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1. Nieuwjaar
De feestdagen
liggen inmiddels weer achter ons met een nieuw jaar in het verschiet en wellicht vol met
goede voornemens. Na al die culinaire hoogstandjes is de weegschaal misschien even
niet meer je beste vriend. Wellicht een mooie aanleiding om het resterende seizoen er
eens flink tegenaan te gaan om weer te herstellen van deze uitspattingen!
Graag willen wij jullie deelgenoot maken van de tussentijdse vorderingen die het bestuur en de TC aan
het doormaken zijn met betrekking tot de twee speerpunten van het seizoen 2010/2011.
 Kaderwerving. Het bestuur en de TC hebben samengezeten om de TC taken opnieuw vast te stellen
en inzichtelijk te maken. Op deze manier is het makkelijker om leden bereid te vinden om een van de
openstaande functies te gaan vervullen. Dit heeft ertoe geleid dat de TC twee nieuwe leden mag
verwelkomen; Joris Raaijmakers en Simone Jansen. Joris gaat zich specifiek bezig houden met het
opbouwen en onderhouden van relaties met nieuwe trainers, maar ook met trainers die zich nu al
inzetten voor de club. Simone Jansen gaat zich voornamelijk richten op de organisatorische tak m.b.t.
de jeugd, zoals het organiseren van clinics en andere jeugd evenementen.
 Jeugdwerving. Om onze leeftijdsgat tussen 12 en 16 jaar aan te kunnen vullen zijn wij in contact
getreden met de Pius X. De bedoeling is om een continue samenwerkingsverband aan te gaan met
aan de ene kant de Pius X en aan de andere kant de diverse volleybalverenigingen (VC Bladel, ODI
en Pegasus) met ondersteuning vanuit de Nevobo aan de andere kant. Op deze manier proberen wij
het volleybal beter onder de aandacht te brengen bij de jeugd in zijn algemeenheid en specifiek bij de
jongens als een dynamische teamsport vol aktie en spanning.

2. Tellen enzo
Beste jeugd- en toekomstige jeugdleden en ouders.
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Zoals jullie weten moet er bij elke wedstrijd een scheidsrechter en een teller zijn om
de wedstrijd te kunnen leiden. Dit is al zo bij de minitoernooien, daar wordt het
gedaan door de jeugd- en seniorenleden.
Ook bij de competitiewedstrijden op zaterdag zijn buiten twee teams ook een
scheidsrechter en teller nodig. Om het voor iedereen leuk te houden, is het verplicht
om te gaan tellen als je bij de C-jeugd komt. Dit hoef je dan nog niet alleen te doen,
maar dat doe je dan met iemand die al weet hoe je bij zo’n wedstrijd moet tellen. Na ongeveer twee keer
samen met iemand geteld te hebben, kun je het de volgende keer zelf. Vind je dit nog moeilijk dan kun je
altijd iemand van bijvoorbeeld je eigen team vragen om mee te helpen.
Jeugdscheidsrechter kun je worden vanaf je 14e door een jeugdscheidsrechterscursus te volgen. Als er
een tekort is aan scheidsrechters dan gaan we de teams langs om te vragen wie er interesse heeft in
zo’n cursus.
Seniorenscheidsrechter kun je worden vanaf je 18e door een scheidsrechterscursus te volgen voor
senioren. Ook hier gaan we de teams langs als er een tekort dreigt.
Het tellen is dus geen vrijblijvende keuze. Bij je eigen wedstrijden zit ook iemand te tellen en dat vind je
ook maar normaal. Dus er wordt van je verwacht dat als je een mailtje krijgt met de scheidsrechter- en
tellerindeling dat je dan ook aanwezig bent bij de wedstrijd waarvoor je ingedeeld
bent. Kun je die dag niet, dan is het jouw taak om iemand vervanging te zoeken.
Vaak gebeurt dit uit het eigen team, maar lukt dat niet dan kun je bij andere
teams gaan vragen.
Met vriendelijke groet
Anke Kuypers

3. Wieleravondzesdaagse
De 38ste editie van de Wieleravondzesdaagse vindt plaats van donderdag 6 t/m dinsdag 11 januari 2011
in cultureel centrum Den Herd te Bladel. Zoals al eerder vermeld in onze vorige nieuwsbrief zal VC
Bladel ook acte-de-presence gaan geven met een heren team om zo sponsorgeld bij elkaar te rijden
voor onze club. Wij waren nog op zoek naar een iemand die mee wilde doen in de zogenaamde
prominenten rit. Na wat speurwerk hebben wij Bart Olieslagers (trainer van H1a/b en Dames 2) bereid
gevonden om deze uitdaging aan te gaan. Bart zet hem op! Het herenteam wordt aangevoerd onder de
bezielende leiding van onze alom bekende Cor Antonis. Cor is daarnaast de drijvende kracht achter de
organisatie en de sponsoring van deze gebeurtenis voor VC Bladel.
Uiteraard wordt het zeer op prijs gesteld als zij worden aangemoedigd door hun clubleden. Dus kom ze een hart onder de riem
steken op de volgende tijdstippen:
 De prominentenrit vindt plaats op zondag 9 januari om 21:00.

 Voor de overige ritten zie volgende bladzijde.
Email: nieuwsbrief@vcbladel.nl
Website: http://www.vcbladel.nl
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Vervolg Wieleravondzesdaagse
De teamritten vinden plaats op:
 Donderdag t/m zondag van 20:00-23:30.

 Maandag en dinsdag van 19:30-23:30
Dag

Renner 1

Renner 2

Donderdag 6 januari

Tim van Gerwen

Floris Vereecken

Vrijdag 7 januari

Rob Ojevaar

Maarten Rethmeier

Zaterdag 8 januari

Jeroen van Voskuijlen

Floris Vereecken

Teamsponsoren

Zondag 9 januari

Maarten Rethmeier

Sjors Leermakers

A-sponsoren

Maandag 10 januari

Tim Savonije

Cas Verhagen

Dinsdag 11 januari

Jeroen van Voskuijlen

Floris Vereecken

H1

4. Winnaars Grote Clubaktie

D1
B-sponsoren
H2
H3
D2

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die zich ingezet heeft
voor De Grote Clubaktie! Dit jaar is een groot succes geworden
dankzij al jullie inspanningen. De opbrengst was zelfs hoger dan
vorig jaar. En belofte maakt schuld; de 3 topverkopers/-verkoopsters
worden beloond met een kado.
Inge van der Linden, ons nieuw bestuurslid voor de Aktiviteiten en
tevens trainster van de mini’s 2, heeft vlak voor de kerst de sneeuw
getrotseerd om persoonlijk de toppertjes te bedanken en ze het kado
uit te reiken. Dit jaar is de eer toegekomen aan:
 Isa Jansen

 Rick van Beek
 Isabelle van Overdijk

J1

Voor al diegene die een of meerder loten gekocht hebben, kunnen online kijken of ze een prijs
gewonnen hebben. Het lotnummer vind je op je bankafschrift. De betaling is namelijk gedaan door
middel van automatische incasso. Het bedrag is rond 3 november afgeschreven o.v.v. “de nationale
grote club”.
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