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Het Jaarverslag 2015 heeft, conform de Statuten van onze Vereniging, betrekking op de periode van 01 januari 
2015 t/m 31 december 2015. 

In dit Jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten van de Vereniging, zoals ze in 2015 zijn ondernomen. 
Tevens krijgt u de samenstellingen van Bestuur, leden en vrijwilligers per 31 december 2015 te zien. 
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Woordje van de Voorzitter	  
Hoi allen,  

Ook dit jaar kreeg ik weer het jaarlijks verzoek van onze secretaris om een stukje in het jaarverslag te 
schrijven. En terwijl ik achter mijn computer zit na te denken wat ik dit jaar wil schrijven, besef ik me dat 
dit al weer het achtste seizoen van onze vereniging is. Een periode waarin al ontzettend veel gebeurd, 
gedaan en gepresteerd is. Ook dit jaar weer. Wat voor mij misschien voelt als een stabiel jaar, is er toch 
op sportief gebied behoorlijk veel gebeurd. 

Eind 2014 zijn we gestart met het geven van jeugdgoalball trainingen. Uit de wijde omtrek kwamen er 
verschillende kinderen kennis maken met Goalball. De kinderen waren erg enthousiast en we besloten 1 
maal per maand een jeugdtraining te organiseren. Het leek een groot succes te worden. In het begin 
werden de trainingen goed bezocht, maar al snel bleek dat voor veel kinderen de reisafstand in 
combinatie met school en andere activiteiten te vermoeiend was. Er bleef een kleine harde kern over, 
maar dit bleek uit eindelijk niet voldoende te zijn om de jeugd goalball in Waalwijk bestaansrecht te 
geven. Het spijt mij dan ook te moeten zeggen dat wij als bestuur, hebben besloten, te moeten stoppen 
met het verzorgen van deze jeugdtrainingen. 

Er is natuurlijk altijd ruimte om per individu te bekijken of een jeugdspeler er al klaar voor is om 
langzaam mee te gaan spelen met de volwassen goalball. 

Op sportief gebied zijn er ook weer de nodige prijzen in de wacht gesleept. Zo won Waalwijk 1 het 
Nederlands kampioenschap en werd Waalwijk 2 eerste in de C competitie. Ook werd door Waalwijk 1 de 
derde prijs behaald in de A competitie. Ook dit jaar zijn de messen weer geslepen en strijden beide 
teams er voor om weer een hoog resultaat te behalen. Waalwijk 2 staat zelfs momenteel op de eerste 
plaats in de B competitie. Ik ben erg benieuwd hoe de prijzen dit jaar verdeeld gaan worden. 

Over de uitslag van het Familie en Vrienden toernooi van begin 2015, doe ik maar geen uitspraak… 
haha ;-)  

De trainingsavonden worden ook dit jaar goed bezocht en zijn versterkt door twee nieuwe fanatieke 
leden. Zelf heb ik het dit jaar als spelend lid meerdere malen moeten laten afweten. Zoals waarschijnlijk 
de meesten van jullie al wel weten heb ik sinds vorig jaar een nieuwe job. Dat inhoudt dat ik regelmatig 
in het buitenland verblijf om in een voorstelling genaamd Aurora te spelen. De voorstelling bestaat voor 
het grootste deel uit het spelen van een 'real Goalball match'. Het is voor mij een totaal nieuwe ervaring, 
maar zo super gaaf om te doen! In mei van het komend jaar worden de shows weer hervat. Op dit 
moment zijn er geen optredens en ben ik weer wekelijks aanwezig op de trainingen. 

Sinds afgelopen seizoen geef ik samen met Wiliam de trainingen. Dit geeft meer ruimte voor individuele 
aandacht en specifieke trainingsoefeningen. Tijdens het tweede gedeelte van de training, neemt Wiliam 
de training volledig over en verzorgt hij samen met onze vrijwilliger Carola de wedstrijden. 

Rest mij nog maar één ding te zeggen: Iedereen bedankt voor weer een geweldig seizoen en dat er nog 
maar vele mogen volgen. Ook iedereen die dit financieel mogelijk heeft gemaakt, bedankt! 

Met sportieve groet,  

Marcel van Beijnen 

Voorzitter Goalball Waalwijk 
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Samenstelling 

 
Bestuur 

 

In onderstaande tabel staan de gegevens van de drie bestuursleden over het jaar 2015.  

 

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 2015 heeft de Vereniging 14 leden, variërend in leeftijd van 20 tot 54 jaar. Ten opzichte 
van 2014 is het ledenaantal hetzelfde gebleven. Er zijn in 2015 twee personen bij onze goalball 
vereniging gestopt, namelijk Bianca Stokkingreef en Rick Sermeus. Er zijn inmiddels ook twee nieuwe 
leden bijgekomen, namelijk Mindy Kroon en Arnold de Vooght. In onderstaande tabel ziet u het 
ledenbestand per 31 december 2015. 

Vrouwelijke leden Mannelijke leden 

Kim Vugts (46) Arnold de Vooght (54) 

Linda van Wijk (30) Adriaan Vugts (49) 

Mindy Kroon (22) William Vugts (47) 

Michelle Hereijgers (20) Corné van Ierland (45) 

 Carlo Klijsen (42) 

 Pascal Wirken (42) 

 Sebastiaan Hermans (37) 

 Marcel van Beijnen (30) 

 Jeroen Meijer (24) 

 Wesley Dankers (23) 
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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 5 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 onderstaande tabel ziet u het vaste vrijwilligersbestand per 31 december 2015. 

Vrijwilligers:	   Functie binnen de Vereniging:	  

William Vugts	   Gediplomeerd trainer / coach / Scheidsrechter	  

Carola Sprangers	   Assistant trainer / Scheidsrechter	  

Rabin den Hoed Coach / speler Waalwijk 1 	  

Joep	  Klijsen	   Chauffeur	  /	  helpende	  hand	  

Ad Vugts	   Chauffeur / helpende hand	  
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Competitie Goalball 2015-2016  
 

 
Teamsamenstelling: 

Waalwijk 1:	   Waalwijk 2:	   	  

Sebastiaan Hermans 

Pascal Wirken 

Rabin den Hoed 

Jeroen Meijer 

Arnold de Vooght                             	  

Adriaan Vugts 

Marcel van Beijnen 

Carlo Klijsen 

Michelle Hereijgers 

Linda van Wijk 

Kim Vugts 
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Verloop competitie   
Verslag van onze trainer/coach 

Zoals gebruikelijk schrijf ik als trainer/coach ieder jaar een verslag over het verloop van de competitie en 
de trainingen. Ik start met het competitieverloop. Dit jaar speelden we met 2 teams in de goalball 
competitie, Waalwijk 1 en Waalwijk 2. Ook dit jaar, zowel op A als B niveau, werd er fanatiek gestreden 
om een goede eindklassering. Er werd dit jaar gebruik gemaakt van een nieuwe ranking-methodiek, iets 
wat veel gespreksstof opleverde en vaak ook niet begrepen werd. Ook ik vond de nieuwe methodiek niet 
helder en transparant. Ik blijf persoonlijk de voorkeur houden voor een aparte ranking voor iedere 
afzonderlijke poule met daaraan vastgekoppeld promotie/degradatiewedstrijden op het einde van de 
competitie. Dit doet, naar mijn mening, meer recht aan de felle strijd in de afzonderlijke poules. In de 
huidige eindstand zie je dat namelijk niet terug. Na 3 competitierondes, waarbij aan het eind van iedere 
ronde gepromoveerd en gedegradeerd werd tussen de A, B en C poule is er een gezamenlijke  
eindstand opgemaakt. Waasland is de competitiekampioen van het seizoen 2014-2015 geworden.  
Met op plaats 2 de Belgische Heren en op de 3de plaats Waalwijk 1. De eindstand in de ranking werd 
uiteindelijk: 

Team Totaal 

Waasland 100 

Belgische Heren 97 

Waalwijk 1 85 

Haag 88 82 

Hercules 1 72 

GVUZ 1 69 

Haag 08 61 

LHF 57 

Haag 10 56 

Haag 14 52 

Waalwijk 2 45 

Hercules 2 38 

GVUZ 2 36 

Belgische Dames 33 

GVUZ 3 30 

Dwarsliggers 28 

De Pont 24 

Vocasa 15 

Atomium 0 
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Team Waalwijk 1 presteerde goed tijdens de competitie. Zoals altijd gingen ze vol voor de prijzen. Ook 
dit jaar was er weer geduchte concurrentie van onze zuiderburen. De Belgen, vertegenwoordigd door 
Waasland en door de Nationale selectie,  presteerden op een hoog niveau. Zoals gezegd werd 
Waasland  verdiend 1e . De 2e plaats ging naar de Belgische selectie. Op gepaste afstand werd er met 
name door Waalwijk 1 en Haag 88 hard gestreden om de derde plaats. Waalwijk 1 trok daarbij net aan 
het langste eind al bleken de onderlinge confrontaties voor Waalwijk 1 zeer lastig te zijn.  Haag 88 werd 
dan ook vertegenwoordigd door de Nederlandse selectiespelers. De derde plaats mag dan ook gerust 
een succes genoemd worden. Daarmee toont Waalwijk 1 aan nog steeds tot de top te behoren van de 
Nederlandse teams. 

Waalwijk 2 had dit jaar geduchte concurrentie, de B poule was dit jaar vertegenwoordigd door een aantal 
sterke teams. Veel teams hadden A waardige spelers in hun gelederen, hierdoor was het niveau hoog te 
noemen. Ook Waalwijk 2 was versterkt met een A speler. Daardoor werd er op het scherpst van de 
snede meegestreden om een goede eindklassering. Op beslissende momenten kwamen we af en toe 
net iets te kort, mijn inzien doordat veel teams aanvallend meerdere spelers tot hun beschikking hadden. 
Dat maakte het verschil. Maar wat hadden de meeste teams het moeilijk, Waalwijk 2 bleek een harde 
noot om te kraken. Verdedigend gaven we veel weerstand, en aanvallend kwamen we vaak verassend 
uit de hoek. Doordat het aanvalswerk bij Waalwijk 2 veelal van een speler afhankelijk was werden de 
wedstrijden op cruciale momenten op het eind beslist (helaas niet altijd in ons voordeel). Als trainer vond 
ik het vaak lastig om door te wisselen, mede omdat de wedstrijden ook door ons gewonnen konden 
worden. Helaas is er geen aparte eindklassering waardoor het resultaat van de harde strijd niet op 
waarde beoordeeld kan worden. Insiders weten echter hoe hard er gewerkt is. Als coach heb ik het team 
als team zien spelen, waarvoor mijn waardering.

 

Terug naar Waalwijk 1, op 9 mei 2015 schreven ze geschiedenis voor onze vereniging. Op deze datum 
werd er in Emmeloord voor het Nederlandse kampioenschap gespeeld. Op basis van de eindklassering 
van de reguliere competitie konden we deelnemen aan het NK. Voorafgaand bleek dat de coach van 
Waalwijk 1 en een speler niet aanwezig konden zijn. Een aderlating voor Waalwijk 1. Daardoor werden 
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de honneurs v.w.b. het coachen waargenomen door mijzelf. Daarnaast deed ik een beroep op twee 
spelers uit Waalwijk 2. Zowel Kim als Adriaan werden verzocht deel te nemen aan het NK.  
De loting was gunstig, hierdoor konden we in het toernooi groeien. Het team werd tactisch omgezet, 
Jeroen werd naar de flanken gezet en Marcel werd de middenman. Sebastiaan en Jeroen kregen de 
opdracht om aanvallend veel te variëren. Het bleek al snel dat deze tactische omzetting heel goed 
uitpakte. Marcel beet zich vast in de verdediging, zeer goed ondersteund door de flanken. Aanvallend 
was het ook een genot om naar te kijken. Ook Adriaan en Kim vervulden een belangrijke rol. Daar waar 
het spel het toeliet werden ze ingezet, mede om de A spelers rust te gunnen voor de resterende partijen. 
Er werd ook op dat vlak tactisch gekeken naar het verloop van de dag. En wat voor een dag. De finale 
werd al op zeer overtuigende wijze bereikt, sommige wedstrijden bleken een vernedering voor onze 
tegenstanders.  
Uiteindelijk werd de finale bereikt, we speelden tegen het lastige Haag, wederom vertegenwoordigd door 
de selectiespelers van het Nederlandse team. Dit maal hadden ze geen schijn van kans, we wonnen 
zeer overtuigend met 4-1. Waalwijk 1 werd Nederlands kampioen. Een geweldige prestatie.  

Van deze unieke prestatie naar onze trainingsavonden te Waalwijk. Door privéomstandigheden heb ik 
een tijd de trainingen niet bij kunnen wonen, het deed mij deugd dat Marcel (tegenwoordig gediplomeerd 
sportmasseur) de trainingen op een volwaardige wijze heeft voortgezet. Hierbij werd hij natuurlijk weer 
goed ondersteund door Carola, onze trouwe vrijwilligster en sedert dit jaar gediplomeerd scheidsrechter. 
Maar wat is een vereniging zonder leden. De opkomst tijdens de trainingsavonden is hoog en er wordt 
hard getraind. Een bijzonder aspect wat ik niet onvermeld wil laten is de opkomst van onze recreatieve 
spelers (zij die niet deelnemen aan de competitie). Zij komen zeer getrouw naar de trainingsavonden. Dit 
waardeer ik enorm. Ook onze B spelers zijn er vrijwel altijd. En natuurlijk onze nieuwe leden “Linda en 
Mindy”, trouw aanwezig en spelend alsof ze al jaren meedoen. Door de goede opkomst kan er altijd 
goed getraind worden. Ook zijn er een aantal dagen geweest waarop we gezamenlijk met de A selectie 
getraind en gespeeld hebben. We zijn weer terug op onze vertrouwde locatie in Waalwijk, dit tot 
eenieders tevredenheid. Mijn dank gaat ook uit naar de basisschool met zijn goede faciliteiten. 

Al met al een zeer sportief jaar met goede resultaten, een goede trainingsopkomst en prima 
vooruitzichten op het reeds gestarte seizoen. 

Mijn dank, 

William Vugts, Trainer/coach goalball vereniging Waalwijk. 

 



11	  

NK Goalball 2015 
Door Sebastiaan Hermans, speler team Waalwijk 1 

Op 9 mei 2015 vond in het 'pittoreske' Emmeloord het Nederlands Kampioenschap Goalball 2015 plaats. 
Het was een tering-eind rijden, maar het was de moeite waard! Waalwijk 1 streed met zeven andere 
teams om de felbegeerde titel. Het team bestond uit Kim, Adriaan, Marcel, Jeroen en ondergetekende. 
Ook William, onze coach, leidsman, chauffeur, mediator en gids in het duister was uiteraard ook van de 
partij. 

Bij gebreke van Belgische teams hadden we onszelf al als één van de kanshebbers op de titel 
aangemerkt, maar dat het zo gemakkelijk zou gaan, had ik toch niet verwacht. In de voorronde werden 
Hercules 2 (16 – 6), GVUZ (11 – 4) en Haag'10 (11 -1) van het tapijt geveegd. In de halve finale 
moesten we het opnemen tegen Hercules 1. De hoop op een spannende wedstrijd was na enkele 
minuten al vervlogen. Binnen de kortste keren keek Hercules tegen een haast onoverbrugbare 
achterstand aan en kort na de rust heeft Waalwijk 1 de teller op 12 – 2 gezet, waardoor een voorsprong 
van 10 doelpunten werd bereikt en de wedstrijd een voortijdig einde kende. 

Alleen de finale bleek een echte wedstrijd. Van Haag 88 hadden we in de competitie al twee keer nipt 
verloren en we wisten dat zij net zo gebrand waren op de titel als wij. De wedstrijd ging gelijk op en er 
werd in verhouding tot de eerder gespeelde wedstrijden door beide teams zeer weinig gescoord. Het feit 
dat we ons consequent aan de speciaal op deze tegenstander toegesneden speeltactiek hebben 
gehouden en veel geduld hebben bewaard, heeft ons uiteindelijk de overwinning (4 – 1) gebracht. 

Een meneer in een net pak (naar verluidt de plaatselijke wethouder van sport) reikte de prijzen uit. De 
titel ging dus naar Waalwijk 1! En dat hebben we gevierd met slagroomtaart en bier. Een niet alledaagse 
combinatie, maar in de feeststemming van dat moment smaakte het prima. Komend seizoen zullen we 
de titel met verve verdedigen.  
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Activiteiten & evenementen van de Vereniging 
Familie & vriendentoernooi 2015  door Linda van Wijk, speelster Waalwijk 2 

Op 8 februari was het weer zover, tijd voor het jaarlijkse familie & vriendentoernooi. Het toernooi 
vond plaats in onze trainingslocatie gymzaal Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. Voor mij 
was dit de eerste deelname aan het familie & vriendentoernooi aangezien ik pas sinds 
november 2014 goalball speel. Samen met 2 familieleden & Kim vormden wij team de 
fanatiekelingen. Vanaf 09.30 uur was de zaal geopend. Om 10.00 werd er een korte uitleg over 
het spel gegeven en kon er door de teams even geoefend worden met onder andere het 
oriënteren in het veld en het oefenen van de verdedigingshouding. Vervolgens begon om half 
11 de eerste wedstrijd. Er werd gespeeld in een A poule en een B poule. Wij speelden in de B 
poule en mochten meteen de allereerste wedstrijd van de dag spelen tegen Team Balkom+. 
Ondanks dat mijn familieleden moesten wennen aan het spelen met een geblindeerde bril en de 
daardoor lastige oriëntatie in het veld, wisten wij deze eerste wedstrijd te winnen. De tweede 
wedstrijd tegen het V team verloren we. Ook voor de innerlijke mens werd tijdens deze dag 
goed gezorgd. In de kantine waren onder andere koffie, thee, belegde broodjes en koeken te 
verkrijgen. Nadat alle teams een keer tegen elkaar hadden gespeeld, was er een langere pauze 
om van een lekker belegd broodje te genieten. Na de pauze speelden we nog één keer tegen 
zowel Team Balkom+ als tegen het V Team. Beide wedstrijden werden ondanks onze fanatieke 
strijd verloren. Rond half 5 waren alle wedstrijden gespeeld en was het tijd voor de 
prijsuitreiking. In de A poule werd team R.J.J.J.M. eerste, team Below tweede en team 
Interactive Studios derde. In de B poule werd het V team eerste, team Balkom+ tweede en 
team de Fanatiekelingen derde. Na een gezellige dag keerden we rond 16.45 uur weer 
huiswaarts.  

 

 

 

V Team 

 

    

 

 

 

  Team RJJJM 

 



13	  

Verenigingsuitje 
Door Corné van Ierland, recreatieve speler 

Op zondag 30 augustus vond het jaarlijkse uitje van goalball vereniging Waalwijk plaats. De 
leden Carola en Corné hadden een leuke middag en avond georganiseerd. Met name Carola 
was de drijvende kracht in de organisatie. 

In totaal waren we met 12 leden. We verzamelden allemaal bij de woning van onze 
penningmeester en secretaris. Hier begon de dag met koffie en een versnapering. Vervolgens 
reden we met diverse auto’s naar Drunen. Daar kregen we een judo clinic verzorgd door Erica 
van Judo Club Drunen. Zij werd bijgestaan door Marc, Michel en Meike. Iedereen kreeg een 
echt judo pak aan en na een korte warming-up kon de clinic beginnen. Deze was erg leuk en 
bepaald niet lichtjes te noemen. Dit bleek uit het feit dat Carola een teen heeft gebroken. 
Allereerst werd de techniek van het vallen uitgelegd want dit blijkt super belangrijk te zijn. 
Wanneer je niet goed valt kun je je polsen lelijk blesseren. Daarna kregen we uitleg over 
diverse grepen en worpen. Uiteraard gingen we deze ook zelf toepassen. Ik persoonlijk vond dit 
erg leuk. Al begrijp ik nu dat er verschillende gewichtsklassen zijn in het judo. De afsluitende 
oefening was een spel waarbij je elkaar op de grond moest krijgen. Dit was de oefening waarbij 
Carola heer teen heeft gebroken. Dus net als goalball is ook judo geen sport voor watjes.  

Nadat iedereen zich opgefrist had reden we met een voldaan gevoel terug naar Waalwijk. Na 
deze sportieve middag had iedereen enorme trek gekregen. Een lekkere bbq was een welkome 
afsluiting van de dag. Vlees, salades en drank was er voldoende voor iedereen.  

Het jaarlijkse uitje zat erop. Op naar het volgend jaar.  
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Clinic goalball bij Visio  

Landelijke contactdag voor brailleleerlingen en hun ouders 20 november 
2015  

Bron: gedeeltelijke weergave van dit artikel op de website www.visio.org 
Visio en Bartiméus organiseren elk schooljaar een landelijke contactdag voor kinderen én hun 
ouders waarin leren en gezelligheid centraal staan. het is voor zeer slechtziende en blinde 
leerlingen en hun ouders in groep 3 tot en met 8 van het reguliere basisonderwijs. We 
ondernemen activiteiten, die niet in het "gewone" schoolprogramma voorkomen. Met elkaar 
kunnen we ervaringen uitwisselen, leren samenwerken, grenzen verkennen en verleggen. In 
spelvorm komen onderwerpen als mobiliteit, bewegen en praktische zelfredzaamheid aan bod. 

Dit schooljaar was de organisatie in handen van de afdeling Ambulante Onderwijskundige 
Begeleiding (AOB) van Visio Onderwijs. Door het gevarieerde programma was deze 
ontmoetingsdag zeer geslaagd. De kinderen kregen van de goalball vereniging Waalwijk een 
échte goalball training. De kinderen mochten na de training deze sport aan hun ouders 
demonstreren. Het publiek was doodstil, want de rinkelbal moest goed te volgen zijn! Het 
applaus na de wedstrijd was geweldig. Wat een enthousiasme. Vooraf aan deze 
wedstrijd konden de ouders naar een lezing van een ervaringsdeskundige blinde 
maatschappelijk werkster luisteren. De lezing ging over in een levendig gesprek tussen de 
spreekster en de ouders onder leiding van een AOB'er. 

(Pascal Wirken, Adriaan en Kim Vugts hebben deze clinic bij Visio te Huizen verzorgd.) 
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Contactgegevens & Colofon	  

___________________________________________________________________________________ 

Contactgegevens 
 

Goalball Vereniging Waalwijk 

P/a Cortembergstraat 86 

5144 CC Waalwijk	  

Mob.nr.: 06-26568562 

secretaris@goalballwaalwijk.nl 

www.goalballwaalwijk.nl 

fb: Goalball Vereniging Waalwijk 	  

IBAN NL28 RABO 01175.99.247 

KvK nummer 17231539	  

 

____________________________________________________________________________ 

Colofon 
Het Jaarverslag 2015 wordt uitgegeven door het Bestuur van Goalball Vereniging Waalwijk. 

De tekstbijdragen zijn van Marcel van Beijnen, William Vugts, Sebastiaan Hermans, Linda van Wijk, 
Corné van Ierland, Adriaan Vugts en Kim Vugts. 

Het Jaarverslag is samengesteld door Adriaan en Kim Vugts. 

Het Jaarverslag is vormgegeven door Kim Vugts.	  


