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Het Jaarverslag 2012 heeft, conform de Statuten van onze Vereniging, betrekking op de periode van 01 januari 
2012 t/m 31 december 2012. 

In dit Jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten van de Vereniging, zoals ze in 2012 zijn ondernomen. 
Tevens krijgt u de samenstellingen van Bestuur, leden en vrijwilligers per 31 december 2012 te zien. 
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Woordje van de Voorzitter 
 

 

Jaarverslag 2012 

Beste leden, vrijwilligers en geïnteresseerden, 

Het jaar 2012 ligt al weer ver achter ons en ik wil graag in dit voorwoord samen met jullie terugblikken.  

Het afgelopen jaar zijn er weer mooie sportprestaties door ons geleverd. Zo hebben de dames van team 
2 een prachtige toernooizege behaald tijdens de ‘Challenge Cup’. De heren van team 1 behaalden de 
eerste prijs op het ‘Blauw-Wit toernooi’; de tweede plaats op het ‘Dwarsliggers toernooi’; de derde plaats 
op het ‘Nederlands Kampioenschap’ en zij werden tweede in de competitie van seizoen 2011/2012. 
Team drie heeft helaas geen prijzen in de wacht mogen slepen, maar hebben een duidelijke progressie 
in hun spel doorgemaakt. De jaarlijks terugkomende activiteiten, 'Familie & Vrienden toernooi' en het 
jaarlijks teamuitje waren ook dit jaar weer een succes. Het doet mij goed te zien, dat daar altijd weer veel 
belangstelling voor is. 

Naast deze inmiddels vertrouwde tradities, heeft de vereniging ook nieuwe plannen en ideeën. Zo zijn 
we in september gestart met een pilot in Den Bosch en een pilot in Tilburg. De Pilot in Den Bosch was in 
samenwerking met 'Gehandicaptensport Nederland.’ Met dank aan een aantal enthousiaste leden en 
vrijwilligers hebben zij er voor gezorgd, in een periode van vier maanden, dat verschillende mensen uit 
de Regio Den Bosch kennis hebben kunnen maken met onze sport. Voor onze club heeft de pilot geen 
directe nieuwe leden opgeleverd, maar wel een aantal eventuele, potentiële leden voor de toekomst. De 
pilot in Tilburg loopt momenteel nog. Iedere woensdagavond zijn er een aantal leden en vrijwilligers die 
zorgen voor een goed verzorgde training. Op deze manier kunnen de eventuele geïnteresseerden, net 
als in Den Bosch,  op een goede wijze kennis laten maken met Goalball. 

Het afgelopen jaar hebben een aantal mensen zich enorm ingezet om aan deze pilots ruchtbaarheid te 
geven. We praten dan over de gehele gemeente Den Bosch en Tilburg en de landelijke blinden en 
slechtziende kanalen. Tot mijn spijt moet ik zeggen dat het erg weinig respons heeft opgeleverd. 
Desondanks hebben we het afgelopen jaar er twee nieuwe leden bij gekregen. Dat mij uiteraard weer 
zeer positief stemt. 

Om de club gezond te houden op sportief en financieel gebied, is jullie enthousiasme en inzet 
onmisbaar. Samen vormen en maken wij onze vereniging. Een vereniging waar ik als lid en als voorzitter 
erg trots op ben en ik hoop dat jullie die trots met mij kunnen delen.  

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel van Beijnen 

Voorzitter  

Goalball Vereniging Waalwijk  
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Samenstelling 

 

 

Bestuur 
 

Tijdens de algemene jaarlijkse ledenvergadering op 25 januari 2012 waren alle drie de bestuursfuncties 
vacant. Tijdens de verkiezingen werd Marcel herkozen als voorzitter. Adriaan werd herkozen als 
Penningmeester. Ilse Princée werd gekozen als nieuwe secretaris. Deze functie neemt ze van Adriaan 
over. Alle drie de personen zijn voor een periode van 4 jaar benoemd. 

 

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: 

Dhr. M.J.J. van Beijnen (Marcel) 

Mede 16 

5142 NT Waalwijk                              

Mw. I. Princée (Ilse) 

Joh.v.Dreghtstraat 22 

5121 MX  Rijen 

De heer A.W.A.M. Vugts 
(Adriaan) 

Cortembergstraat 86 

5144 CC Waalwijk 

Mobiel: 06-10707110 

E-mail: 
voorzitter@goalballmiddenbraban
t.nl 

Mobiel: 06-46715021 

E-mail: 

secretaris@goalballmiddenbraba
nt.nl 

Mobiel: 06-53569991 

E-mail: 
adriaan@goalballmiddenbraban
t.nl 
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___________________________________________________________________________________ 

Leden 
 

Aan het eind van 2012 heeft de Vereniging 19 leden, variërend in leeftijd van 17 tot 46 jaar. Ten opzichte 
van 2011 is het ledenbestand gegroeid met 1 lid. In onderstaande tabel ziet u het ledenbestand per 31 
december 2012. 

 

Vrouwelijke leden Mannelijke leden 

Ingrid van Kranen (46) Adriaan Vugts (46) 

Kim Vugts (43) William Vugts (44) 

Melly Tan (38) Pascal Wirken (39) 

Bianca Stokkingreef (37) Carlo Klijsen (39) 

Angelique Bolink (33) Freek de Ru (37) 

Minke Geraerts (33) 

 

Sebastiaan Hermans (34) 

Debbie Nagtzaam (27) Marcel van Beijnen (27 

Marianne van Zoelen (22) Rick Sermeus (26) 

Ilse Princée (20) Wesley Dankers (20) 

Michelle Hereijgers (17)  
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Vrijwilligers 
 

Veel dank zijn we verschuldigd aan onze vrijwilligers. Ook dit jaar hebben ze ons met raad & daad 
terzijde gestaan om onze activiteiten ten uitvoer te brengen. 

Buiten het vaste kader van 7 vrijwilligers kunnen we incidenteel beroep doen op een aantal vrijwilligers 
uit de familie- & vriendenkring. Met name hun inzet tijdens evenementen en toernooien is onmisbaar. 

Vanaf maart 2010 fungeert onze Vereniging ook als officieel stageadres voor het ROC Sport & Bewegen 
te Tilburg. Vanaf augustus 2012 fungeert onze Vereniging ook als stage adres voor het instituut Broers 
te Tilburg. 

Een aantal leerlingen van deze opleidingen moeten om hun opleiding te kunnen afronden stage lopen bij 
een organisatie/vereniging die zich richt op mensen met een lichamelijke handicap. 

In het jaar 2012 hebben 2 leerlingen van het ROC hun stage kunnen afronden. Momenteel volgen 2 
leerlingen van instituut Broers hun stage tot medio mei – juni van het komend jaar. Beide leerlingen 
volgen tevens de goalball trainer opleiding die door Gehandicaptensport Nederland word aangeboden. 
Deze opleiding leidt hen op tot goalball trainer 3 niveau.  

Vanaf oktober 2010 biedt onze Vereniging ook stageplaatsen voor leerlingen van het Voortgezet 
onderwijs die hun maatschappelijke stage moeten lopen. 5 leerlingen hebben het afgelopen jaar hun 
stage gevolgd.  

 

In onderstaande tabel ziet u het vaste vrijwilligersbestand per 31 december 2012. 

 

Vrijwilligers: Functie binnen de Vereniging: 

William Vugts Gediplomeerd trainer / coach / Scheidsrechter 

Carola Sprangers Assistant trainer / Scheidsrechter 

Mike Russchen Coach Waalwijk 2  

Linda van Dongen Scheidsrechter 

Gordana Sokolovic Gastvrouw / Helpende hand 

Ad Vugts Chauffeur / helpende hand 

Joep Klijsen Chauffeur / helpende hand 

 

COMPETITIE GOALBALL 2012-2013  
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Teamsamenstelling: 
Waalwijk 1: Waalwijk 2: Waalwijk 3: 

Marcel van Beijnen 

Sebastiaan Hermans 

Adriaan Vugts 

Pascal Wirken                              

Angelique Bolink 

Michelle Hereijgers 

Melly Tan 

Kim Vugts 

Marianne v. Zoelen 

Minke Geraerts 

Carlo Klijsen 

Debbie Nagtzaam 

Ilse Princee 

Rick Sermeus 

Bianca Stokkingreef 

William Vugts 

   

 

Team Waalwijk 1 
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Verloop competitie 
 

(bron: jaarplan trainer William Vugts) 

Wat dit jaar (seizoen 2012/2013) zwaar meespeelt is de veranderde competitieopzet. 

Dit jaar wordt de competitie in drie fases gespeeld. Na iedere fase degraderen 2 A teams direct 
naar de B poule. Uiteraard promoveren 2 B-teams direct naar de A poule. Dit telt overigens ook 
bij de B en C poule. Theoretisch kan een nieuwe ploeg die normaliter in de C poule speelt binnen 
hetzelfde seizoen in de hoogste klasse actief worden (uiteraard alleen bij goed spel, ze moeten 
dan wel 2 x promoveren). 

Voor de A poule is het dus van belang om de eerste 2 periodes te spelen voor lijfsbehoud op het 
hoogste niveau. Door deze nieuwe opzet is er ook geen sprake meer van een Nederlands 
kampioenschap of promotie degradatie wedstrijden. Persoonlijk zie ik meer in het oude systeem 
waarbij de ploeg die over het gehele seizoen het best presteert uiteindelijk kampioen kan worden. 
Naast deze verandering zijn er ook veel veranderingen in de teamsamenstelling van andere 
verenigingen. Ook zijn er een aantal teams die zich hebben laten versterken door buitenlandse 
spelers (Duitsers en Belgen). De resultaat doelstellingen zijn mede op basis van de veranderde 
opzet enigszins aangepast.  

 

Doelstellingen team A: 

• Lijfsbehoud in eerste 2 fases van de competitie 
• Vierde/vijfde plaats in derde laatste fase (eindklassering) 
• A niveau trainingen op woensdagavond (nieuwe locatie) 
• Werven nieuwe A waardige speler, selectie uitbreiding 

 

Doelstellingen team B: 

• Lijfsbehoud klasse B in eerste 2 fases, eindklassering vierde plaats. 
• Team B speelt dit jaar als damesselectie voor het laatst mee in de reguliere 

competitie. Het seizoen daarna gaan een aantal dames terug naar hun oude 
verenigingen, twee dames blijven actief bij Waalwijk. Er zal dan een nieuw B en C team 
opgesteld gaan worden. Zaak is vooral om lijfsbehoud in poule B te bewerkstelligen zodat 
we het seizoen daarna op alle 3 de niveaus teams actief kunnen laten strijden. 

 

Doelstelling team C: 

• Eindklassering derde/vierde plaats 
• Training op vrijdag op aangepast niveau 
• Eventuele promotie naar de B poule (indien versterking constant kan spelen) 
• Verbeteren hypertrofie, snelkracht, core stability en endurance 
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Activiteiten & evenementen van de Vereniging 
 

Familie en Vriendentoernooi 2012: 
Op zondag 18 maart was het weer een sportieve, gezellige en spannende dag in het Sportcentrum 
Waspik want daar vond ons vierde Familie en Vriendentoernooi plaats. Er hadden zich 16 teams 
aangemeld, bestaande uit familie, vrienden en natuurlijk de leden van goalball vereniging Waalwijk. Er 
waren een heleboel enthousiaste goalballers in het veld en op de tribunes te vinden die streden om de 
eerste prijs en om natuurlijk de geweldige goalballsport te beoefenen! Uiteindelijk was team Xinix de 
winnaar in de B poule en onze vrienden uit Roosendaal, de Tullepetoanen, werden de winnaars in de A 
poule. 

     

        
Team De Tullepetoanen                                               Team Xinix 

 

 

Goalball Clinic PI Tilburg: 
(Bron: Nieuwsbrief PI Tilburg) 

Op woensdag 13-06-2012 en 27-06-2012 had het Interne Bijstands Team van de penitentiaire inrichting 
te Tilburg op hun teamdagen kennis kunnen maken met de sport goalball.  

Goalball vereniging Waalwijk had 6 blinden en slechtzienden en 2 begeleiders afgevaardigd om een 
clinic en minitoernooi te verzorgen. De organisatie lag in handen van William Vugts (piw’er Unit C). 
William is trainer/coach van goalballvereniging Waalwijk. Het thema van de teamdagen was: “blind 
vertrouwen”. Het behoeft weinig uitleg dat goalball goed aansluit bij dit thema. Bij een inzet op het werk 
dienen IBT’ers ook blindelings op elkaar te vertrouwen, taakgerichtheid en communicatie zijn hierin erg 
belangrijk.Zo ook bij Goalball. Goalball is een fysieke sport waarbij je deze competenties als team moet 
uitvoeren. Het is dus per definitie erg geschikt voor teambuilding. 
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Beide dagen waren er ruim 20 IBT’ers aanwezig. Na een korte demonstratie en uitleg over de regels 
werd er gestart met het minitoernooi. Alle deelnemers kregen beschermingsmiddelen. Zo kreeg iedereen 
een speciale geblindeerde bril die tevens enige bescherming biedt als de bal onverwacht in het gezicht 
komt (uiteraard niet de bedoeling). Ook knie en elleboogbescherming werd uitgedeeld.Daarnaast kregen 
de mannen een tok en de vrouwen borstbescherming. Deze bescherming is noodzakelijk daar de bal 
1,25 kilo weegt en deze met een behoorlijke snelheid op je af komt. 

Er werden per dag 8 teams gemaakt die onderling konden strijden om de eerste plaats. 
6 teams van het IBT en 2 teams bestaande uit blinden/ slechtzienden van goalball vereniging Waalwijk. 
Er werden 2 zalen gebruikt die geheel opgebouwd waren met doelen en tastlijnen. In iedere zaal werd 
door 4 teams gestreden. De wedstrijden duurden 10 minuten. De teams die niet speelden assisteerden 
tijdens het spel. Tussen de wedstrijden door hadden de teams 5 minuten de tijd om de spullen (bril, 
bescherming) over te dragen aan de andere teams. De wedstrijden moesten een winnaar op leveren, bij 
een gelijke stand werd de wedstrijd beslist door een golden goal middels een penalty (reeks). Tijdens de 
poulefase speelden de teams in een vaste zaal. De beslissingswedstrijden (1e t/m 8e plaats werden 
gekruist, zaal 1 tegen zaal 2) Uitgangspunt was het aantal punten, daarna het onderlinge resultaat, dan 
het doelsaldo. 

De spelers begonnen zeer fanatiek.  “Blindelings sporten”, ga er maar aan staan. Zo reageerde iedereen 
op verschillende wijze. Sommigen speelden alsof ze het vaker hadden gedaan en anderen hadden wat 
tijd nodig om te wennen. Het was in ieder geval duidelijk dat iedereen zijn best deed. Het bleek lastig om 
de ervaren blinde goalball spelers te verslaan. Ondanks het verschil in ervaring gaven de IBT’ers heel 
goed partij. Uiteindelijk speelden de teams van goalball vereniging Waalwijk de finale. De organisatie 
had hier ook gedeeltelijk op gehoopt om zodoende een mooie demonstratie als afsluiting te kunnen 
geven. Zodoende kon men zien hoe er op niveau gespeeld kan worden. 

De IBT’ers waren allemaal onder de indruk van de sport Goalball. Echter waren zij niet de enigen die 
onder de indruk waren. Ook de ervaren goalballers en de begeleiders waren onder de indruk van de 
prestaties van de IBT’ers en het complex waar het gegeven werd. Ze komen dan ook niet dagelijks in de 
bajes. We willen dan ook alle deelnemers en betrokkenen bedanken voor deze geslaagde 
dagen.Wellicht zet het anderen op het idee om ook kennis te maken met deze sport. 

Groetjes, William Vugts 

senior penitentiair inrichtingswerker  

   
                                                         medewerkers PI Tilburg 
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Pilots ‘s-Hertogenbosch en Tilburg: 
Bron: jaarplan trainer William Vugts 

Goalball vereniging Waalwijk heeft in samenspraak met de accountmanager van gehandicaptensport 
Nederland het ambitieuze plan opgepakt om dit seizoen goalball in de regio Midden Brabant stevig op de 
kaart te zetten. Daarvoor worden een tweetal initiatieven  opgezet met als doel om meer mensen kennis 
te laten maken met goalball in de regio Midden Brabant. Naast bovengenoemde doelstelling hebben we 
ook de doelstelling nieuwe leden te werven en regiotoegankelijkheid te bevorderen. Beide initiatieven 
zullen als testpilot door onze vereniging opgestart worden, na de pilotfase zal er bestuurlijk gekeken 
worden of voortzetting mogelijk is.  Tijdens de pilotfase kunnen de spelers op meerdere locaties trainen, 
na verloop van tijd kan er gedifferentieerd worden naar niveau. Doordat we wekelijks op meerdere 
locaties kunnen trainen biedt dat mogelijkheden om teams in hun competitieopstelling op niveau te 
trainen. De trainingsfaciliteit te Tilburg voldoet aan alle eisen. De locatie ligt zeer gunstig gelegen voor 
wat betreft het openbaar vervoer. Het ligt op 300 meter afstand van het NS station en de bushalte. 
Daarnaast heeft de locatie een horecavoorziening die alle dagen geopend is. Bovendien is er te allen 
tijde een beheerder aanwezig. Last but not least; de zaal en de berging voldoen uitstekend. Om deze 
reden hebben we de huur voor een periode van een jaar met optie op de daaropvolgende jaren weten 
vast te leggen. 
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Pilot Goalball in Den Bosch 
Goalball is echt een supergave, dynamische sport waarbij je nooit uitgesport raakt. Je leert elke keer 
weer nieuwe dingen en technieken om nog beter te verdedigen of te werpen, de tegenstander te 
misleiden…  

Helaas is goalball nog steeds een vrij onbekende sport.  

Om goalball meer bekendheid te geven en blinden en slechtzienden te stimuleren om te gaan sporten is 
er veel promotie geweest in en om Den Bosch door Gehandicaptensport Nederland in samenwerking 
met de zeer enthousiaste medewerker van afdeling Sport van de gemeente Den Bosch en goalball 
vereniging Waalwijk. Er is een radio uitzending geweest, meerdere vermeldingen in de krant en er is 
zelfs een video opname gemaakt voor/door studenten van de Fontys Hogeschool over onze geweldige 
sport. Het doel was om mensen geïnteresseerd te krijgen en deel te nemen aan de pilot die in het najaar 
van 2012 zou plaatsvinden. 

Op donderdag 6 september was het dan zover: de eerste pilot training in Den Bosch, gegeven door 
Maike, gediplomeerd goalball trainster. De opkomst was veelbelovend. Er waren wel vier nieuwe 
belangstellenden en een aantal vaste spelers van goalball vereniging Waalwijk naar de training 
gekomen zodat men goed kon ervaren hoe het is om blind een teamsport te kunnen beoefenen. 
Natuurlijk werden er eerst wat (warming-up) oefeningen gedaan om de ‘stramme’ spieren wat los en 
warm te krijgen. De sfeer was goed en de mensen hadden er duidelijk zin in. De eerste reacties waren 
veelbelovend. Er kon meteen een ‘rustig’ partijtje gespeeld worden.  

Vanaf toen werd er wekelijks getraind op de donderdagavond van 19.00-21.00uur. Wegens ziekte was 
de opkomst soms wat minder maar de mensen waren toch wel trouw om te komen trainen. 

De pilot duurde tot eind november. Helaas bleef het bij vier ‘nieuwe’ mensen waarvan uiteindelijk 
niemand ermee door is gegaan. Jammer voor alle moeite vanuit verschillende kanten. Misschien een 
volgende keer beter? 

De mogelijkheid om in Waalwijk te komen trainen is hen bekend maar helaas is, om uiteenlopende 
redenen, daar geen gehoor aan gegeven.  

Met dank aan Gehandicaptensport Nederland, Gemeente Den Bosch afdeling Sport en het bestuur van 
onze vereniging voor hun goede inzet.  

Geschreven door Kim Vugts, lid goalballvereniging Waalwijk 
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Verenigingsuitje 
Verenigingsuitje goalball vereniging Waalwijk 
 
Op zaterdag 22 september 2012 stond het verenigingsuitje van Goalball Vereniging Waalwijk gepland. 
Met een groot gedeelte van de leden en vrijwilligers van onze club  trokken we er weer op uit! Deze keer 
verzamelde we ’s middags  bij de nieuwe trainingslocatie in Tilburg waar sommige mensen nog niet 
geweest waren. Na een lekkere kop koffie/thee met koek gingen we op naar de activiteit van die middag.  
Dit jaar stond er een sportieve activiteit op het programma waarin teambuilding en communicatie 
duidelijk naar voren kwamen!  Bij Klimcentrum Neoliet in Tilburg zijn we 2 uur gaan wandklimmen. Na 
een deskundige uitleg door de medewerkers van het klimcentrum zijn we ons zelf gaan verdelen over de 
diverse klimwanden. Er was voor iedereen voldoende uitdaging waar de een voor een steile klimmuur 
ging nam de andere een muur met meer grip en minder steil oplopend. Voor degene die die middag niet 
mee konden klimmen door bijv. een blessure was er de mogelijkheid om degene die wel konden 
klimmen te zekeren. Op die manier was iedereen betrokken bij de activiteit.  
Na deze twee intensieve uren klimmen gingen we met een voldaan gevoel met auto’s op naar Waalwijk. 
Bij Marcel van Beijnen thuis aangekomen, stond alles voor de BBQ al klaar. William Vugts had vooraf 
aangeboden om het vlees voor ons te bereiden op de BBQ. Met een lekker avondzonnetje, een sfeervol 
muziekje, lekker eten en gezellige praatjes onderling verliep de avond vlotjes voorbij. Nadat om 22.00 
uur de eerste mensen naar huis gingen kwam de verenigingsdag tegen 22.30 uur toch echt tot een 
einde.  
Het was een dag waar we met veel plezier op terugblikken!  
Namens de activiteitencommissie, 

Ilse Princée 
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Contactgegevens & Colofon	  

___________________________________________________________________________________ 

Contactgegevens 
 

Goalball Vereniging Waalwijk 

P/a Cortembergstraat 86 

5144 CC Waalwijk 

Mob.nr.: 06-53569991 

info@goalballmiddenbrabant.nl 

www.goalballmiddenbrabant.nl 

Rabo 1175.99.247 

KvK nummer 17231539 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Colofon 
Het Jaarverslag 2012 wordt uitgegeven door het Bestuur van Goalball Vereniging Waalwijk. 

 

De tekstbijdragen zijn van Adriaan Vugts, Ilse Princée, Kim Vugts en William Vugts. 

Het Jaarverslag is samengesteld door Adriaan Vugts. 

Het Jaarverslag is vormgegeven door William Vugts. 

 


