
6

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

Tijdstip:
20:30 uur

7-33
8-34
8-24
8-23
8-23
8-21
8-19
8-14
8-14
8-11
8-10
7-9

1
2
3
5
4
7
6
8

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

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

A
11-51
12-45
13-30
13-30
10-25
10-22
12-22
13-10

donderdag
Locatie:
Polfermolen

Tijdstip:
20:30 uur

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
Programma 8 april 2013
Wedstrijd:
VC S.E.C. HR – Jokers

Tijdstip:
19:45 uur

Programma 10 april 2013
Wedstrijd:
Jokers VC – VC S.E.C. D2

Maandag
Locatie:
De Heeg

Tijdstip:
20:30 uur

Programma 11 april 2013
Wedstrijd:
VC S.E.C. DR – Fyrfad 3

donderdag
Locatie:
Polfermolen

Tijdstip:
15:30 uur

Programma 13 april 2013
Wedstrijd:
Vludoc/VCV/SEC JB - Peelpush

donderdag
Locatie:
De Joffer

Tijdstip:
18:30 uur
17:00 uur
16:00 uur

Programma 20 april 2013
Wedstrijd:
Herten - VC S.E.C. H1
Maasdal - Vludoc/VCV/SEC JB
VC Meestreech - VC S.E.C. MC

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

2

%

84%
81%
75%
73%
49%
48%
44%

Heren Recreanten

Locatie:
SpH St Theunis

GZ bs Amby
Palemig
Maandag
Locatie:
Polfermolen

Locatie:

Herteheym
De Tump
GZ bs Amby

