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Het Jaarverslag 2013 heeft, conform de Statuten van onze Vereniging, betrekking op de periode van 01 januari 
2013 t/m 31 december 2013. 

In dit Jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten van de Vereniging, zoals ze in 2013 zijn ondernomen. 
Tevens krijgt u de samenstellingen van Bestuur, leden en vrijwilligers per 31 december 2013 te zien. 
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Woordje van de Voorzitter 
  
 
Beste leden, vrijwilligers en geïnteresseerden, 
 
Waar in 2012 het accent lag op bekendheid geven aan Goalball in Brabant, is het accent in 2013 gelegd 
op de basis van de vereniging.    
 
Van de sportlocatie in Balade zijn we dit jaar verhuisd naar nieuwbouw van de Juliana van 
Stolbergschool. Hier zijn we in 2008 ook gestart met de Goalball. Niet alleen de locatie maar ook de 
trainingstijden zijn veranderd. Van de vrijdagavond zijn we overgestapt naar de woensdagavond. Voor 
de vrijwilligers is dit een gunstige ontwikkeling geweest omdat voor veel mensen de vrijdag een lastige 
avond was.  
 
Goalball Vereniging Waalwijk is opgericht op 22 augustus 2008. Afgelopen jaar hebben we als 
vereniging ons vijfjarig bestaan mogen vieren. We hebben dit heugelijk feit gevierd met een 
jubileumweekend. Alle leden en vrijwilligers hebben een geslaagd weekend gehad. Waarvoor dank aan 
de organisatie. Ik ben blij te zien dat ontwikkelingen die iedereen doormaakt tijdens de sport ook terug te 
zien zijn tijdens het weekend. Teamwork, oriëntatie, mobiliteit en sportiviteit zijn hier een aantal goede 
voorbeelden van. 
 
Het is goed te zien dat iedereen zijn steentje probeert bij te dragen aan de vereniging. Onder leiding van 
William Vugts, vrijwilligers en stagiaires gaan we, op zijn/haar niveau, voor maximale prestaties. 
Daarnaast neemt iedereen ook zijn verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld het opbouwen en afbreken 
van het wedstrijdveld. Vele handen maken licht werk.  
 
Sportief gezien was het een prima seizoen. Waalwijk 2 en 3 zijn inmiddels samengevoegd tot één team. 
Gestart in de subtop van de C-klasse zijn ze bij het schrijven van dit stuk gepromoveerd naar de B-
klasse. Waalwijk 1 heeft vorig seizoen de derde plaats behaald in de A-klasse. Dit seizoen strijden ze 
mee om de landstitel. Hierbij is regerend kampioen Blauw-Wit zelfs verslagen. Het belooft een mooi en 
spannend seizoen te worden.  
 
Sportief gezien gaat het ons goed. Financieel gezien wachten er nog een paar uitdagingen. De schaal 
waarop we vroeger clinics gaven is niet meer. We selecteren nu strenger welke clinics wel en niet 
gegeven gaan worden. Dit komt grotendeels voort uit een gebrek aan middelen. Door deze ontwikkeling 
hebben we afgelopen seizoen helaas onze exploitatiekosten niet kunnen dekken. Om financieel gezond 
te blijven richten we ons vanaf nu meer op donateurs. We zien crowdfunding als een belangrijk 
onderdeel hier van. Crowdfunding houdt in dat een initiatief financieel gesteund wordt door particulieren.    
 
Alle betrokkenen die Goalball Vereniging Waalwijk een warm hart toe dragen wil ik van harte bedanken 
voor hun inzet.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marcel van Beijnen  
 
Voorzitter Goalball Vereniging Waalwijk. 
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Samenstelling 

 
Bestuur 

 

In 2012 vormden Marcel, Adriaan en Ilse het Bestuur van onze Vereniging. Vanwege privé 
omstandigheden kon Ilse medio december 2012 haar taak als Secretaris niet meer vervullen. Omdat de 
algemene ledenvergadering al gepland stond op 15 februari 2013 werd besloten dat Adriaan zijn oude 
taak als Secretaris weer zou oppakken tot aan deze vergadering. Tijdens de algemene 
ledenvergadering op 15 februari 2013 werd Kim Vugts, die zich verkiesbaar stelde, unaniem gekozen als 
nieuwe Secretaris. In onderstaande tabel staan de gegevens van de drie bestuursleden over het jaar 
2013.  

 

Voorzitter:	   Secretaris:	   Penningmeester:	  

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

Mede 16 

5142 NT Waalwijk                             	  

Mw. K.E. Vugts-Mebius (Kim) 

Cortembergstraat 86 

5144 CC Waalwijk	  

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

Cortembergstraat 86 

5144 CC Waalwijk	  

M: 06-10707110 

E: voorzitter@goalballwaalwijk.nl 	  

M:	  06-‐26568562	  

E:secretaris@goalballwaalwijk.nl	  

M: 06-53569991 

E: adriaan@goalballwaalwijk.nl 	  
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___________________________________________________________________________________ 

Leden 
Aan het eind van 2013 heeft de Vereniging 15 leden, variërend in leeftijd van 18 tot 47 jaar. Ten opzichte 
van 2012 is het ledenbestand gedaald. Dit komt omdat drie dames van de selectie weer bij hun eigen 
vereniging zijn gaan spelen en twee dames gestopt zijn met goalball en een dame bij een andere 
vereniging is gegaan. Wel zijn er twee nieuwe (mannelijke) leden bijgekomen. In onderstaande tabel ziet 
u het ledenbestand per 31 december 2013. 

Vrouwelijke leden Mannelijke leden 

Ingrid van Kranen (47) Adriaan Vugts (47) 

Kim Vugts (44) William Vugts (45) 

Bianca Stokkingreef (38) Corné van Ierland (43) 

Michelle Hereijgers (18) Pascal Wirken (40) 

 Carlo Klijsen (40) 

 Freek de Ru (38) 

 Sebastiaan Hermans (35) 

 Marcel van Beijnen (28) 

 Rick Sermeus (27) 

 Jeroen Meijer (22) 

 Wesley Dankers (21) 
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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. 

Vrijwilliger Mike Russchen is in april gestopt met zijn functie als (bonds)coach van de 
damesselectie/Waalwijk 2. Ook Linda van Dongen heeft afscheid genomen van onze vereniging. 
Vrijwilliger/coach Waalwijk 1 (ex bondscoach herenteam) Rabin den Hoed is nieuw bij onze vereniging.   

Buiten het vaste kader van 6 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. 

De twee stagiaires van Instituut Broers hebben hun stage en de goalball trainer 3 niveau opleiding 
positief afgerond in mei 2013. 

Vanaf oktober en november 2013 zijn 3 leerlingen van het ROC bij ons met hun stage begonnen. 

Vanaf oktober 2010 biedt onze Vereniging ook stageplaatsen voor leerlingen van het Voortgezet 
onderwijs die hun maatschappelijke stage moeten lopen. 1 leerling heeft het afgelopen jaar haar stage 
gevolgd.  

 

In onderstaande tabel ziet u het vaste vrijwilligersbestand per 31 december 2013. 

Vrijwilligers:	   Functie binnen de Vereniging:	  

William Vugts	   Gediplomeerd trainer / coach / Scheidsrechter	  

Carola Sprangers	   Assistant trainer / Scheidsrechter	  

Rabin den Hoed Coach / speler Waalwijk 1 	  

Gordana Sokolovic	   Gastvrouw / Helpende hand	  

Ad Vugts	   Chauffeur / helpende hand	  

Joep Klijsen	   Chauffeur / helpende hand	  
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COMPETITIE GOALBALL 2013-2014  
 

 
Teamsamenstelling: 

Waalwijk 1:	   Waalwijk 2:	   	  

Marcel van Beijnen 

Sebastiaan Hermans 

Pascal Wirken 

Rabin den Hoed 

Jeroen Meijer                             	  

Adriaan Vugts 

Bianca Stokkingreef 

Carlo Klijsen 

Rick Sermeus 

Ingrid van Kranen 

Kim Vugts	  
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Verloop competitie 
 

Beste leden, vrijwilligers en geïnteresseerden, 

Als trainer/coach kijk ik zeer tevreden terug op het afgelopen seizoen. Als vereniging hadden we hoge 
aspiraties en de doelstelling was om goalball in regio Midden-Brabant “nog” beter op de kaart te zetten. 
Zonder inzet van vrijwilligers en ons kader was dat niet mogelijk geweest, mijn dank hiervoor. 
Maar als trainer ben ik ook enorm dankbaar voor de inzet van een aantal vaste leden die dit mogelijk 
hebben gemaakt. Het maakt mij trots om trainer te mogen zijn van goalbal vereniging Waalwijk. 

De sportieve prestaties van het afgelopen seizoen stemmen ook tot grote tevredenheid. Wat we met zijn 
allen nog wel eens willen vergeten is dat we in een relatief korte tijd grote stappen hebben gemaakt.  
En dan heb ik het niet louter en alleen over de eindstand in de competitie, nee vooral de vooruitgang op 
individuele gebied van onze spelers. Het mag duidelijk zijn dat de doelstelling voor eenieder anders kan 
en mag zijn. Waar de een competitief is ingesteld kan de ander recreatief bezig zijn. Het verenigen van 
deze verschillen is en blijft een grote uitdaging voor mij als trainer maar ook voor ondersteunende 
vrijwilligers. Onze stagiaires geven in hun eindevaluatie niet voor niets aan dat ze veel geleerd hebben 
en dat ze het uitdagend vonden om een groep mensen te trainen met verschillende achtergronden en 
mogelijkheden. Enthousiasme en respect worden hierbij vaak vermeld. 

In het afgelopen seizoen waren we met 3 teams actief in de competitie. Het aantal teams gaf in de 
praktijk nog wel eens praktische problemen, ook daar hebben we met zijn allen gedacht in oplossingen. 
Dit heeft geresulteerd in prachtige resultaten;  
-Team Waalwijk 1 is als derde geëindigd in de competitie, Gezien de verwachtingen en de start met 
blessures een zeer goede prestatie. We kunnen trots zijn dat we als “Nederlands” team toch maar de 
beste prestatie hebben neergezet. De collectieve wil om te presteren heeft mijn inziens de doorslag 
gegeven. En jongens wat een vechtlust, een genot om naar te kijken. Onze zuiderburen zien ons niveau 
stijgen en er staat ze nog heel wat te wachten voor het komende seizoen. 
-Team Waalwijk 2 heeft gestreden in de B poule en heeft dat met hart en ziel gedaan. Dat degradatie op 
de loer lag was ingecalculeerd, maar dat ze tot op het laatst nog uitzichten hadden om handhaving veilig 
te stellen was toch de verdienste van het gehele team. De “selectie” dames onder leiding van Mike 
verdienen hiervoor een pluim. Als team hebben ze grote stappen gemaakt. We wisten dat de 
selectiedames dit jaar voor het laatst onder Waalwijkse vlag zouden spelen. Ze hebben dit met vlag en 
wimpel gedaan.   
-Team Waalwijk 3 heeft dit jaar gestreden in de C poule. Wat vroeger de “recreatieve” poule was bleek 
in de praktijk een heel zware poule te zijn. Een poule waarin een nieuw team uit Frankrijk deel nam, een 
poule met drie teams waarvan één speler in de Nederlandse herenselectie speelt, een poule met het 
oude Nederlandse damesteam, een poule met nieuwe talentvolle spelers oftewel een poule met 
serieuze tegenstanders. Maar ons team heeft gestreden en laten zien dat ze niets onderdeden voor hun 
tegenstanders. Op de allerlaatste competitiedag zagen we dat de verschillen zo klein waren dat alles 
mogelijk leek. Plaats 3 tot en met plaats 6 lagen nog open. Onze eindspurt bleek uiteindelijk goed voor 
de derde plaats. Wat een ongelooflijk goede prestatie. Ik moet eerlijk bekennen dat het niveau mij 
verrast had, dit had alles te maken met de nieuwe opzet van de competitie. 

Trots op de prestaties en trots op diegenen die het bewerkstelligd hebben, alsmede trots op de inzet van 
allen die het mogelijk hebben gemaakt.  

Met sportieve groet, William Vugts 
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Activiteiten & evenementen van de Vereniging 
 
Familie- en Vriendentoernooi 3 februari 2013: 

 

Wat een dag! Veel teams hadden zich weer ingeschreven voor het gezellige Familie/Vrienden toernooi. 
Adriaan heeft weer een mooi schema gemaakt en met veel vrijwilligers en veel teams gingen we de dag 
beginnen. 

Eerst een mooie en goede demo waarbij mijn teamleden toch nog wel een keer een opfris momentje 
hadden: hoe zat het ook alweer met de regels, ook al spelen ze alweer vier jaar met mijn team mee. 
‘Rollercoasters’ is onze team-naam. 

We mochten als eerste beginnen in zaal 1 en dat was een mooie strijd tussen ons team en team 
‘Aanstormend Talent’  Maar net met één punt verloren, jammer, maar we waren aan elkaar gewaagd. Dit 
jaar gingen we voor het eerst in de B poule. Dat is toch wel de poule waar we thuis horen. Gewoon 
heerlijk lekker een bal spelen en, ja hoor, je krijgt in deze poule ook wel harde ballen tegen je hoofd aan 
of ergens anders. Maar in de A poule, ja, daar spelen de harde gooiers dan kan je maar beter gaan 
liggen. Maar het is wel mooi om te zien, gelachen bij team ‘Amaturk’. 

We gingen weer verder voor de wedstrijd tegen de ‘Perry’s’ die we wonnen. We hadden zo iets van: hoe 
kan dat? Vorig jaar hadden we alles verloren, wow! Daarna nog eens drie wedstrijden spelen. Je 
speelde best veel wedstrijden van 12 minuten. Als middenspeler, wat ik altijd met familie/vrienden 
toernooi ben, vind ik het toch wel pittig hoor. Maar wel leuk om te doen. Ik vind het altijd knap hoe mijn 
familie/ vrienden dit toch zomaar even doen, omdat ze nooit oefenen, dat vind ik een hele prestatie! 

Bedankt organisatie want het is een hele klus om dit gezellige evenement te organiseren.  

Minke Geraerts.   
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Pilot Tilburg: 

Naast de vrijdagavond training in Waalwijk zijn we in Tilburg tot eind juni 2013 doorgegaan met de 
pilot/wekelijkse training op de woensdagavond. Helaas was het met maar twee nieuwe leden niet 
mogelijk om op twee locaties te blijven trainen. Doordat leden of voor de training van woensdag of 
vrijdag kozen zijn beide trainingen vaak slecht bezocht. Er hebben zich geen nieuwe leden meer 
aangemeld voor eind juni. Het bestuur heeft toen besloten om alleen in Waalwijk te blijven trainen, op 
een beter bereikbare locatie en het liefst op de woensdagavond.  
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5-JARIG JUBILEUMWEEKEND GOALBALL VERENIGING WAALWIJK 

Vrijdagavond 23 augustus begon het jubileumweekend van Goalball Vereniging Waalwijk.  
Toen iedereen er was, gingen we eerst eten. De meeste hadden shoarmaschotels besteld.  
Alhoewel niet alles goed gegaan was, was het toch lekker! Na het eten gingen we in groepjes een quiz 
doen, waarbij je per categorie kon kiezen uit een makkelijke, normale of een moeilijke vraag.  
Na de quiz hebben we nog gezellig binnen gezeten en rond een uurtje of 2 gingen de meeste richting de 
slaapkamer. Zaterdagochtend kwamen er nog een paar mensen bij, die vrijdag nog niet konden komen.  
Rond 10 uur gingen we op weg naar een soort café, waar we koffie met gebak kregen. Vanuit daar 
gingen we met 2 zogenaamde fietstreinen een ronde door Loon op Zand en omstreken fietsen.  
Dit waren lange fietsen waarbij je met z’n 2en naast elkaar zat en de persoon die voorop zat moest 
sturen. Onderweg zijn we een paar keer gestopt, o.a. voor een picknick. Daarna gingen we weer terug 
naar het café en liepen we weer terug naar de accommodatie waar we verbleven. ’s Middags hebben we 
een leuke Djembé les gehad van een groep uit Rijen. We leerden verschillende ‘ritmes’, waar je nog 
lang mee in je hoofd bleef zitten! Aan het eind gingen we allemaal tegelijk spelen wat een heel leuk 
resultaat gaf! Na de Djembé les gingen we op tijd eten, omdat we op tijd weer naar de avondactiviteit 
moesten. Dit keer stond er Chinees op het menu. Toen iedereen had gegeten ging iedereen zich 
klaarmaken voor de avondactiviteit. We gingen op fluisterbootjes een rondvaart maken op de Biesbosch, 
We kregen veel informatie en het was mooi om daar te varen. Het laatste stuk was het de bedoeling om 
Bevers te spotten, maar die lieten zich niet zien. Waarschijnlijk omdat het groepje in het andere bootje te 
luidruchtig was.. ;-) Bijna aan het eind van onze rondvaart was er nog een leuke afsluiting. 
Geertruidenberg bestond namelijk 800 jaar en het was dus groot feest daar. Vlak bij een haven was er 
een groot podium gebouwd waar we vlak langs voeren en even stil gingen liggen. Toen we even later 
weer waren gearriveerd bij de accommodatie, kregen we nog wat lekkers en werd het weer een 
gezellige boel. Ook deze dag ging door tot in de late uurtjes.  Zondag hadden we een lekker rustig 
dagje. We konden uitslapen en rustig ontbijten wanneer je dat zelf wilde. Rond 11 uur gingen de meeste 
mee om een wandeling te maken door het bosrijke gebied.  
Met auto’s reden we een aantal kilometer verder naar de Loonse en Drunense duinen. Dit was ook nog 
een goede training voor ons, want we moesten een heel stuk door het losse zand lopen. Na een uur 
gingen we weer terug, en maakten we er een gezellige middag van. Ook de kinderen en partners waren 
welkom. ’s Avonds sloten we af met een lekkere barbecue. Rond 18.30uur gingen de meeste richting 
huis en was het weekend weer voorbij …  Maar het was zeker een geslaagd weekend en voor herhaling 
vatbaar! ☺  Bedankt iedereen voor de gezelligheid en natuurlijk ook voor de goede organisatie!   

 
            Door: Michelle Hereijgers,  
            speelster Waalwijk 2 
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Verslag Jubileumweekend 23-24-25 augustus 2013 

 

Omdat Goalball Vereniging Waalwijk op 22 augustus precies 5 jaar bestaat vonden wij dit een goede 
reden om een gezellig weekend met leden, vrijwilligers en enkele introducés te organiseren. 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering werd de Jubileumwerkgroep samengesteld. 

De penningmeester heeft ook dit keer enorm zijn best gedaan om de fondsen LSBS en Stichting 
Blindenhulp aan te spreken. Zij gingen beiden akkoord met de begroting en wilden dit leuke weekend 
graag sponsoren zodoende konden we aan de slag met het organiseren. 

Na een aantal keer vergaderen en ideeën uitwisselen kwamen we uiteindelijk  tot een superleuk 
programma waaraan iedereen zou kunnen deelnemen. 

Het Jubileumweekend werd gehouden in een groepsaccommodatie in Loon op Zand. Wij zijn van te 
voren gaan kijken of het geschikt was voor onze club. Het zag er allemaal goed uit dus we konden dit al 
snel vastleggen. Ook de andere activiteiten waren in goed overleg vastgelegd en ook geschikt voor onze 
doelgroep. 

Op vrijdagochtend de 23e ben ik met vrijwilligster Carola boodschappen gaan  doen. Om 13.00uur kon 
Carola de sleutel gaan halen en de eerste boodschappen naar binnen brengen. 

Rond 17.00uur kwamen de eerste leden met of zonder introducé binnendruppelen. Zij konden meteen 
hun tas en slaapspullen op het stapelbed plaatsen en evt. hun bed vast opmaken. Rond 19.00uur 
hebben we avond eten besteld bij een Turks restaurant. Na het eten was het tijd voor een leuke quiz 
onder leiding van Carola. Nog even napraten en gezellig kaartje leggen om vervolgens richting bed te 
gaan. 

De volgende morgen was het vroeg opstaan en ontbijten want om 10.00uur werden we verwacht bij de 
eerste activiteit: een tocht met een heuse Fietstrein! (zie foto) We werden verwelkomd met koffie/thee en 
een lekker stukje vlaai. Er waren twee lange Fietstreinen voor ons klaargezet met ieder  zo’n 10 
zitplaatsen 2 aan 2. Het was een handige oplossing omdat alleen de bestuurder goedziend moet zijn en 
de anderen vastgekoppeld mee konden fietsen, ziend of niet ziend. We kregen voor iedereen een 
lunchpakketje mee om onderweg te picknicken. Het was echt leuk om te doen, met z’n allen gezellig 
samen fietsen als vervanging voor een tandemtocht! Rond 12.00uur kwamen we weer aan. Lopend 
konden we weer terug naar onze accommodatie. Het begon een beetje te regenen. Maar dat was niet 
erg. Sommige mensen namen even een rustmoment anderen gingen gezellig bij elkaar zitten. Om 
14.00uur was het tijd voor de volgende activiteit: Djembé workshop. De groep werd in tweeën gesplitst. 
Dat was afgesproken met de leraar. Eerst werden wat basisdingen uitgelegd door de mensen van 
Djembé Rijen en vervolgens konden we aan het trommelen gaan. Daarna was de andere groep aan de 
beurt. Aan het eind kwamen de twee groepen samen en hebben we met z’n allen nog een geweldig 
swingend en ritmisch concert voor onszelf gegeven! Na al die ritmische inspanningen hadden we best 
wel trek gekregen. Dat kwam goed uit want het Chinees buffet werd al vroeg binnengebracht. Nadat we 
gesmuld hadden van de nasi, bami, sate en andere lekkernijen was het al snel tijd om naar onze derde 
activiteit te gaan: De Bevernight cruise. Met een aantal auto’s reden we rond 18.30uur richting 
Geertruidenberg. Daar aangekomen stonden er twee schippers aan wal om ons in de twee boten te 
helpen. Het was gezellig druk in Geertruidenberg met live muziek omdat het 800jarig bestaan van de 
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stad werd gevierd. Wij zochten de rust op in de Biesbos. Met de elektrische boten was het toch mogelijk 
om de stilte waar te nemen en onze schipper vertelde volop over veel interessante dingen van de 
Biesbos en nog veel meer. We hebben ook goed gezocht naar bevers en het werd schemerig maar 
helaas, geen bevers kunnen waarnemen. Misschien omdat er teveel lawaai was van onze pratende 
leden (in de andere boot) of omdat het feest was aldaar. Op de terugweg voeren wij langs de muziektent 
die pal aan het water stond in de stad. Leuk om te zien en te horen. We hebben een fijne boottocht 
gemaakt en weer wat kennis opgedaan van de Biesbos. In het donker terug gewandeld naar de auto’s 
en weer naar Loon op Zand gereden. Daar kregen we koffie en ander drinken en worstenbroodjes. Tot 
in de late uurtjes was het gezelligheid alom.  

Op zondagochtend na het (late) ontbijt zijn we een wandeling gaan maken in de Loonse en Drunense 
duinen. Het was een wandeling die ook door het zand ging dus we moesten ons flink inspannen. 
Prachtig weer en lekker om de benen te strekken bij een boswandeling. Vanaf 13.30uur waren de 
partners en kinderen van de leden van harte welkom en ook de sponsors/donateurs. Het was een 
gezellige boel. Rond 16.30uur was er een gezamenlijke BBQ met o.a. hamburgers, gambaspies, worst 
en diverse salades en stokbrood. Daarna kon iedereen met een volle buik rond 18.30uur weer 
huiswaarts gaan. 

Ik vond het een geslaagd Jubileumweekend waar ik met plezier aan mee georganiseerd heb.  

Met speciale dank aan de LSBS en Stichting Blindenhulp. Zonder uw sponsoring was dit mooie 
Jubileumweekend niet mogelijk geweest.  

Kim Vugts, secretaris, speelster Waalwijk 2 en lid activiteitencommissie Jubileumweekend
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OLIEBOLLENTOERNOOI NIJMEGEN  

 

Op maandagochtend 30 december vond in Nijmegen het jeugd “Oliebollen” toernooi plaats in het ROC gebouw 
naast het station waar de Nijmeegse goalballvereniging Vocasa wekelijks traint.  

Er hadden zich 5 teams aangemeld met kinderen tussen de 9 en 14 jaar jong. Allemaal lekker enthousiast 
begonnen zij aan een sportieve en spannende dag want je wilt eigenlijk best winnen… Het winnende team van 
vorig jaar “De Oliebollen” was ook aanwezig om hun eigen titel te verdedigen. Goalball Vereniging Waalwijk had 
ook een team, de Knalpotten, bestaande uit 5 meisjes. Waaronder 3 dochters van leden van onze vereniging en 
twee vriendinnen. 

De eerste wedstrijd was meteen al tegen “De Oliebollen” en dat was best een zware pot. De dames deden enorm 
hun best maar helaas verloren zij deze wedstrijd met 10 punten verschil. De Knalpotten moesten even op gang 
komen en hebben zich goed hersteld. Er werden spannende wedstrijden gespeeld, ook met winnend resultaat. 

Er waren enthousiaste toeschouwers aanwezig, je mocht je eigen fans meenemen. Natuurlijk waren er veel ouders 
bij die hun kinderen aanmoedigden (tussen de wedstrijden door) en als het mocht. En er waren oliebollen, koffie, 
thee en andere lekkernijen verkrijgbaar.  

Na een spannende halve finale tussen de nummers 3, 4 en 5 zijn onze Knalpotten als 3e geëindigd! En de 
zinderende finale tussen “de Oliebollen” en “ de Appelflappen” werd na een verlenging van 3 minuten wederom 
gewonnen door “de Oliebollen”! 

Er werd nog een mooie teamfoto gemaakt en iedereen kreeg nog een leuk presentje mee naar huis. Tot volgend 
jaar zullen we maar zeggen. Het was een superleuke dag voor iedereen. 

  

 



15	  

	  

Contactgegevens & Colofon	  

___________________________________________________________________________________ 

Contactgegevens 
 

Goalball Vereniging Waalwijk 

P/a Cortembergstraat 86 

5144 CC Waalwijk	  

Mob.nr.: 06-53569991 

secretaris@goalballwaalwijk.nl 

www.goalballwaalwijk.nl 

fb: Goalball Vereniging Waalwijk 	  

IBAN NL28 RABO 01175.99.247 

KvK nummer 17231539	  

 

 

____________________________________________________________________________ 

Colofon 
Het Jaarverslag 2013 wordt uitgegeven door het Bestuur van Goalball Vereniging Waalwijk. 

De tekstbijdragen zijn van Adriaan Vugts, Marcel van Beijnen, William Vugts en Kim Vugts. 

Het Jaarverslag is samengesteld door Adriaan en Kim Vugts. 

Het Jaarverslag is vormgegeven door William Vugts.	  


