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1. Voorwoord
Sport verbroedert is een veel gehoorde leuze. Het schept een gevoel van saamhorigheid, zorgt
voor een “wij-gevoel”. Nog maar kort geleden namen wij massaal afscheid van een uniek
mens maar vooral voetbalicoon, Johan Cruyff. Het leek wel of niet alleen wij Nederlanders
maar de hele wereld stil stond bij zijn overlijden. Datzelfde gevoel bekroop mij laatst ook bij
het overlijden van bokslegende Cassius Clay.
Op het moment dat ik dit stuk schrijf is het Europees Kampioenschap voetbal voor
landenteams in volle gang. Het spelen van de volksliederen bezorgt mij iedere keer weer
kippenvel en herinnert mij aan het EK voor bergdorpjes 2012 waaraan wij, spelers en
supporters van RKVV Vijlen, hebben deelgenomen. Destijds in 2012 zijn “Verbroedering”
en het “Wij-gevoel” met een hoofdletter geschreven. Maar ook nu bij het EK in Frankrijk is er
sprake van verbroedering en ontstaat er een “wij-gevoel” bij grote groepen mensen. Immers
spelers van verschillende clubs uit de deelnemende landen vormen nu één team en hebben
één gemeenschappelijk doel. Zelfs de supporters van de diverse clubs van een deelnemend
land staan nu als één man achter hun ploeg terwijl ze elkaar in de landelijke competities te
vuur en te zwaard bestrijden. En is het niet zo dat “wij” er spijtig genoeg niet bij zijn?
Verenigingen vormen het cement in een steeds individualistischer wordende maatschappij. Nu
maar zeker ook in de toekomst zal het voor vele mensen een verademing zijn om tot een
“familie” lees vereniging te behoren en samen te sporten, muziek te maken etc..
Verenigingen zorgen voor verbroedering en een “wij-gevoel” voor grote groepen van
mensen. Toch zijn er ook steeds weer mensen, zelfs landen (Groot-Brittannië, Brexit), die
hun eigen individuele weg kiezen en om welke reden dan ook niet meer bij een vereniging
willen horen. RKVV Vijlen vormt hierop geen uitzondering en het is daarom zaak dat wij met
z’n allen de schouders er onder zetten en het “wij-gevoel” nog meer dan voorheen naar buiten
toe uitdragen. De komende jaren staan wij immers voor een niet geringe krachtproef namelijk
het voortbestaan van onze vereniging veiligstellen. Wij prijzen ons daarom gelukkig met
nieuwe leden maar ook met oud-leden die kiezen om (weer) voor onze club uit te komen en
daarmee nu en in de toekomst een “Vexit” helpen voorkomen.
Tot slot wens ik ons allen op alle gebied een bijzonder succesvol seizoen 2016/2017 toe.
Moge het “wij-gevoel” ons tot grootse daden inspireren.
Frans Bergmans
Wedstrijdsecretaris
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2. Notulen jaarvergadering 10 september 2015
Aanwezig:
Afgemeld:

41 leden (inclusief bestuur), zie presentielijst
Pierre Vaessen, Joost Schins, Martijn Schins, Didier God, John Hengelbrock,
Leo Mullenders, Michel De la Haye, Henk van Bijnen, Pedro Gulpen, Chris
Valkenburg, Eric Gulpen en Jordy Bergmans.

Opening
Voorzitter Harry Bergmans opent de vergadering om 21.15 uur met de christelijke groet, heet
iedereen welkom en bedankt iedereen, zonder uitzondering, die het afgelopen seizoen op
welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het welvaren van RKVV Vijlen. De spelregels
voor de vergadering worden nog eens duidelijk gemaakt. Tijdens de vergadering wordt er
geen bier getapt.
Goedkeuring notulen
Alle leden hebben de notulen kunnen doorlezen in het Infoblaadje. De notulen worden zonder
op- of aanmerkingen goedgekeurd door de vergadering onder dankzegging aan notulist John
Hengelbrock die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn.
Jaarverslag secretaris
Er is weer een seizoen voorbij. Inmiddels zit ik alweer 12 jaar in het bestuur.
Afgelopen seizoen is voor Vijlen 1 niet het seizoen geworden zoals vooraf werd verwacht.
Promotie zou eigenlijk niet fout kunnen gaan, omdat 3 teams uit de 5de klasse rechtstreeks
konden promoveren en nog een extra team via nacompetitie. Waar is het dan fout gegaan?
Factoren als betrokkenheid, teamgeest en inzet heb ik vorig jaar al genoemd en zal ik ook nu
weer noemen. Deze factoren bepalen of een team succesvol is of niet. De rest kunnen jullie
zelf invullen…..
Hoe teleurstellend het seizoen ook is afgelopen, achteraf is het maar goed geweest dat Vijlen
1 niet is gepromoveerd, gezien de klasse-indeling van 5A. Een klasse met weer echte
heuvellandderby’s en hopelijk veel toeschouwers. Voor komend seizoen verwacht ik van
Vijlen 1 de eerder genoemde succesfactoren terug te zien in het spel en dan komen de
resultaten en spelvreugde vanzelf.
Vijlen 2 heeft waarschijnlijk het meest bizarre seizoen meegemaakt in de historie van RKVV
Vijlen. Door het terugtrekken van Groene Ster 3, Schaesberg 3 en Sylvia 2 was meteen alle
spanning uit de competitie, aangezien niemand kon degraderen. Al deze mutaties leverden
ook nog eens een onregelmatig wedstrijdprogramma op, waardoor de motivatie natuurlijk ook
niet optimaal was. Laten wij vorig seizoen dus maar vergeten en hopen dat Vijlen 2 een
normaal seizoen tegemoet mag zien. Vijlen 2 zal komend seizoen onder leiding staan van
Mark Hamaekers. Mark volgt Frans Bergmans op die het 2de elftal 17 jaar onder zijn hoede
heeft gehad. (Mark veel succes..)
Ieder nadeel heb zijn voordeel zou Johan zeggen. Dit gaat op voor Vijlen 3.
Doordat Vijlen 2 zo weinig wedstrijden hoefde te spelen, kon Vijlen 3 veelvuldig gebruik
maken van spelers van Vijlen 2 en zo een mooie competitie spelen, met diverse mooie
uitslagen en een goede eindklassering. Dit is echter een vertekend beeld. Normaal gesproken
zou Vijlen 3 een heel moeilijk seizoen hebben gehad op spelersgebied. Voor komend seizoen
ben ik echt benieuwd hoe dit zal verlopen.
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Wij zullen de competitie ingaan met 3 elftallen. Het is echter de vraag of wij de competitie
ook met 3 elftallen zullen beëindigen. Bepalende factoren zullen het afmeldgedrag van spelers
en de teamspirit zijn……
Afgelopen seizoen is ook de laatste wedstrijd gespeeld door onze veteranen. Door gebrek aan
spelers werden al geen wedstrijden meer ingepland. Het is echter een teken aan de wand dat
de laatste wedstrijd van de veteranen alleen gespeeld heeft kunnen worden door het
meespelen van spelers van Vijlen 3. Het is jammer, maar na 40 jaar veteranenvoetbal is het
doek gevallen en is de laatste wedstrijd gespeeld.
Van een eigen jeugdafdeling kunnen wij bijna niet meer spreken, maar toch…. Het aantal
jeugdleden zal nog rond de 20 liggen. De samenwerking met Rood Groen LVC loopt nog
steeds goed.
Voor de jeugdleden die wij nog hebben proberen wij als bestuur ieder seizoen een activiteit te
organiseren.
Hoe ziet de toekomst er uit?
De toekomst van RKVV Vijlen wordt door de leden bepaald. Belangrijke factor zal zijn; (ja,
daar is ie weer) BETROKKENHEID. Deze factor bepaald of er invulling komt van
vrijwilligers voor werkzaamheden in kantine, elftalbegeleiding etc. Kortom het reilen en
zeilen van onze vereniging. Wij als bestuur zullen ons blijven inzetten om het voetbal in
Vijlen veilig te stellen. Hierbij hebben wij de leden nodig, want zonder jullie……..
Wij als bestuur wensen jullie allen een sportief, succesvol en blessurevrij seizoen toe
Secretaris
John Hengelbrock
Onder een goedkeurend applaus van de aanwezige leden bedankt de voorzitter secretaris John
Hengelbrock voor het ondanks ziekte opmaken van het jaarverslag.
Financieel verslag
Penningmeester Paul Brauers heeft zijn financieel verslag uitgewerkt in een PowerPoint
presentatie. In duidelijke overzichten wordt een toelichting gegeven op de balanspositie en de
exploitatierekening van RKVV Vijlen. Over het afgelopen seizoen werd een positief
exploitatieresultaat behaald van € 302. Onze jeugdafdeling sloot het seizoen af met een
negatief resultaat van -€ 1031. De Spelersraad ( ca. € 1830,- in kas) en het Carnaval comité
ca. €1200,- in kas) zijn nog voldoende liquide. Hetzelfde geldt voor de senioren- en
jeugdafdeling.
De toelichting van de penningmeester is blijkbaar zo duidelijk dat er maar één vraag wordt
gesteld door Roland van Delden of een door het bestuur opgestelde begroting eerst
voorgelegd kan worden aan de leden. De voorzitter antwoordt dat het bestuur
verantwoordelijk is voor een gedegen financieel beleid en het opstellen van een verantwoorde
begroting. Gezien het aanwezige kapitaal binnen de vereniging hoeft deze niet elk jaar
sluitend te zijn. Inbreng door leden met betrekking tot besteding van voorhanden zijnd
kapitaal is altijd mogelijk maar zal door het bestuur getoetst worden op verantwoord
financieel beleid aangezien het bestuur ter verantwoording kan worden geroepen bij eventueel
financieel wanbeleid.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het duidelijke overzicht en de toelichting.
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Kascontrole
De kascontrole werd dit jaar verricht door Andy Nikkel (2x), Harold Gulpen (3x) en Hans
Cremer (3x). Tijdens de controle is door de kascontrole commissie steekproefsgewijs
gecontroleerd. De penningmeester weet op alle vragen een adequate toelichting te geven. De
penningmeester wordt door de leden op donderdag 10 september 2015 decharge verleend.
Verkiezing kascontrole-commissieleden
Aftredend zijn Harold Gulpen en Hans Cremer. Guido Deliege en Stan Beurskens stellen zich
beschikbaar en worden benoemd tot kascontrole-commissielid. Zij vormen samen met Andy
Nikkel de kascontrole-commissie voor seizoen 2015/2016.

Vaststelling contributie/consumptieprijzen
Gezien het positieve financiële resultaat heeft het bestuur besloten om de contributie en
consumptieprijzen vooralsnog te handhaven op het huidige niveau. Mocht de inkoopprijs van
drank stijgen en een eventuele verhoging van de contributie voor onze jeugdleden door Rood
Groen LVC doorgevoerd worden dan behouden wij ons het recht voor om prijzen en
contributie jeugdleden tussentijds aan te passen (antwoord op vraag Eric Voncken: bijdrage
bestuur in contributie jeugdleden blijft gehandhaafd).
Beleidsplan 2016-2020
Het opstellen van een nieuw beleidsplan 2016-2020 (speerpunt 2014 / 2015) zal zijn beslag
krijgen in oktober t/m december 2015. Unaniem is het bestuur van mening dat Vijlen een
zelfstandige vereniging moet blijven. Dit zal dan ook de rode draad vormen in het beleidsplan
2016-2020.
Pauze
Tijdens de pauze krijgen de aanwezigen de traditionele consumptie van de vereniging.
Statuten wijziging
Voorzitter Harry Bergmans geeft een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de
statuten.
Ron van de Voort geeft aan dat in de statuten niet aangegeven wordt wat er moet gebeuren bij
een eventuele fusie met een andere vereniging. De voorzitter geeft aan dat in statuten het
reilen en zeilen van een bestaande zelfstandige vereniging is vastgelegd. In statuten worden
geen afspraken/regels opgenomen met betrekking tot een eventuele fusie met een andere
vereniging.
Wel is in de statuten aangegeven dat bij het opheffen van de vereniging eventueel kapitaal
(winst) dat nog in de vereniging voorhanden is niet mag worden verdeeld onder de leden van
de vereniging.
Op verzoek van de vergadering worden de nieuwe statuten vervolgens per acclamatie
goedgekeurd en aangenomen.
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Evaluatie speerpunten 2014 / 2015
Door de voorzitter wordt een toelichting op de realisatie van op de vorige jaarvergadering
gekozen speerpunten gegeven en worden de speerpunten voor het komende seizoen bekend
gemaakt.
-De aanpassing van de Statuten is gerealiseerd.
-Het opstellen van het beleidsplan 2016 – 2020 zal in de maanden oktober tot en met
december 2015 gerealiseerd worden.
-Jeugd binden aan vereniging: ook dit seizoen is de jeugd van RKVV Vijlen op kosten van de
vereniging naar een wedstrijd van Roda JC geweest.
-Verven entreegebouw is inmiddels ook gerealiseerd.

Speerpunten 2015 / 2016:
-Werken aan de zelfstandigheid van de vereniging.
-Jeugd binden aan RKVV Vijlen.
-Samen met spelersraad trachten meer “schwung” te brengen in de vereniging door meer
ondersteuning te geven aan de spelersraad bij het organiseren van binnen- en
buitenactiviteiten op ons sportcomplex.
Verkiezing bestuursleden
Math Gulpen, Casper Baumans en John Hengelbrock zijn aftredend en stellen zich
herkiesbaar. De aanwezigen stellen voor om per acclamatie te kiezen. Math, Casper en John
worden per acclamatie herkozen.

Mededelingen
Poetsen reclameborden: in navolging van voorgaande jaren vraagt de voorzitter weer de
medewerking van de leden hiervoor. Guido Deliege, Mark Kusters, Brian Schösser en Bas
Houben melden zich hiervoor aan. Zij zullen in overleg met Casper Baumans een datum
hiervoor plannen ( Jongens bedankt..).
Jubilarissen: Pierre Vaessen (70-jaar), Fer Hendriks (60-jaar), Paul Kullen (40-jaar), Pascal
Bergmans, Mark Dohmen (groot), Mark Dohmen (klein) en Sebastian Niks allen 25 – jaar.
De datum voor de huldiging wordt nog in overleg met de jubilarissen vastgesteld.
De voorzitter geeft nogmaals nadrukkelijk aan dat er geen glaswerk en porselein mee naar
buiten mag worden genomen. Hij verwijst daarbij naar de waarschuwing van de KNVB die
wij hebben gekregen naar aanleiding van het schenden van deze regels tijdens de wedstrijd
Vijlen-Keer in de nacompetitie. Bij constatering van een volgende overtreding zal dit leiden
tot een boete en tuchtzaak. Hij roept de leden dan ook op het goede voorbeeld te geven en
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geen glaswerk en porselein mee naar buiten te nemen tijdens wedstrijden en andere mensen er
op aan te spreken indien zij dat wel willen doen.
Rondvraag
Ron van de Voort en Guido Deliege melden zich voor de rondvraag.
Ron van de Voort

Is inbreng van de leden mogelijk bij het opstellen van het beleidsplan
2016-2020?
De voorzitter antwoordt dat inbreng door de leden zeker mogelijk is en
dat het bestuur uiteraard open staat voor nieuwe ideeën.

Guido Deliege

Roland Vaessen en Michel De la Haye hebben aangegeven dat zij
stoppen als lid van de spelersraad. De spelersraad bestaat nu nog uit
Remon Plummen, Ivo Deckers, Bas Houben en Guido Deliege. Guido
doet een oproep aan alle leden niet te schromen om zich aan te melden
als lid van de spelersraad omdat versterking dringend noodzakelijk is.

Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de prettig en snel verlopen vergadering en sluit de
vergadering om 22.30 uur met de christelijke groet.
De Notulist
Frans Bergmans

3. Wetenswaardigheden
Statutenwijziging/modernisering statuten
Op 12 januari 2016 is de statutenwijziging officieel afgerond en hebben voorzitter Harry
Bergmans en secretaris John Hengelbrock de akte ondertekend bij notariskantoor Hendriks &
Fleuren Zuyd Notarissen. .

Spelermutaties
Nieuw:
Jim Bulles (WDZ), Levy Gulpen (WDZ), Alain Hamaekers (Rood Groen LVC’01), Andreas
Heyenrath (VV Hellas)
Vertrokken of gestopte senioren:
Jordy Bergmans (Partij), Mike Schösser (Sportclub’25), Paul Brauers (gestopt), Martijn
Schins (gestopt), Ramon Schüppen (gestopt)
Vertrokken of gestopte Junioren
Donna Vanwersch (RKMVC/Partij)
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Competitie-indeling seizoen 2016-2017

Vijlen 1

Vijlen 2

Vijlen 3

5e klasse B

Reserve 4e klasse 02

Reserve 6e 05

Daalhof

Daalhof 3

Gulpen 3

De Heeg

Gulpen 2

RKIVV 2

FC Bemelen

RKMVC 2

RKMVC 3

FC Gulpen

Schimmert 2

RKSVB 3

Geertruidse Boys

SV Geuldal 2

RKTSV 5

IBC’03

SV Hulsberg 2

Rood Groen LVC 3

Keer

SV Zwart-Wit 2

Partij

Vijlen 2

RKMVC

Voerendaal 3

Sportclub’25 3
ST Partij/Simpelveld
2
SV Geuldal 5

Sibbe

VV SCM 4

SV Zwart-Wit 3

SNC’14

Weltania 3

Vijlen 3

Sv Nyswiller

Wijnandia 2

WDZ 4

Vijlen
Vilt

Aftredende en herkiesbare bestuursleden
Dit jaar zijn aftredend Frans Bergmans en Paul Brauers. Beiden stellen zich herkiesbaar.

Jubilarissen
Dit jaar hebben wij de volgende jubilarissen:
Huub Vermeeren (60-jaar), Henk van Bijnen (40-jaar), Erik Gulpen (40-jaar), Wiel van
Tilburg (40-jaar), Piet Cerfontaine (40-jaar) en Roger Hoekstra (25-jaar) De huldiging van de
jubilarissen zal in gezamenlijk overleg later in het jaar (oktober of november) plaatsvinden.

Begeleiding Vijlen 1
Alf Schösser is gestopt als begeleider van Vijlen 1. Paul Brauers heeft zich beschikbaar
gesteld als nieuwe begeleider van Vijlen 1. De begeleiding van Vijlen 1 zal voor het komende
sezioen bestaan uit: Erik Gulpen, Paul Brauers en Patrick van Wezel.

Oud papier/vrijwilligers
Het ophalen van oud papier levert de vereniging op jaarbasis ca. €1800 op. 12 keer per jaar
worden leden ingepland voor het ophalen van oud papier. De planning hiervan is al jaren in
goede handen bij Andy Vanwersch. Het laatste jaar komt het echter steeds vaker voor dat
leden op het laatste moment afzeggen en niet voor vervanging zorgen. Met ander woorden
Andy zoek het je maar uit…….. Andy heeft afgelopen jaar herhaaldelijk aangegeven bij het
bestuur dat het zo niet langer kan. Voor dit jaar heeft Andy weer een nieuwe lijst
samengesteld. Jullie zullen verderop in het blaadje zien dat op sommige ophaaldagen zelfs
maar 2 leden staan ingepland, terwijl 3 de bedoeling is. 12 x 3 = 36.
36 vrijwilligers moet toch haalbaar zijn in een jaar. Jullie verwachten veel van de vereniging,
zoals lage contributie, lage consumptieprijs, goede trainer, mooi wedstrijdtenue etc, etc… Wij
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als vereniging mogen ook iets van jullie verwachten. Als de opbrengst van het oud papier
uiteindelijk weg valt, zullen deze inkomsten ergens anders vandaan gehaald moeten worden.
Jullie kunnen zelf invullen waar vandaan.

Bergdorf EM 2016
RKVV Vijlen hoort bij Bergdorf EM Familie
Dit keer mochten we niet als deelnemer maar toch nog vanaf de tribune aanwezig zijn tijdens
de Berdgorf EM 2016 in Morzine. Het Nederlands elftal had zich vorig jaar niet
gekwalificeerd voor het EK voor landenteams en daardoor mochten wij ook niet naar het EK
Voetbal voor Bergdorpjes in Morzine. Smeekbedes van Ingo Bulles en mij om via een wild
card toch te mogen meedoen, hadden geen nut. Regels zijn regels: geen kwalificatie, dan ook
geen deelname aan die Bergdorf EM. Inmiddels weten we dat dit ook in Zwitserland een hele
moeilijke beslissing is geweest. Zij hadden, net als wij, hele goede herinneringen aan het
Nederlandse team en haar begeleiding in KLeinarl 2012. Team Holland en haar supporters
waren de smaakmakers van het toernooi. Overdag met sportieve inzet en geweldige fans,
maar ’s avonds ging, nadat de oranje golf was binnengekomen, in de feesttent het dak er af! Ik
kan jullie verklappen – en dat weet ik uit zeer betrouwbare bron – dat wij op alle terreinen
hoge cijfers scoorden. Team Holland scoorde als het gaat om sportiviteit, het meenemen van
fans, sfeer maken en het uitdragen van de Bergdorf EM gedachte allemaal tienen! Maar goed,
daar heb je dan niets aan als je er vervolgens niet bij kunt zijn. Even los van het feit dat we
natuurlijk dit keer alles al een jaar van tevoren hadden geregeld……
Eerlijk is eerlijk het was weer geweldig om er bij te zijn. Het was een reünie met allemaal
oude bekenden. Van Italië, tot aan Duitsland, Oekraïne, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland.
Allemaal weer oude gezichten van 2012 en allemaal even hartelijk. Ingo veroorzaakte bijna
een diplomatieke rel na de wedstrijd België-Zwitserland. Een van de verdedigers, een beetje
onbenullige slungel die ook al in 2012 meedeed, trapte een van de Belgen dwars door midden.
Daarna ging hij nog even door met zijn gefrustreerde gedrag, omdat de Belgen veel sterker
waren. Gek genoeg bleef hij wel op het veld staan. Na afloop spraken we met iemand van de
technische staf van het Zwitserse team. Ingo zei in al zijn directe eerlijkheid, dat hij die ene
verdediger van Zwitserland wel erg hard vond spelen. “Ich glaube der ist nicht ganz 100
Prozent”, voegde hij hier nog aan toe. De man vertrok een beetje en zei: “ich weiss wer Sie
meinen, das ist mein Sohn”. ……we hebben het daarna maar over de Belgen gehad en het
slechte weer.
De Belgen waren super leuk. We mochten met hun meereizen en verbleven in hun hotel.
Omdat we lang in de bus zouden zitten, wilden we misschien nog wat blikjes bier meenemen
om het leed van de lange reis iets te verzachten. Hadden we niet gedaan uiteindelijk. We
wisten niet dat de Belgen letterlijk twee pallets bier hadden klaar staan bij vertrek om 04.00 ’s
nachts. Het inladen duurde hierdoor minimaal een kwartier langer. Een deel van het bier
moest nog in de koelboxen die in het gangpad van de bus waren geplaatst. De selectie en
aanhang van USFC Elsenborn gunden het bier weinig koeltijd kan ik melden. Het was nog
lang onrustig.
De Belgen waren echt goed! Ze hebben toegegeven dat de interland in Vijlen tegen het Alpen
Oranje hen de ogen had geopend. Daarna hadden ze nog drie weken de tijd om anders te
trainen en hun tactiek aan te passen. Dat heeft succes gehad. Ze wonnen de eerste
poulewedstrijden, met als hoogtepunt – wat mij betreft – de wedstrijd tegen Italië! Helaas
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verloren ze van Tsjechië en daarmee een gunstiger uitgangspunt in de kwartfinale. Zij
kwamen tegen het veel te sterke Rusland (het nationale mini voetbal team) en maakten daar
geen schijn van kans. Na deze laatste wedstrijd werd er een klein feestje gebouwd op 1500
meter. Afgesloten werd dit deel van de party in het nog gesloten zwembad van het hotel.
Omdat de heren geen zwembroek bij zich hadden, besloten ze naakt het ijskoude water in te
duiken. Binnen zat in het restaurant van het hotel aan het raam net een grotere partij
bejaarden, gemiddelde leeftijd 70+. Je zou kunnen zeggen dat dit wel het hoogtepunt was van
de nogal saaie eetpartij. Vooral toen de keeper van het Belgische team besloot om zijn edele
delen aan te kleden met een sok.
Wat is dan nu de conclusie van ons verblijf. Belangrijk dat we er waren. We horen bij de
Bergdorf EM Familie. En dat gevoel is wederzijds. In het afsluitende persbericht werd er op
gewezen dat er niet 12 nationaliteiten meededen aan dit toernooi, maar feitelijk 13. Nederland
was zichtbaar aanwezig en dat werd zeer gewaardeerd. Ingo en ik kregen hiervoor de
onderscheiding van supporters van het toernooi, allemaal uit handen van wielerlegende
Bernard Hinault die speciaal aanwezig was voor de prijsuitreiking. Belangrijk was het voor de
contacten, want over 4 jaar is er weer een EK. We hebben mogen lobbyen voor de Benelux
versie van die Bergdorf EM. Want als het bestuur van RKVV Vijlen akkoord gaat, willen we
ons inzetten om een Benelux toernooi in Bergdorf EM stijl te organiseren. Daarnaast hebben
we nieuwe vrienden gemaakt, namelijk de mensen van USFC Elsenborn. Sportief zijn we aan
elkaar gewaagd, maar geloof me ze kunnen ook een aardig feestje bouwen die Belgen! Was
het net zo leuk als Kleinarl ? En dan word ik toch een beetje kritisch: nee. Uiteraard speelt
mee dat we niet meededen, maar in Kleinarl was alles dicht bij elkaar. Het veld, de feesttent,
de hotels, alles was goed bereikbaar. De verbroedering optimaal. Rusland was in Morzine een
stap te hoog; zij hadden het niet goed begrepen. Die Bergdorf EM is een amateur voetbal
toernooi, dat een sportieve uitdaging is, maar zeker moet leiden tot verbroedering. Het feestje
hoort erbij. Hopelijk zijn we er over vier jaar weer bij en kunnen we in de tussentijd nog een
eigen voetbalfeestje organiseren.
Viktor Terpstra

5. Jaarverslag Vijlen 1 Seizoen 2015/2016

Wat is eerlijker? Nacompetitie en kans op promotie voor de nummers 2, 3 en 4 van de eindstand in de
reguliere competitie, die hier 26 wedstrijden voor geknokt hebben, of voor de 3 winnaars van een
periodetitel die toevallig een goede serie van 8 of 9 wedstrijden hebben neergezet. Enfin, zuur voor
Vijlen maar het is en was niet anders op het einde van het seizoen zodat Nijswiller en Rood Groen
LVC’01 als winnaars van periode 1 resp. periode 3 die eer was toebedeeld en wij met lege handen
achterbleven als nummer 3 van de eindstand in de competitie.
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In de voorbereiding van het seizoen 2015-2016 had trainer Richard Bessems een trainingsweekend
ingepland op het sportcomplex in Vijlen. Dit betekende niet alleen trainen en een bekerwedstrijd in dat
weekend maar tevens een uitgebreid groepsgesprek met de selectie en begeleiders waarin afspraken
werden gemaakt en doelstellingen werden benoemd.
Kortom, iedereen was ervan overtuigd dat deze groep c.q. de selectie van ca. 16 spelers in staat moest
zijn in de top 3 van onze klasse te eindigen en de nacompetitie moest kunnen binnenslepen om voor
promotie te spelen.
Vijlen is uiteindelijk als derde geëindigd maar heeft helaas geen nacompetitie kunnen/mogen spelen.
Uitermate teleurstellend omdat we 2 wedstrijden voor het einde van de competitie nog op een 2e plek
op de ranglijst stonden en alles in eigen hand hadden om nacompetitie te spelen.
Maar het mocht helaas niet zo zijn!
We begonnen goed aan de competitie (met een uitglijder tegen Nijswiller en een verdiende nederlaag
tegen het sterke DBSV, de kampioen in onze klasse) met puike overwinningen op bijv. Rood Groen
LVC’01 en Berg. We waren tot aan de winterstop in staat om de meeste tegenstanders onze wil op te
leggen, waren sterk op de counter en scoorden vrij gemakkelijk. Daarnaast waren we een team, zowel
in als buiten het veld.
Kort na de carnaval hadden we een tussenevaluatie bij camping Cottesserhoeve en aansluitend een
supergezellige avond en nacht. Nog steeds lagen we op koers c.q. de doelstelling bleef gehandhaafd en
iedereen geloofde daar nog in.
Om de een of andere reden ging het daarna echter steeds moeizamer en was ons spel niet meer zo
overtuigend als voorheen. We pakten weliswaar nog voldoende punten maar hadden vooral moeite
met de ‘mindere’ tegenstanders in onze klasse.
Daarnaast speelden blessures (Bas en Ivar) ons parten en waren we kwetsbaar met onze kleine selectie
waardoor we vaker noodgedwongen met een andere basisopstelling moesten starten.
Enfin, ondanks alles stonden we op de voorlaatste speeldag op plek 2 en hadden nog 2 overwinningen
nodig om voor promotie te mogen spelen. Tegen IBC, waar we thuis nog overheen walsten, waren we
niet in staat om te scoren (iets waar we al enkele weken moeite mee hadden) zodat de competitie na
deze uitwedstrijd een abrupt einde kende.
Desondanks hebben we een geweldig seizoen gehad waarin trainer(s), begeleiders en spelers een hecht
team vormden, de trainingen goed bezocht werden, mooie en gezellige activiteiten hebben
plaatsgevonden maar helaas het uiteindelijke sportieve doel niet is behaald.
Na 26 wedstrijden was Ron v.d. Voort onze topscoorder met 17 doelpunten en was doelman Paul
Brauers, op DBSV na, de minst gepasseerde keeper in onze klasse.
Van onze selectie gaat Paul Brauers (noodgedwongen) stoppen met keepen, Ramon Schüppen stopt
met voetballen, Mike Schösser gaat het hogerop proberen bij Sportclub’25 en Ivar Bergmans en
Remon Plummen gaan bij Vijlen 2 voetballen.
Geniet van jullie vakantie en veel succes in het seizoen 2016-2017.
Namens de elftalbegeleiders van Vijlen 1,
Alf Schösser

6. Jaarverslag Vijlen 2 Seizoen 2015/2016
Nadat ik enkele jaren als jeugdtrainer/begeleider voor de groep had gestaan was dit voor mij de eerste
keer dat ik bij de senioren de leiding over een team had. Ook voor de groep was het even wennen om
na maar liefst 17 seizoenen Frans als vaste begeleider te hebben gehad opeens met een vreemd gezicht
geconfronteerd te worden. Hoewel ik wel al met enkelen in de jeugd had samengewerkt.
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Wij begonnen aan het seizoen met het gegeven dat een drietal spelers van Vijlen II hun heil elders
gezocht hadden en de selectie dus aangepast moest worden. Met dit gegeven en ondanks de hulp van
vele spelers van Vijlen III waren we dan ook niet optimaal aan de bekerronde gestart. Op dat moment
kon ik dan ook nog niet vermoeden dat wij een prima seizoen gingen spelen met “ut tweide”.
Na een stroeve start tegen SV Nijswiller met een gelijkspel liet het team in de uitwedstrijd tegen
RKMVC II zien over welk karakter het beschikte. Met 10 man werd er met man en macht voor iedere
meter geknokt en slaagden wij erin om deze wedstrijd winnend af te sluiten.
Tegen de latere kampioen, Hellas II, werd terecht verloren. En zo speelden wij met wisselend succes
onze wedstrijden tot aan de winterstop. Op dat tijdstip stonden wij dan ook op een comfortabele plek
op de ranglijst en kwam het woord degradatie niet in ons woordenboek voor. Het oorspronkelijke doel
“handhaven” leek gewoon simpel bewaarheid te worden.
Zeker ook toen wij thuis volkomen verdiend wonnen van SV Geuldal II met 1-0.
In iedere wedstrijd lieten wij namelijk zien dat wij het iedere tegenstander moeilijk konden maken als
iedereen zich aan zijn rol hielt en in zijn positie bleef spelen. Dit gegeven was eigenlijk ook van
toepassing op de wedstrijden na de winterstop. Als negatieve uitschieter moet ik wel de uitwedstrijd
tegen Voerendaal III vermelden waarin wij gewoon goed aan de wedstrijd begonnen en de beste
kansen ook voor ons waren. Echter in maar liefst twintig minuten gaven wij de gehele wedstrijd uit
handen en keken tegen een 6-0 achterstand aan met rust! Dat er uiteindelijk met 7-0 verloren werd was
dan ook alleen nog voor de statistieken van belang. Deze wedstrijd heeft een tijdje in de hoofden van
de spelers rond gespeeld en op een gegeven moment was het puntenverschil met een aantal andere
teams minimaal. Omdat het trainingsbezoek te wensen overliet en wij uit tegen RKHBS III slechts met
1-1 gelijk speelden en ontzettende moeite hadden met het verzilveren van kansen leek de angst in de
ploeg te sluipen. Maar terug naar het vertrouwde 4-2-3-1 systeem lieten wij aan het slot van de
competitie weer zien waar wij voor stonden en gaven onze stoppende spelers, aanvoerder Martijn en
keeper Pascal, het afscheid wat zij verdienden.
Ik persoonlijk vond onze wedstrijd thuis tegen Zwart Wit II de slechtste wedstrijd van het seizoen.
Iedere tweede bal was voor de mannen van Eijs en ook in de duels waren wij veel te slap. Nog maar te
zwijgen van ons positiespel.
Tegen Sportclub ’25 II thuis en wederom thuis tegen WDZ III trokken wij telkens aan het korte eind
en behaalden prachtige overwinningen. Daarna volgde een gelijkspel uit tegen SV Nijswiller II. Het
seizoen 2015 – 2016 werd winnend afgesloten thuis in de kleine derby tegen RKMVC II.
Wel hadden wij veel moeite met scoren en wonnen onze wedstrijden meestal met een minimale 1-0,
maar uiteindelijk tellen de punten!
Voor de statistici onder ons, Vijlen II eindigde op een verdienstelijke 5e plaats met 26 punten uit 20
gespeelde wedstrijden, 7 keer gewonnen, 5 keer gelijk gespeeld, 8 keer verloren. Wij scoorden slechts
22 doelpunten voor en kregen er 40 tegen.
Rest mij eenieder te bedanken voor de prettige wijze van samenwerking in het afgelopen seizoen. Een
speciaal woord van dank gaat uit naar Henk en Alice, staf, scheidsrechters Jos en Chris, Bebby en haar
collega ’s van de kantine en Math voor de perfecte verzorging van de spullen en last but not least het
bestuur.
Met vriendelijke sportgroeten,

Mark Hamaekers
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7. Jaarverslag Vijlen 3 Seizoen 2015/2016

Vijlen 3 begon aan de competitie met de volgende 15 spelers: Erno Loo Heinz Georg André
L’Homme Stan Beurskens (aanvoerder) Andy Nikkel Patrick Bock Marlon Ngadyo Harold Gulpen
Chris Valkenburg Russell Roscios Dennis Lousberg Cerdy Smeets Fabian Boots Marijano Jasari en
Kevin Bouwens.
Gedurende het verloop van het seizoen werd de selectie versterkt door doelman Jos Hamers, Roland
Vaessen Tristan Janssen en doelman Ricky Hameleers. Laatst genoemde werd pechvogel van het jaar,
want in zijn tweede wedstrijd voor Vijlen 3, thuis tegen Eikenderveld 2 werd hij voor de rest van het
seizoen uitgeschakeld door een ernstige knieblessure. Een week later trof dit lot Roland Vaessen die
met een zware enkelblessure in de uitwedstrijd tegen Chevremont 3 eveneens de rest van de competitie
moest missen. Gelukkig zijn beide spelers nu weer helemaal fit.
Verder werd het derde versterkt door diverse spelers van het tweede elftal als dit team vrij had, o.a.
Maurice Claessens Ghian Hendricks Tom Hamers Rick L’Homme Morris Moonen Aron Hamers en
Didier God speelden twee of meer wedstrijden mee. Ook kreeg het derde hulp van Erik Voncken en
Frans Bergmans. Frans overweegt zelfs om zo mogelijk komend seizoen zijn comeback te maken.
Door deze medewerking van iedereen, waarvoor dank, hoefde Vijlen 3 slechts één baalzondag aan te
vragen. De overige wedstrijden was het team voltallig, behalve uit tegen WDZ 5 toen slechts 10
spelers present waren. Zeer opmerkelijk was dat dit seizoen liefst elf (!) verschillende keepers het
Vijlense doel verdedigden namelijk Chris Ghian Jos Frank Roland Ricky Pascal André Rick Andy en
Fabian.
De doelstelling van het derde was om bij de eerste zes te eindigen en dit lukte wonderwel. Het werd
zelfs de vijfde plek met 12 overwinningen in 22 wedstrijden, geen enkel gelijkspel en dus 36 punten (1
punt meer dan vorig seizoen). Het doelsaldo was minder florissant namelijk 55 voor en 74 tegen.
De 55 doelpunten werden gescoord door 17 verschillende spelers, waarbij vier spelers met 5
doelpunten topscorer werden te weten Stan Maurice Dennis en Aron.
Zowel uit als thuis werden 6 wedstrijden gewonnen. De 12 overwinningen werden behaald
tegen RKSVB (2) Sibbe (2) Sportclub (2) RKMVC (2) WDZ Zwartwit Eikenderveld en Chevremont.
De beste prestatie werd geleverd door bij Chevremont 3 met 1-0 te winnen (doelpunt Roland) en
daarmee de latere kampioen de enige nederlaag van het seizoen toe te brengen.
Ook de 9-2 overwinning bij RKSVB 3, de 4-1 tegen RKMVC 3, de 5-3 tegen Eikenderveld 2, de 5-3
bij RKMVC 3, de 6-4 bij Zwartwit 3 en de 6-2 bij Sibbe 2 mochten er zijn. In de periode 13 maart
2016 t/m 3 april 2016 behaalde Vijlen overigens vier overwinningen op rij.
De grootste deceptie van het seizoen was de 9-1 nederlaag bij het laag geklasseerde WDZ 5, weliswaar
met 10 spelers, maar toch. Ook het 8-1 verlies bij Geuldal 5 hakte er flink in. Van de andere kant
bekeken, punten krijg je ook niet bij een 0-1 nederlaag. Tot zover de statistieken.
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Trainer was dit seizoen wederom Huub Bock, scheidsrechter Jos Mullenders, grensrechter Frank
Boots, verzorger Marlon Ngadyo en begeleider/coach Ambro Bergmans, geassisteerd door Marlon en
Andy Nikkel die ook de mooie wedstrijdverslagen maakte.
Naast deze mensen wil ik het bestuur, kantinebeheerster Bebbie Voncken en personeel, Math Gulpen
voor het verzorgen van de tenues, Casper Baumans en eega voor het verzorgen van de trainingspakken
en verder iedereen bedanken, die ons het voetballen mogelijk maakt.
Voor het seizoen 2016/2017 wens ik iedereen veel succes toe.
Ambro

9. Jeugdafdeling
Het aantal jeugdleden dat in het samenwerkingsverband met Rood Groen LVC’01 voetbalt
schommelt de laatste jaren rond de twintig. Ook dit jaar vormt hierop geen uitzondering. Over
de samenwerking met Rood Groen LVC’01 zijn wij over het algemeen tevreden. Toch hebben
een achttal jeugdleden reeds enkele jaren geleden om uiteenlopende redenen er voor gekozen
om lid te worden van andere clubs als WDZ, RKMVC, Partij, Rood Groen LVC’01 en
Bekkerveld. Het bestuur van RKVV Vijlen heeft de afgelopen jaren en ook dit jaar getracht
door het organiseren van activiteiten de binding van alle (ex) jeugdleden met onze club te
behouden en versterken. In april 2016 hebben wij samen met hen een bezoek gebracht aan de
wedstrijd Roda JC – Heerenveen. Daarnaast prijzen wij ons zeer gelukkig met het door
Maurice Baggen met ondersteuning van Patrick Bock genomen initiatief om onze (ex)
jeugdleden de mogelijkheid te bieden 1 keer per week op vrijdagavond op ons sportcomplex
te trainen. Op geen enkele andere manier kun je een sterkere binding met de club
bewerkstelligen dan te trainen/spelen op ons complex.
Bovenstaande initiatieven moeten er toe bijdragen dat wij onze (ex) jeugdleden het gevoel
geven, nee overtuigen dat RKVV Vijlen hun club is, nu maar zeker ook in de toekomst
wanneer zij de overstap maken naar de senioren.
Frans Bergmans
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10. De kaarthoek
De kwajongcompetitie werd dit seizoen, net als vorig jaar, winnend afgesloten door Huub Bock. Hij
behaalde uit 36 wedstrijden 63 punten, door 19 overwinningen 6 gelijke spelen en 11 nederlagen. Van
de 242 boompjes die hij speelde won hij er 130 en verloor hij er 112. Hij bleef 6 punten voor op Bert
Kusters, die met 57 punten als tweede eindigde.
De competitie kende een spannend verloop met 5 verschillende koplopers. Zo voerde Albert Hendriks
in de periode 3 september 2015 tot en met 21 januari 2016 liefst 16 weken de ranglijst aan. Bert
Kusters was eveneens lange tijd (9 weken) koploper, namelijk van 28 januari 2016 tot en met 24 maart
2016. Op 31 maart 2016 nam Huub resoluut de koppositie over en hield deze de laatste 7 weken
vast tot en met de slotdag op 27 mei 2016.
Huub, proficiat met dit enerverende kampioenschap!
De volledige eindstand is als volgt:
1 Huub Bock

36-63 punten (19 winst 6 gelijk 130-112 + 18)

2 Bert Kusters

36-57

“

(17 winst 6 gelijk 128-115 + 13)

3 Albert Hendriks

37-54

“

(16 winst 6 gelijk 128-120 + 8)

4 Math Heinen

36-54

“

(16 winst 6 gelijk 120-121 - 1)

33-50

“

(15 winst 5 gelijk 116-106 +10)

6 Ambro Bergmans 37-48

“

(14 winst 6 gelijk 121-127 - 6)

7 Casper Baumans 37-42

“

(12 winst 6 gelijk 117-131 - 14)

5 Jo Schins

De meeste kettingen (dubbel tegen) moest Casper incasseren (22) gevolgd door Ambro (13) Huub (12)
Albert (12) Jo (11) Math (10). Winnaar met de minste kettingen werd Bert (9). Proficiat Bert!
Ambro
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11.Voorbereiding RKVV Vijlen
Seizoen 2016 – 2017
Datum
zon 24 juli
din 26 juli
don 28 jul
din 2 aug
don 4 aug
zat 6 aug
din 9 aug
don 11 aug
zat 13 aug
din 16 aug
vrij 19 aug
zat 20 aug

omschrijving
Training
Training
Training
Training
Training
Elsenborn- Vijlen 1
Training /Wedstrijd
Training /Wedstrijd
Schimmert 1 - Vijlen 1
BMR 1 - Vijlen 1
Start Trainingsweekend
Trainingsweekend + Beker Vijlen 1
FC Kerkrade West 1 – Vijlen 1
zon 21 aug Trainingsweekend
din 23 aug Vijlen 1 – SVA 1
don 25 aug Training
zat 27 aug Vijlen 1 – RKTSV 1
din 30 aug Training
don 1 sept Training
zon 4 sept Start Competitie
din 6 sept Rood-Groen 2 - Vijlen 2, rest trainen

Tijd
10.30
19.30
19.30
19.30
19.45
18.00
19.30
19.30
18.00
19.45
19.30
9.00
9.30
18.30
19.30
18.00
19.30
19.30
14.30

Denk ook aan Runningschoenen!!
Wijzigingen voorbehouden.
Richard Bessems: 06-20130643
Patrick van Wezel: 06-40754294
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12. Oud Papier 2016/2017
Onderstaand treffen jullie weer het “beruchte” schema aan voor de periode augustus 2016 t/m
juli 2017. De coördinator is Andy Vanwersch. Zorg ervoor dat wij nog lang plezier aan het
vrijwilligerswerk van Andy kunnen beleven en noteer a.u.b. de desbetreffende datum
gelijk in jullie agenda, zodat de datum niet vergeten kan worden. Mochten jullie om de
een of andere reden toch verhinderd zijn, probeer dan met iemand te ruilen of regel een
vervanger. Kleine moeite lijkt me.
Bijeenkomst 12.30/12.45 uur bij Agro Tuin en Dier op de Rijksweg te Mamelis:

Andy Vanwersch: Tel: 06-10816496

6 AUG. 2016
Ron v/d Voort
Russel Roscios

7 JAN. 2017
Tom Hamers
Morris Moonen
Rick L’Homme

3 JUN. 2017
Mick Bleser
Bas Houben

3 SEPT. 2016
Didier God
Marc Dohmen

4 FEB. 2017
Erno Loo
Andy Nikkel

2 JUL. 2016
Ivo Deckers
Mark Kusters
Aaron Hamers

1 OKT. 2016
Michel de La Haye
Marc Dohmen

4 MRT. 2017
Kay Vanweersch
Andy Vanwersch

5 NOV. 2016
Remon Plummen
Brian Schösser

1 APR. 2017
Emiel Scheijen
Joost Schins

3 DEC. 2016
Tristan Janssen
Cerdy Smeets
Maurice Claessens

6 MEI. 2017
Kevin van Tilburg
Jesper Mohnen
Guido Deliege
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13. Uitnodiging voor de jaarvergadering
Donderdag 1 september 2016 om 21.15 in de kantine

AGENDA:
 Opening door voorzitter Harrie Bergmans
 Verslag jaarvergadering 10-9-2015( zie elders in dit blad)
 Jaarverslag secretaris
 Jaarverslag Penningmeester
 Verslag Kascontrolecommissie
 Verkiezing leden kascontrolecommissie
 Vaststelling contributie; consumptieprijs
 Evaluatie speerpunten 2015/2016
 Verkiezing bestuursleden
Frans Bergmans

Herkiesbaar

Paul Brauers

Herkiesbaar

 Mededelingen
 Rondvraag
 Sluiting
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14. INTERNE TELEFOONLIJST
Hoofdbestuur:

email-adressen
voorzitter
penningmeester
algemeen secretaris
wedstrijd secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

h.bergmans1@hetnet.nl

Andy Nikkel
Maurice Baggen
Erik Voncken
Patrick Bock

Coordinator
Commissielid
Commissielid
Commissielid

a.nikkel@home.nl
sandraenmaurice@googlemail.com
erik.voncken@home.nl

Trainer:

Richard Bessems

06-20130643

Verzorger:

Patrick van Wezel

043-3080148
06-40754294

Consul:

Jos Mullenders

043-3063773

BERGMANS HARRIE
BRAUERS PAUL
HENGELBROCK JOHN
BERGMANS FRANS
BOCK HUB
BAUMANS CASPER
MULLENDERS JOS
GULPEN MATHIEU
VAESSEN PIERRE

paulbrauers@home.nl
j.hengelbrock@home.nl
fransbergmans@home.nl

043-4552133
043-3066336
043-3065809
043-3062687
043-3065481
043-3065023
043-3063773
043-3063298
043-3089745

Jeugdcommissie:

Kantine:

043-3064454
043-3060767
043-3060145
06-5353333

043-3064879

Kantinebeheerster:

Bebbie Voncken-Jaegers

043-3063748

Begeleiders:

1e elftal

Patrick van Weezel
Erik Gulpen epmgulpen@home.nl
Paul Brauers paulbrauers@home.nl

043-3080148
043-3063563
043-3066336

2e elftal

Mark Hamaekers
Henk Niks
Alice Niks-Kreukniet

043-3061685
06-16191519

3e elftal

Ambro Bergmans

043-3063994

Doktoren:

Dkt. Habets
Spoednummer
Dkt Stouten
Spoednummer
Dkt Bruggeman/Broere
Spoednummer
Nightcare

Politie:
K.N.V.B.

(bij niet komen opdagen scheidsrechter)
Meldpunt excessen

acj.bergmans@home.nl

043-3061383
043-3062468
043-3061239
043-3080123
043-3062744
043-3062780
045-5778844
0900-8844
06-12634145
0343-499704
0800-2299555
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