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Na zes weken zomerstop staat de start van het nieuwe seizoen weer voor de deur. Maandag
12 augustus starten de lagere scholen weer en dit is ook het moment dat ons seizoen begint.
Zeker na enkele weken (sub) tropisch weer zal het even lastig zijn om weer in het ritme te
komen. De competitie start al op 21 september. Er is dus een korte periode beschikbaar om
je hier goed op voor te bereiden. Er zullen dus in de weken hierop voorafgaand diverse
oefenwedstrijden/driekampen/toernooien plaatsvinden. Hou hier rekening mee. Ook zijn
nog niet alle vacatures ingevuld en kunnen nog enkele teams versterking gebruiken. Een
taak voor ons allemaal om ons hiervoor in te zetten.
De start van het nieuwe seizoen brengt natuurlijk ook altijd weer veranderingen en
vernieuwingen met zich. Zowel dames 1 en heren 1 gaan van start met een nieuwe trainer
resp. Hans Nijhuis (heeft al een inwerk periode gehad) en Jo Gerets. We wensen beiden veel
succes met hun teams binnen onze vereniging.
Ook nieuw zijn de trainingstijden op maandag. We beginnen deze dag al om 18:30 uur (een
half uur eerder dus dan gewend). Hierdoor is er meer ruimte voor de diverse teams en
hebben we ook nog ruimte voor eventuele groei op te vangen. Dit was mede mogelijk door
de medewerking van VC Les Amis die hun trainingstijd ook hebben aangepast, waarvoor
dank.
Verder zal ongeveer gelijk met de start van de trainingen onze nieuwe web-site gelanceerd
worden. Zoals bekend hebben we enige tijd zonder moeten doen. Lees hier meer over elders
in dit bulletin (social media).
In dit bulletin ook nog aandacht voor de laatste fase van verleden seizoen. Een seizoen dat
sportief gezien als een van de betere de geschiedenis in gaat. 3 kampioenen en een promotie
is een score die je niet zomaar kunt evenaren. In ieder geval een uitdaging voor de hele
vereniging. Ook vonden er aan het einde van het seizoen zowel werk (Pop on Top) en sfeer
activiteiten plaats (zoals feestavond en ADC toernooi voor de jeugd) ook hier kijken we nog
kort op terug voor diegenen die dit niet op facebook hebben kunnen lezen/zien.

Spreuk van dit bulletin:
Er is nog nooit iemand beter
geworden door de lat lager te
leggen.

Via deze weg wens ik iedereen in ieder geval een sportief, succesvol, blessurevrij en
gezellig volleybal seizoen toe.
Ruud Janssen
Voorzitter VC S.E.C.

Schoolsportdag 27 augustus.
Gelijk aan vorig seizoen zal er voor de lagere scholen aan het begin van het schooljaar een schoolsportdag plaatsvinden. Op 27
augustus zullen ca. 250 kinderen van de groepen 3 en 4 van alle lagere scholen in Valkenburg hieraan deelnemen. De kinderen kunnen
dan kennismaken met diverse takken van sport. VC S.E.C. doet hier weer aan mee en zal de volleybal lessen verzorgen. Deze zullen in
de Polfermolen gegeven worden op 6 cmv velden tegelijk. Om e.e.a. in goed banen te leiden hebben we natuurlijk weer vrijwilligers
nodig. Heb je deze dag vrij of kun je je vrij maken en wil je meedoen geef dit dan door aan onze jeugdcoördinator John Hendriks.
Voor deze leeftijdscategorie is het vaak een 1e kennismaking met onze mooie volleybalsport.

VC S.E.C. AGENDA

27 augustus 2013 (dinsdag)
Schoolsportdag Polfermolen
21 september 2013 (zaterdag)
Start competitie met thuiswedstrijden
11 of 18 september 2013 (woensdag)
Bestuursvergadering samen met coördinatoren.
6 oktober 2013 (zondag)
1e CMV toernooi De Heeg (Jokers)
15 februari 2014 (zaterdag)
Carna Gala 2014
12 april 2014 (zaterdag)
Laatste competitironde seizoen 2013-2014

Social Media en andere contact mogelijkheden.
Zoals bekend zijn we al geruime tijd bezig om onze website te vernieuwen. Als
gevolg van enkele tegenslagen heeft dit langer geduurd dan de bedoeling was.
In de zomerstop is hier hard aan gewerkt en is er een geheel nieuwe site
gebouwd. Ongeveer gelijk met de start van de trainingen zal onze nieuwe
website gelanceerd worden. Michael Bollen van MB Graphic Design heeft de
afgelopen maanden veel werk en creativiteit gestopt in onze site. Jullie zullen
zien dat het eindresultaat er mag zijn. Michael alvast bedankt voor je inzet en de
prettige samenwerking.
Uiteraard zullen de komende periode nog enkele uitbreidingen volgen.
De nieuwe site is nu weer van deze tijd en klaar voor de toekomst.
Uiteraard is er een koppeling met de facebook pagina van VC S.E.C. en de
Twitter account. Ook kun je er foto’s en filmpjes vinden en kun je het digitaal
bulletin hier terug vinden.
Als vereniging zijn we nu weer optimaal via het web bereikbaar voor onze leden,
oud-leden en alle andere VC S.E.C. vrienden. Ook kandidaat nieuwe leden
kunnen hier belangrijke informatie en contactgegevens vinden.
Ben je nieuwsgierig ga dan over ca. 1 ½ week naar het vertrouwde adres:
www.vcsec.nl.

Nieuwe trainers voor
Dames 1 en Heren 1.
Aan de start van het nieuwe seizoen
kunnen we 2 nieuwe hoofdtrainers
presenteren. Hans Nijhuis gaat aan de
slag bij de dames. Hans heeft aan het
einde van vorig seizoen al kunnen
warm draaien en is dus al bekend bij
de groep. Hans heeft zijn sporen in de
volleybalsport al ruim verdiend. 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.
Jo Gerets zal de heren onder zijn
hoede gaan nemen. Ook Jo is geen
onbekende in de volleybalsport. Zo
was hij o.a. werkzaam bij Sport en
Spel, Jokers en VC Maastricht. Beide
trainers zijn gediplomeerde trainers
met ruime praktijk ervaring.
We zijn zeer verheugd dat beide
trainers ons technisch team komen
versterken en wensen hen van harte
welkom en veel succes binnen onze
vereniging.

Robert & Vivian Smeets
Bunderstraat 27
6231 EH Meerssen
Tel.043-3647923
www.rovisport.nl
Email.info@rovisport.nl

Ben je zelf actief op face-book dan kun je onze
facebook pagina natuurlijk “leuk vinden”.
Zo blijf je ook via dit medium geïnformeerd.
https://www.facebook.com/pages/VC-SEC/396362030454712
Je kunt ons ook volgen via onze
twitter account https://twitter.com/VCSEC
We zouden het natuurlijk fijn vinden als het
aantal vrienden op facebook en volgers op Twitter
toeneemt. Willen jullie s.v.p. via jullie eigen pagina’s hiervoor aandacht vragen.
Tenslotte zullen de bestuursleden en coördinatoren bereikbaar zijn via een eigen
VC S.E.C. e-mail adres (met dank aan Inconel die de hosting van onze site
verzorgen).
We zijn hier nog mee bezig maar geven de e-mail adressen onderstaand alvast.

VC S.E.C. Algemeen
Voorzitter VC S.E.C. Ruud Janssen
Secretaris VC S.E.C. Axel Simons
Penningmeester VC S.E.C. Paul Benders

info@vcsec.nl
voorzitter@vcsec.nl
secretaris@vcsec.nl
penningmeester@vcsec.nl

Coördinator senioren Leon Brull
Coördinator jeugd John Hendriks
Coördinator wedstrijdzaken Frank Marx
Coördinator pr/sponsoring Vacature
Lid comité pr/sponsoring Anita Marx
Coördinator activiteiten Marieke Custers

senioren@vcsec.nl
jeugd@vcsec.nl
wedstrijdzaken@vcsec.nl
prsponsoring@vcsec.nl
prsponsoring@vcsec.nl
activiteiten@vcsec.nl

Walravenstraat 10-12
6301DB Valkenburg aan de Geul
T : 043 - 6090440
E : info@joyflowers.nlI

I: www.joyflowers.nl

Trainingtijden en Trainingsdagen seizoen 2013 -2014

Onderstaand het voorlopige trainingsschema.
Let Op: op maandag zijn de tijden gewijzigd en beginnen we al om 18:30 uur.
Kijk elders in dit bulletin op welk team je (voorlopig) bent ingedeeld.
Team

Dag

Tijd

Dames 1

Maandag

20.00 uur tot 22.00 uur

Dames 1

Donderdag

20.30 uur tot 22:00 uur

Heren 1

Donderdag

20:30 uur tot 22:00 uur

Meisjes B Jeugd

Maandag

18:30 uur tot 20:00 uur

Meisjes B Jeugd

Donderdag

19:00 uur tot 20:30 uur

Meisjes C Jeugd

Maandag

19:30 uur tot 21.00 uur

Meisjes C Jeugd

Donderdag

19:00 uur tot 20:30 uur

Jongens B Jeugd

Maandag

19:30 uur tot 21:00 uur

Jongens B Jeugd

Donderdag

18:30 uur tot 20.00 uur

CMV 5 Jeugd

Maandag

18:30 uur tot 19.30 uur

CMV 5 Jeugd

Donderdag

19:00 uur tot 20.30 uur

CMV 4 Jeugd

Maandag

18:30 uur tot 19:30 uur

CMV 4 Jeugd

Donderdag

19:00 uur tot 20.30 uur

CMV 2/3 Jeugd

Maandag

18:30 uur tot 19:30 uur

Dames Recreanten

Donderdag

20:30 uur tot 22:00 uur

Heren Recreanten

Maandag

21:00 uur tot 22:30 uur

.

Aanvang thuiswedstrijden; zie ook het programma via onze site onder wedstrijden.
Hier kunnen nog wijzigingen in volgen.
Dames 1:
Meisjes B:
Jongens B:

16:00 uur
16:00 uur
16:00 uur

Heren 1:
18:00 uur.
Dames 2: ovb 18:00 uur.
Meisjes C;
18:00 uur

Dames recreanten op vrij veld. Schema volgt medio september.
Heren recreanten op maandag tijdens trainingsuren 21:00 uur.

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. jeugd naar ADC buiten toernooi op 1 juni j.l.
2 VC S.E.C. teams deden mee aan het ADC buitentoernooi. Zoals bij aankomst
bleek waren dit ook de enige 2 teams die van een andere vereniging meededen.
Zowel het CMV 4 team als de Jongens B gingen er met de hoofdprijs van door.
Voor de lol werd er nog een wedstrijdje tegen elkaar gespeeld. Voor de S.E.C.
leden en begeleiders in ieder geval een leuke volleybaldag die zeker voor
herhaling vatbaar is. Volgend jaar wellicht met een grotere delegatie.
Begeleiders en activiteiten commisie in ieder geval bedankt voor de
begeleiding en organisatie.
Voor meer foto’s en filmpjes zie onze nieuwe website onder media.

Combi B team wint tijdens VCV Beach toernooi.
Aan het einde van afgelopen seizoen vond bij VC Voerendaal als
seizoensafsluiting een beachtoernooi plaats in de “paardenbak” aldaar.
Het combi jongens B team deed met 5 teamgenoten hieraan mee.
Trainer Tim werd als 6e speler ingezet.
In totaal deden 12 teams mee in hun middenklasse. Uiteraard allemaal
seniorenteams. Als poulewinnaar wist men door te dringen tot de finale en ook
deze werd gewonnen. Het team kreeg de complimenten over de ontwikkeling
die ze dit jaar hebben doorgemaakt. Uitspraak van een van de leden van het
verliezende team in de finale tegen het jeugdig combiteam:
bedankt voor de les!!! Naast hun kampioenschap, de winst in het ADC toernooi
dus nu ook nog winst van het VCV beachtoernooi.
Youri, Levi, Rick, Sacha, Sem en Tim proficiat.
Voor meer foto’s zie onze nieuwe website onder media.

Seizoens afsluiting Feestavond met boogschieten.
De activiteitencommissie verraste een ieder met een feestavond met een bijzondere
activiteit. Naast het feestje werden de aanwezigen door de organisatie uitgedaagd
om deel te nemen aan een handboog schietwedstrijd. Dit viel goed in de smaak bij
de deelnemers. Tussendoor werden de jubilarissen (Marianne Simons-Janssen;
40 jaar lid, en Marieke Custers, Fleur Pijls en Tim Brouns; 12 ½ jaar lid)
gefeliciteerd met hun jubileum. Ook werden de kampioenen (dames Recreanten,
meisjes C en Jongens B) en dames 1 met hun promotie in het zonnetje gezet.
Activiteitencommissie bedankt voor de leuke avond en prima organisatie.
Het volledige foto album is te bekijken op onze nieuwe site onder media
met dank aan Wilma Geraards en Axel Simons voor het maken van de foto’s.

Neerhem 63
NL - 6301 CE Valkenburg a/d Geul
I: www.inconel.com
E: info@inconel.nl
T: +31 (0)43 - 6090309

Raadhuisplein 3,
Cadier en Keer.
T: 043 – 4070714
E: heuvelland@ouderenwinkel.nl
I: www.ouderenwinkel.nl/heuvelland

Th. Dorrenplein 16
Valkenburg
T: 043-601 1500

I: brasserieamerica.nl
E: info@brasserieamerica.nl

VC S.E.C. helpt bij Pop on Top 1 juni j.l.
Dit jaar voor het eerst werden onze hand en spandiensten
gevraagd tijdens Pop on Top.
Dit Pop evenement dat voor de 3e keer
plaatsvond is al een traditie aan het worden.
Zoals bekend heeft een super S.E.C. crew gewerkt
tijdens Pop on Top. We werden gevraagd voor een kleine
bar om te oefenen en bij positieve proeve van bekwaamheid
was er dan een mogelijkheid om bij een volgende editie
een grotere bar toegewezen te krijgen.
Zoals uiteindelijk bleek verliep alles iets anders. Ons "barretje"
bleek een topper. Net als het festival trouwens. De kraan bleef
uren lopen en er was geen tijd om van de muziek te genieten,
een praatje te maken met bekenden, tussendoor te eten,
naar het toilet gaan etc. etc. Gevolg omstreeks 22:30 uur was
de gehele drankvoorraad van dit buffet op en moest
vroegtijdig gesloten worden. Gelukkig konden de gasten
nog aan de andere barren terecht. Zoals gezegd het was
hard werken maar dat hebben we met plezier gedaan.
En voor volgende editie zijn we weer graag aanwezig.
Alle VC S.E.C. medewerkers bedankt.
Voor meer foto’s zie onze nieuwe site onder media.

Drukte bij ons “barretje”.

SPEEL JIJ MEE VOOR VC S.E.C.
Speel jij al mee in de vriendenloterij of ben je dit
van plan? Je kunt dan onze vereniging steunen als je
voor onze VC S.E.C. wilt spelen. 50% van jouw inleg
komt dan ten goede aan onze vereniging.
Mooi toch!!!!! Je speelt mee en maakt kans
op vele mooie prijzen en steunt tevens onze club.
Via deze actie is het mogelijk om via een eenvoudige wijze middelen voor onze vereniging te werven. Dus vraag
gerust eens aan familie, vrienden, kennissen, collega’s of ze toevallig al meespelen met de vriendenloterij. Indien
ze nog geen vereniging (of een andere vereniging) gekoppeld hebben aan hun lot vraag dan of ze genegen zijn
om hun lot te koppelen aan VC S.E.C.
Meer info nodig hoe dit moet neem contact op met onze secretaris Axel Simons.
Er zal ook een speciale actie opgestart rondom deze vriendenloterij. Marieke Custers zal e.e.a. coördineren.
Op onze nieuwe site kun je ook een link vinden naar de site met meer info.

VRIENDEN VAN VC S.E.C
 Jan Schurgers (ere-lid)
 Assurantie Combinatie Zuid, Robin Huijnen
 Anita Meurders en Ruud Janssen

Vorig jaar zijn we een nieuwe weg ingeslagen door het opzetten van een nieuwe organisatie voor onze volleybalclub S.E.C.
Zoals bekend, zijn inmiddels enkele werkgroepen actief, o.l.v. coördinatoren, die ieder op hun eigen specifieke terrein onze
volleybalvereniging verder voorbereiden op de toekomst. Ons grote doel is onze volleybalclub als gezonde, kwalitatief goede
en gezellige vereniging te laten voortbestaan tot in lengte van dagen, voor iedereen uit Valkenburg en omgeving. Speciale
focus hierbij geven wij aan onze jeugd, de toekomst van elke vereniging! Inmiddels hebben we een aantal getalenteerde
spelers die op regionaal niveau niet misstaan. Maar we willen meer; we investeren in onze senioren en ook andere facetten
binnen onze vereniging willen we zeker niet vergeten. Het mag duidelijk zijn dat dit alles ook en kostenplaatje heeft.
Verenigingen hebben het niet gemakkelijk om de begroting sluitend te krijgen. Zeker in deze economisch moeilijke tijd is dit
extra lastig. Sponsoren zijn afwachtend, subsidies worden minder, kosten stijgen en contributies kun je niet oneindig laten
stijgen.
Met ingang van het nieuwe seizoen (2013-2014) is er een nieuwe manier om onze vereniging te steunen.
Je kunt nu

“VRIEND VAN VC S.E.C.”

worden.

Dit kan heel eenvoudig door jaarlijks een donatie van 25€ of 50€ te doneren aan onze vereniging. Bovenstaande vrienden
hebben zich al aangemeld. Wie volgt?

We zijn dus op zoek naar o.a. oud-leden, ouders, grootouders of andere familieleden van
onze leden of andere donateurs die onze doelstellingen en vereniging willen ondersteunen.
Indien jij onze vereniging een warm hart toedraagt, aarzel dan niet en geef je op als “VRIEND VAN VC SEC”!! Je kunt dit
direct regelen door het door jouw gewenste bedrag te doneren t.n.v. VC S.E.C. op rekeningnummer: 67.98.17.999 o.v.v. jou
naam & donatie VC S.E.C. Wij zullen op onze website bijhouden wie zich aanmeldt als nieuwe “Vriend van VC S.E.C”.
Wil je meer info over deze of andere manieren om onze vereniging te steunen neem dan contact op met Anita Marx (lid
werkgroep Sponsoring): (prsponsoring@vcsec.nl) of onze penningmeester Paul Benders (penningmeester@vcsec.nl).

Hier is nog plaats
gereserveerd voor Uw
advertentie.
Wilt u ons steunen laat
het ons dan weten via
prsponsoring@vcsec.nl

St. Pieterstraat 6, 6301 DR Valkenburg
T: 043-6013567

Wanneer u Valkenburg en omgeving wilt
verkennen, zijn goede schoenen onmisbaar.
Bij schoenhandel Wechseler vindt u een
uitgebreide collectie wandelschoenen van
o.a. Meindl en Lowa.

Hier is nog plaats
gereserveerd voor Uw
advertentie.
Wilt u ons steunen laat
het ons dan weten via
prsponsoring@vcsec.nl

Kalender jeugd C.M.V toernooien
Tijdens de laatste evaluatie vergadering inzake de CMV
toernooien is ook een voorlopige toernooi/wedstrijd kalender
samengesteld. Deze is dus nog niet definitief i.v.m. beschikbaarheid hal etc.
Ook zijn nog niet alle data toegewezen aan een vereniging.
Onderstaand het voorlopige schema (met de nodige voorbehouden).
Datum:

Plaats:

Sporthal:

Vereniging:

6 oktober 2013

Maastricht

De Heeg

VC Jokers

27 oktober 2013

Sittard

Kleesj

VC Sittardia

17 november 2013 Landgraaf

De Banberg

VC Landgraaf

15 december 2013 Nuth

De Keelkamp

VC Vludoc

19 januari 2014
16 februari 2013
16 maart 2014

Heerlen

Palemig

VC Heerlen

30 maart 2014

Valkenburg

De Polfermolen (onder voorbehoud)

VC S.E.C.

13 april 2014

Kerkrade

Rolduc (tevens Rayon kampioenschappen) VC Furos

10 mei 2014

Regio kampioenschappen

Wie komt onze teams versterken en doet mee met een nieuw spetterend volleybal seizoen?
Zoals jullie kunnen zien in het schema van de teamsamenstellingen is er (zoals elk jaar) ruimte voor nieuwe leden.
Sommige teams hebben te veel mensen voor 1 team en te weinig voor 2 teams (o.a. dames1 en 2) en andere teams
zitten krap in het aantal spelers (o.a. heren recreanten, en diverse jeugdteams). De start van een nieuw
volleybalseizoen is natuurlijk het moment om met sporten (volleyballen) te beginnen of opnieuw te beginnen.
Zoals gezegd kunnen we in alle geledingen aanvullingen gebruiken.
De beste wijze van nieuwe leden werven is via bestaande leden.
Dus praat er over met familieleden, vriendjes, vriendinnetjes, bekenden, collega’s etc. etc.
Iedereen die interesse heeft kan 4 trainingen vrijblijvend mee doen en beslist daarna om er eventueel mee door te
gaan.
Doe dus allemaal je best om nieuwe leden te werven.
Dit is in het belang van de bestaande teams en continuïteit en verdere groei van onze club.

Nieuwe sponsoren/adverteerders.
In dit bulletin zijn weer een aantal nieuwe sponsoren opgenomen. Ook treft u natuurlijk de logo’s aan van sponsoren die ons al jaren
ondersteunen. Het mag duidelijk zijn dat wij hun steun ook hard nodig hebben.
We zijn deze ondernemingen an ook dankbaar voor de steun aan onze vereniging en willen deze dan ook graag bij jullie aan bevelen.

In dit bulletin zijn de volgende bestaande sponsoren opgenomen:
P. Wouters en Zoon; Robo Paper, Rovi Sport , Ouderenwinkel Cadier en Keer, Vijghen Optiek, Restaurant Gouden
Leeuw , Autofit Garage Olympia.
Als nieuwe adverteeerders zijn aangesloten:
Wechseler schoenen, JoyFlowers , Brasserie America , MB Graphic Design (ontwerper en bouwer van onze website),
Inconel BV (verzorgen de hosting van onze site).
Dus denk bij je volgende aankoop of restaurant bezoek ook aan onze sponsoren.
Nieuwe sponsoren kunnen hun interesse melden via: prsponsoring@vcsec.nl

Teamindelingen
D1 (2e klasse)
Trainer/coach: Hans Nijhuis

Recreanten Dames
Trainer/coach: Hans Laheij
ass. Coach: Phily Geraards

B-Jeugd Meisjes
Trainer
Rowan Duijsens

Trainen:
Maandag: 20:00-22:00 uur
Donderdag: 20:30-22:00 uur
Sporthal Polfermolen

Trainen:
Donderdag: 20:30-22:00 uur

Trainen:
Maandag: 18:30-20:00 uur
Donderdag: 19:00-20:30 uur
Sporthal Polfermolen

C-Jeugd meisjes
Trainers:
Stephanie Vankan (maandag + coaching)
Peter van der Zee (donderdag)
Trainen:
Maandag: 18:30-20:00 uur
Donderdag: 19:00-20:30 uur
Sporthal Polfermolen

America, Caroline
Brouns, Sabine
Custers Marieke
Hove, van de, Raissa
Kikken, Mandy
Konen, Stephanie
Liere, van Nienke
Liere, van, Femke
Mullenders, Iris
Mullenders, Sanne
Pijls, Fleur
Schreurs, Lieke
Sparla, Lydia
Vankan, Stephanie

Bormans, Marianne
Cloodt, Diana
Beuken, van de, Henny
Drossaerts, Jaimie
Eggen, Wilma
Geraards, Wilma
Jagers, Silvia
Kamerbeek, Helene
Laheij, Denise
Meurders, Anita
Paes, Annemie
Schoren, Marie-Therese
Smeets, Philma
Vasmeer, Anouk ?

Brands, Britt
Breukers, Anna
Douven, Annelore
Habets, Celine
Heuvel, van den, Maisha
Jalhay, Ivana
Marx, Sanne
Simons, Esmée

Demunck, Shadee
Hofman, Aimee
Nelissen,
Lardinois, Robin
Muijrers, Danica
Royen, Lisa
Stevens Manouck
Voncken, Nina

Jongens B
Trainer: Tim Carati
ass. Trainer Inke Robijn

H1 (2e klasse)
Trainer/coach; Jo Gerets
Trainen:

Heren Recreanten
Trainer: vacature

CMV 5
Trainers:
Caroline America (ma + do)
Fleur Pijls (ma + do)
Paul Vollema (ma)
Trainen:
Maandag: 18:30-19:30 uur
Donderdag: 19:00-20:30 uur
Sporthal Polfermolen

Donderdag: 20:30-22:00 uur

Maandag: 21:00-22:30 uur

Sporthal Polfermolen
Bartels, Robert
Burhani, Shahir
Brouns, Tim
Brouns, Väös
Debie, Raoul
Gubbels, Luuk
Heijenrath, Rob
Hendriks, John
Hoon de, Joep
Janssen, Youri
Janssen, Richard
Marx, Niels

Sporthal Polfermolen
Benders, Paul
Blom Bjorn ??
Brull, Leon
Herben, Remco
Janssen, Ruud ??
Roy, van, Ton
Schurgers, Tristan
Willems John
Vanhautem, Gido
Vollema, Paul ??

Peter v.d. Zee
Dames 2e klasse L

Poule Indelingen Competitie
Meisjes B 1e klasse P

Jongens B 1e klase G

Jokers VC DS 2
Jokers VC DS 3
Tornado Vijlen DS 1
VC Sittardia DS 3
ADC DS 3
ADC DS 2
VC Heerlen DS 1
SEC DS 1
Fyrfad DS 2
Vludoc '98 DS 2
Furos DS 2
Schrijen-Lippertz VCV DS 2
Heren 2e klasse L
Jokers VC HS 2
Jokers VC HS 3
Tornado Vijlen HS 1
VC Mestreech HS 1
Civitas HS 2
ADC HS 2
SEC HS 1
Fyrfad HS 1
Furos HS 2
Furos HS 3
Oikos HS 3
Schrijen-Lippertz VCV HS 3

Jokers VC MB 2
Jokers VC MB 1
VC Landgraaf MB 1
VC Mestreech MB 1
VC Sittardia MB 2
Schrijen-Lippertz VCV MB 1
VC Heerlen MB 1
SEC MB 1
Vludoc '98 MB 1
Furos MB 1
ADC MB 2

ADC JB 1
SV Ludentes JB 1
VC Landgraaf JB 1
VC Maasdal JB 1
Fit & Fysio/VC Limac JB 1
SEC JB 1
Furos JB 1
Jokers VC JB 1

Meisjes C 1e klasse S
ADC MC 2
Sport en Spel MC 1
VC Mestreech MC 1
VC Mestreech MC 2
VC Sittardia MC 1
Schrijen-Lippertz VCV MC 1
ADC MC 3
VC Heerlen MC 1
SEC MC 1
Furos MC 1
VC Patrick MC 2

Indelingen recreanten
dames en heren volgen
medio september.

Sporthal Polfermolen

Trainen:

Trainen:
Maandag: 19:30-21:00 uur
Donderdag: 18:30 - 20:00 uur
ma: sporthal Polfermolen
Do: Gitek Nuth
Debets, Rick
Eussen, Levi
Janssen, Sacha
Laeven, Brian
Meex, Sem
Vercauteren, Jim
Voncken, Twan
Wenders, Sem

Hebben we iemand
vergeten??
Geef het even door via:
info@vcsec.nl

Indelingen en programma
binnenkort 0ok te bekijken
via onze site.

Gigase, Mariken
Istogu, Ermonda
Meeuwsen, Demi
Ploum, Senna
Visser, de, Nina
Visser, de, Liza
CMV 4/5
Trainer
Jeanne Blom (maandag)
Vacature (donderdag)
Trainen:
Maandag: 18:30-19:30 uur
Donderdag: 19:00-20:30 uur
Sporthal Polfermolen
Benders, Mirthe
Braeken, Danique
Huijnen, Kim
Kroonen, Demi
Nelissen, Stephanie
Scheffers, Rosa
van Roij, Nina
Op donderdag vooralsnog samen met CMV 5.

CMV 2/3
Trainers:
Sandra Benders
Maurice Braeken
Trainen:
Maandag: 18:30-19:30 uur
Sporthal Polfermolen
Benders, Marit
Braeken, Sander
Emonds, Naomi
Janssen, Fleur
Kroonen, Kira
Spronck, Jill
Vollema, Benthe

