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Het Jaarverslag 2019 heeft, conform de Statuten van onze Vereniging, betrekking op de periode van 01
januari 2019 t/m 31 december 2019. In dit Jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten van de
Vereniging, zoals ze in 2019 zijn ondernomen. Tevens krijgt u de samenstellingen van bestuur, leden en
vrijwilligers per 31 december 2019 te zien.
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Woordje van de Voorzitter
Beste lezer,
Op 28 september 2019 heeft “het grote Familie & Vrienden jubileumtoernooi’ plaatsgevonden. Na een jaar
van feestelijkheden, om ons tien jarig jubileum te vieren, hebben we dit afgesloten met een groots
georganiseerd goalball toernooi. Er deden maar liefst 20 teams mee in allerlei gradaties; van beginnende
tot ervaren goalballers. Het maakte mij als voorzitter erg trots om te zien hoeveel mensen er op deze dag
plezier beleefden aan onze sport. Verderop in dit jaarverslag wordt er nog uitgebreid door één van onze
vrijwilligers over geschreven.
Het gaat goed met de vereniging. Momenteel telt de club 19 leden en 6 vrijwilligers. Omdat een aantal
leden een lange reistijd hebben is niet iedereen iedere week aanwezig op de training, maar zijn we
gemiddeld toch met zo’n 10 tot 14 personen. Soms vergt het dan ook de nodige creativiteit van de trainer
en onze twee vaste vrijwilligers om iedereen aan zijn trekken te laten komen. Ideaal zou zijn dat je op
meerdere avonden een training kan aanbieden en dat je dit kan indelen naar ieder zijn/haar niveau.
Hiervoor moet je als vereniging wel beschikken over voldoende trainerscapaciteit, vrijwilligers, spelers, geld
en beschikbaarheid van een geschikte zaal op een voor ons gewenste tijd. Een aantal van deze punten zijn
op dit moment nog moeilijk voor elkaar te krijgen, maar als voorzitter heb ik de wens dit ooit nog met elkaar
te kunnen realiseren. De wens om torball te introduceren bestaat ook nog steeds. Dit is een vergelijkbare
sport als goalball, maar wordt op een kleiner veld met een lichtere en kleinere bal gespeeld. Ideaal om met
kinderen te spelen. Daarnaast biedt torball ook voordelen om de techniek bij de goalball te verbeteren.
Door torball te introduceren krijg je hopelijk meer jeugdleden, die vervolgens kunnen doorstromen naar de
goalball, dat vaak pas rond je veertiende geschikt is om te spelen. Zo word je als club nog groter en krijg je
meer mogelijkheden tot uitbreiding.
Dan van de wensdromen naar de realiteit.
Waalwijk 1 is op 20 april 2019 voor het 3e jaar op rij Nederlands Kampioen geworden en zes van onze
leden hebben uit mogen komen onder de Nederlandse vlag op het A-EK voor vrouwen of het C-EK voor
mannen. Wij zijn hier als vereniging dan ook erg trots op. Om meer ervaring op te doen en het niveau van
de vereniging omhoog te krijgen, hebben we in november 2019 ook meegedaan aan een toernooi in
Griekenland. Hier deden verschillende clubteams mee, maar ook een aantal landenteams. Het niveau was
hoog en we zijn dan ook zesde van de acht geworden. Maar we hebben er weer een hoop ervaring
opgedaan en ons internationale netwerk uitgebreid. Mogelijk komt er een Grieks team naar de volgende
editie van het Familie en Vriendentoernooi. Erg leuk. Het gaat goed met de vereniging, maar zonder de
financiële steun van onze sponsoren, subsidies van de gemeente, de verschillende fondsen en foundations
en natuurlijk onze donateurs, was dit alles niet mogelijk. De leden en vrijwilligers maken en vormen de
vereniging, maar zonder extra financiële steun kan een kleine vereniging, zoals wij niet bestaan. Veel dank
aan hen die er mede zorg voor dragen dat wij wekelijks onze sport kunnen beoefenen. Voor mij persoonlijk
speelt goalball een belangrijke rol in mijn leven en ik haal er dan ook enorm veel voldoening uit. Dan rest
mij nog u veel leesplezier te wensen met dit jaarverslag. Schroom niet en kom zeker eens een kijkje nemen
tijdens een van onze trainingsavonden op woensdag van 19:00uur tot en met 20:45uur. Iedereen is van
harte welkom en mocht je het eens willen proberen, zorg en dan voor dat u zaalschoenen bij u heeft en
sportief gekleed bent, om samen met ons een balletje te gooien.
Met vriendelijke groet,
Marcel van Beijnen
Voorzitter Goalball Vereniging Waalwijk
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Samenstelling
Bestuur:
In onderstaande tabel staan de gegevens van de drie bestuursleden over het jaar 2019.

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Dhr. M.J.J. van Beijnen (Marcel) Mw. K.E. Vugts Mebius (Kim)

Dhr. A.W.A.M. Vugts (Adriaan)

Mede 16

Cortembergstraat 86

Cortembergstraat 86

5142 NT Waalwijk

5144CC Waalwijk

5144CC Waalwijk

M: 06 10707110

M: 06-26568562

M: 06-53569991

E: marcelvanbeijnen@gmail.com

E: secretaris@goalballwaalwijk.nl

E: avugts66@gmail.com

Actiefoto Waalwijk 1
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Leden
Aan het eind van 2019 heeft de Vereniging 19 leden, variërend in leeftijd van 15 tot 58 jaar. Ten opzichte
van 2018 is het ledenaantal gegroeid. Stephanie en Celeste zijn sinds maart lid geworden, Bretly is lid
sinds september en Corné is in december lid geworden van Goalball Vereniging Waalwijk.
.

In onderstaande tabel ziet u het ledenbestand per 31 december 2019.

Vrouwelijke leden

Mannelijke leden

Kim Vugts (50)

Arnold de Voogd (58)

Charlotte Scheelen (29)

Adriaan Vugts (53)

Michelle Hereijgers (24)

William Vugts (51)

Stephanie Boenink (22)

Carlo Klijsen (46)

Celeste Troost (21)

Pascal Wirken (46)
Bretly Kastiel (45)
Sebastiaan Hermans (41)
Marcel van Beijnen (34)
Corné Speksnijder (33)
Jeroen Meijer (28)
Wesley Dankers (27)
Joost van de Kreeke (25)
Frank van de Kreeke (21)
Timo Kuijpers (15)
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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 vrijwilligers kunnen we
incidenteel beroep doen op een aantal vrijwilligers uit de familie- & vriendenkring. Met name hun inzet
tijdens evenementen en toernooien is onmisbaar.
In onderstaande tabel ziet u het vaste vrijwilligersbestand per 31 december 2019

Vrijwilligers

Functie

William Vugts

Gediplomeerd trainer
Coach van team Waalwijk 1 en 2
Scheidsrechter

Carola Sprangers

Assistent trainer
Coach van team Waalwijk 2 en 3
Scheidsrechter

Joep Klijsen

Chauffeur
Helpende hand

Viola Zegers

Scheidsrechter
Official

Maartje Vugts

Official
Helpende hand

Wendy Kuipers

Scheidsrechter
Official
Helpende hand

Adriaan Vugts

Lid toernooien commissie

Kim Vugts

Lid toernooien commissie

Marcel van Beijnen

Lid toernooien commissie
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Competitie Goalball 2019 – 2020
Teamsamenstelling:

Waalwijk 1
coach William Vugts

Waalwijk 2
coach Carola Sprangers
William Vugts

Waalwijk 3
coach Carola Sprangers

Marcel van Beijnen
Frank van de Kreeke
Joost van de Kreeke
Jeroen Meijer

Sebastiaan Hermans
Arnold de Vooght
Adriaan Vugts
Pascal Wirken

Michelle Hereijgers
Bretly Kastiel
Carlo Klijsen
Charlotte Scheelen
Kim Vugts
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Verslag van onze trainer
Beste lezer,
Ook dit jaar werp ik een terugblik op het voorbije seizoen. Het is een bewogen seizoen geweest, zowel
voor mij persoonlijk als voor onze vereniging. Ik heb de pet van het bondscoachschap aan de wilgen
gehangen. De aanleiding hiervoor lag voornamelijk gelegen in privé omstandigheden. Ondanks dat dit wel
wat teweeg heeft gebracht, is er op nationaal niveau doorgepakt en hebben zowel de dames- als
herenselectie onder bezielende leiding van de nieuwe bondscoach gestreden op het hoogste niveau.
Uiteraard was ik verheugd dat het gros van de spelers behouden bleef in de nieuwe selecties. Goalball
vereniging Waalwijk is nog steeds hofleverancier van beide selecties. Zowel de dames selectie als de
herenselectie heeft momenteel 3 spelers in hun team die lid zijn van onze vereniging. Dat betekent dat de
helft van de totale selectie bestaat uit leden van goalball vereniging Waalwijk. Bovendien zijn ze vaak ook
nog de basisspelers. Het damesteam kreeg de unieke kans om in Duitsland te strijden op het A-EK. Een
unieke sportieve ervaring op het allerhoogste niveau die ze niet snel zullen vergeten. Het herenteam heeft
in Italië verdienstelijk deelgenomen aan het Europese kampioenschap voor C landen. Op www.goalball.nl
vind je uitgebreidere verslagen van deze toernooien.
In clubverband hebben we afgelopen seizoen in de competitie gestreden met drie teams. Waalwijk 1 en
Waalwijk 2 streden in de hoofdklasse en Waalwijk 3 in de tweede klasse.
Voor de verandering start ik dit jaar met Waalwijk 3. Onder leiding van vrijwilligster Viola hebben de dames
Charlotte, Kim en Michelle samen met Timo tot de laatste competitiedag vooruitzicht gehad op een
podiumplaats. De stand verraadt dat plaats twee t/m vier zeer dicht op elkaar zijn geëindigd. Waalwijk 3 is
uiteindelijk verdienstelijk vierde geworden. Let wel: één wedstrijd meer gewonnen en ze hadden de tweede
plaats te pakken gehad. Op doelsaldo zaten ze goed. De eerste plaats ging naar de zuiderburen, team
Noordzee uit België. Zij waren bij uitstek de favoriet en hebben dat ook waar gemaakt door ongeslagen te
promoveren naar de eerste klasse.
Waalwijk 2 werd door Carola gecoacht. Onze veteranen Arnold, Adriaan, Pascal en Sebastiaan zaten zeer
dicht tegen een podiumplaats aan. Ze hebben de vierde plaats bereikt, omdat het doelsaldo net
ontoereikend was voor de derde plaats. Het aantal punten was gelijk aan dat van Hercules 1. Op de laatste
competitiedag was alles nog mogelijk. Waalwijk 1 had zes punten voorsprong en waren op voorhand
favoriet om kampioen te worden. Waalwijk 2 kon echter ook nog steeds het podium bereiken. Tijdens de
eerste wedstrijd van de laatste competitiedag bewees Waalwijk 2 een uitstekende dienst aan Waalwijk 1.
Zonder nog gespeeld te hebben, werd Waalwijk 1 al landskampioen. Waalwijk 2 won van de directe
concurrent, waardoor Waalwijk 1 al kampioen was. Het plezier waarmee Waalwijk 2 dit seizoen gespeeld
heeft, was een genot om te zien. Ervaring en spelvreugde hebben ervoor gezorgd dat ze een prima
seizoen hebben gespeeld. Het zou me niet verbazen als ze het komende seizoen een podiumplaats
opeisen.
Waalwijk 1 heeft de landstitel geprolongeerd. Met afstand zijn ze Nederlands kampioen geworden. In
vijftien wedstrijden hebben ze veertig punten vergaard. Ze hebben een positief doelsaldo van 88 gehaald.
Het aantal tegendoelpunten was veel lager vergeleken met de andere teams. Team Haag 88 is als tweede
geëindigd op twaalf punten afstand. Verdedigend is Waalwijk 1 met Jeroen, Joost, Marcel en Frank moeilijk
te passeren. Ondanks de afgetekende eindstand was het geen vanzelfsprekendheid dat we eerste zouden
worden. Alle spelers van ons eerste team waren ook selectiespelers. Doordat ik tussentijds vertrok als
bondscoach, was de focus tijdens twee competitiedagen anders dan ze normaliter laten zien. Toen kwam
het aan op vechtlust en overleven. Ook dat hebben ze met verve gedaan. Op de laatste dag was Waalwijk
1 de favoriet om met de winst huiswaarts te keren. Met dank aan Waalwijk 2 werden onze mannen al
kampioen voordat we gespeeld hadden. Maar zoals een goed kampioen betaamd, hebben ze de laatste
drie wedstrijden ook overtuigend gewonnen, waardoor de eindstand boekdelen spreekt. Nogmaals
gefeliciteerd met het behalen van de landstitel. Dit betekent niet dat we op onze lauweren gaan rusten. We
hebben nog voldoende punten om aan te werken en dat gaan we komend seizoen zeker ook doen.
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Seizoen 2018/2019 is een bijzonder seizoen geweest, omdat we daarin ook ons jubileumjaar hebben
gevierd. Ter gelegenheid van dit heugelijke gebeuren hebben we als vereniging een groots opgezet
toernooi georganiseerd. Ik kan je verklappen dat dit toernooi een daverend succes was. Nationale en
internationale teams hebben deelgenomen. Nooit eerder heb ik een toernooi meegemaakt met zo’n groot
deelnemersveld. Ook het teamuitje was weer zeer geslaagd. Daarnaast zijn er nog meer initiatieven
geweest. Hierover is meer in dit verslag te lezen. Ik wil je dan ook uitnodigen om het jaarverslag in zijn
geheel te lezen om de bijdragen van onze leden en vrijwilligers persoonlijk te ervaren. Het nieuwe seizoen
is reeds begonnen en ook dat belooft weer verassend te worden.
Zoals ieder jaar gaat mijn dank uit aan eenieder die betrokken is geweest bij onze vereniging. Dit jaar wil ik
met name de vrijwilligers bedanken die mij persoonlijk veel hebben gesteund.
Met sportieve groet,

William Vugts

Archief foto NK 2011
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Nederlands Kampioen Goalball 2019
Bron: website Goalball.nl
Het goalball seizoen 2018-2019 is zaterdag 20 april afgesloten. Op deze dag werden de laatste wedstrijden
in de hoofdklasse en eerste klasse gespeeld. Zaterdag 6 april zijn de laatste wedstrijden in de tweede
klasse gespeeld. In dit seizoen is de winnaar van de competitie tevens de drager van de titel Nederlands
kampioen.
In de tweede klasse streden vijf teams voor de eerste plaats. Team ViGe Noordzee heeft ongeslagen de
eerste plaats in deze klasse bereikt. Hercules 4, De Pont Blaak en Waalwijk 3 waren zeer aan elkaar
gewaagd met als hekkensluiter De Pont Ketelbinkie.
.
Op de laatste competitiedag was een verschuiving in de top drie in de eerste klasse nog mogelijk.
Nimgo is erin geslaagd gedurende deze strijd de eerste plaats te behouden en is daarmee kampioen
eerste klasse geworden.
Op vijf competitiedagen hebben de zes teams in de hoofdklasse gestreden voor het landskampioenschap.
Na de eerste paar competitiedagen begon de uiteindelijke top drie in de hoofdklasse zich al te vormen.
Uiteindelijk eindigde Hercules 1 op de derde plaats, Haag 88 op de tweede plaats en de eerste plaats is
voor team Waalwijk 1, waarmee zij Nederlands kampioen goalball 2019 zijn geworden.
.
De titel topscoorder goalball competitie 2018-2019 is uitgereikt aan Kevin van Haag 88 die met 87
doelpunten in de hoofdklasse bovenaan eindigde.
.

Foto:

Team Waalwijk 1 Nederlands kampioen 2019
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Verenigingsuitje

Foto leden GVW met op de achtergrond de biologische boerderij

Op zaterdag 25 mei jl. werd dit jaar ons jaarlijkse verenigingsuitje georganiseerd. Rond 12:30/12:45 uur
verzamelde het grootste deel van de leden en vrijwilligers van onze vereniging bij ons clubhuis, Adriaan en
Kims huis. Vervolgens werden we met de auto naar een biologische boerderij gebracht. Oom Sjaak (de
boer), familielid van Marcel en Carola, vertelde een en ander over de bedrijfsvoering op de boerderij. Hij
vertelde onder andere dat zijn koeien grazen op grasland wat in bezit is van natuurmonumenten. Hij
vertelde verder dat zijn melkproductie kwam van een speciaal koeien ras, genaamd Jersey koeien. In de
melk van deze koeien zitten meer eiwitten en vetten. Na de uitleg van de boer zijn we met z'n allen een
boswandeling gaan maken door de Loonse en Drunense duinen onder leiding van een oud-boswachter.
Voor mij was het lopen door het mulle zand wat minder comfortabel. Ik heb het echter overleefd.
Vervolgens zijn we met de auto terug gebracht naar ons clubhuis waar we hebben gebarbecued onder het
genot van een drankje. Het weer was prima om deze activiteiten te ondernemen. Ik wil de organisatie dan
ook hartelijk bedanken voor het, in ieder geval voor mij, uitstekend verenigingsuitje van dit jaar.

Met vriendelijke groet,
Arnold de Vooght
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Foto: affiche F&V toernooi 2019
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Verslag Familie & Vrienden toernooi 28-09-2019
Wat was het een spannende dag, voor het eerst deed ik mee aan een Goalball toernooi. Nadat ik had
geholpen met de opbouw van de zalen en alles in orde was, kon de dag beginnen. We hadden er als team
Noord/Zuid (Michelle, Gemma, Jeroen en ik) veel zin in. Ter voorbereiding hadden Gemma en ik aan een
training meegedaan. Dat alleen al was heel leuk. De ochtend van het toernooi mochten wij als team gelijk
de eerste wedstrijd spelen. Dat was voor mij wel zwaar. Ik heb samen met mijn team gekeken naar mijn
kunnen en uithoudingsvermogen. Jeroen zou voor mij invallen als ik aangaf dat ik niet meer kon. Dat was
in de pauze van de eerste wedstrijd. Ik heb in de pauze even mijn rust genomen en ben er toen weer in
gegaan. De eerste wedstrijd hadden we best goed gespeeld. We hadden net gewonnen van de Pont 1 met
4-3. Dat was al een mooie start van de dag. Ondertussen had ik ook de wedstrijden van team ITTTT
bijgehouden, want daar speelde mijn zoon Timo in mee. Onze tweede wedstrijd was tegen dit team en ook
deze hadden we gewonnen met 10-5. Tussen de wedstrijden door hebben we natuurlijk de tijd genomen
om even bij te komen in de kantine en genoten we van een hapje en drankje.
De derde wedstrijd speelden we tegen Dovaogedis, en ook deze wedstrijd hadden we gewonnen met 10-5.
Dit was natuurlijk geweldig voor ons. Alles gewonnen. Jeroen was voor ons team een goede coach en gaf
ons goede aanwijzingen langs het veld. We hebben toen de kruisfinale gespeeld tegen de Pont 2. Helaas
verloren we deze wedstrijd.
Er was echter een foutje gemaakt in het systeem. Er was iets mis met de puntentelling en daarom moesten
we nog een keertje spelen. Dit was onze kans om toch te winnen en dat hebben we gedaan. We hebben
ons hierna snel moeten omkleden voor de prijsuitreiking. Omdat we alles hadden gewonnen, kregen we
goud. Ook kregen we allemaal nog een mooi T-shirt en een bidon. Na de prijsuitreiking hadden we nog een
Chinees buffet met alle deelnemers. Ook was er een zangeres die het extra gezellig maakte. Tegen half
tien ben ik naar huis gegaan. Ik was blij dat ik om half 11 op bed lag. Zondag morgen had ik net als ieder
ander spierpijn tot en met, maar dat was niet erg, want ik had echt veel plezier gehad. Alles was goed
georganiseerd.
Ik denk met een glimlach op mijn gezicht terug aan een heel geslaagd Familie en Vrienden toernooi.
Bedankt voor deze goed verzorgde dag,
Wendy Kuijpers

Foto: Alle deelnemers ontvingen een
sportshirt met het nieuwe logo
Foto: Zangeres Nikki Henskens

e

Foto: 1 plaats voor Team Noord / Zuid
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Verslag A-EK 2019 Rostock, Duitsland
Onderstaand verslag is opgesteld door Michelle Hereijgers. Zij is lid van GVW. Ook Celeste Troost en
Stephanie Boenink, beide lid van GVW, zijn geselecteerd voor de nationale damesselectie goalball.
Michelle vertelt vol enthousiasme over deze bijzondere ervaring.

Afgelopen voorjaar waren twee dames van de selectie zo fanatiek om op de tandem te stappen en naar
Gehandicapten Sport Nederland (GSN) te fietsen. Zij hadden gehoord dat er een plekje vrij was gekomen
op het A-EK in Rostock te Duitsland. Ik denk dat de meeste insiders wel gelijk weten over welke twee
dames ik het dan heb… Na een goed gesprek met GSN, waarbij de dames hun uiterste best hadden
gedaan om het EK te promoten, kwam een aantal weken later uiteindelijk een telefoontje dat we naar het
EK mochten. Toen dit naar iedereen werd gecommuniceerd en er gevraagd werd hoe iedereen hierover
dacht, kwam dit voor mij persoonlijk heel onverwacht. Natuurlijk vond ik het een hele gave kans, maar aan
de andere kant had ik het druk met werk, een opleiding en verhuizing. Uiteindelijk heb ik er toch voor
gekozen deze kans niet te laten schieten. Het EK in Rostock was afgelopen oktober (van 5 t/m 14 oktober).
De maanden hiervoor hebben we wekelijks selectietrainingen gehad in de weekenden. Dit was veelal in
Amsterdam en een paar keer in Zeist. Het was in het begin wel even wennen… We hebben namelijk sinds
begin dit jaar een nieuwe bondscoach. Tijdens de trainingen hebben we elkaar in een korte tijd toch best
goed leren kennen. We hadden er allemaal vertrouwen in.
Na een relatief korte voorbereidingsperiode was het op zaterdag 5 oktober zover. We verzamelden al vroeg
op Schiphol om naar Hamburg te vliegen. Na ongeveer drie kwartier vliegen waren we weer geland in
Hamburg. Vervolgens moesten we nog bijna drie uur met de bus naar Rostock. Deze reis verliep verder
prima en de sfeer was goed. Eenmaal aangekomen ruimden we onze spullen op. Daarnaast hebben we
nog een wandeling gemaakt met natuurlijk een tussenstop bij de supermarkt.
De twee dagen daarna waren best relaxt. We konden uitslapen en hadden op zondag en maandag telkens
twee trainingen. We hadden geregeld dat we ook een deel samen met de Deense dames konden trainen,
wat zeker heel leuk en nuttig was! Ook stond op maandag nog de classificatie van Suleima op het
programma. Dit verliep gelukkig zonder problemen.
Op dinsdagavond was de opening van het EK. Na wat toespraakjes mocht Suleima namens ons met de
vlag lopen. Na de opening was gelijk de eerste wedstrijd van de heren. Deze konden wij niet helemaal zien,
omdat wij die avond ook al aan de bak moesten. Wij hadden de openingswedstrijd van de dames tegen
Duitsland. Dit was zo’n gave ervaring! De line-up was met kleine kindjes aan je hand (die zelfs kleiner
waren dan ik), vuurwerk, muziek en leuk commentaar. Vervolgens werden we allemaal voorgesteld en
werd het volkslied gedraaid. De eerste wedstrijd zelf ging wat wisselend. Er waren goede en mindere
momenten. Suleima maakte in ieder geval haar debuut als speelster in de selectie. Dat ging heel goed!
Op woensdag hadden we de wedstrijd tegen Turkije. Hiervan wisten we van tevoren dat dit heel lastig zou
worden: Turkije is wereldtop. Deze wedstrijd was in de andere sporthal dan de openingswedstrijd. De
warming-up bij deze hal was in een aparte gymzaal waar je met een busje heen werd gebracht. Dit was
verder prima geregeld. Ondanks het niveau van Turkije en ons verlies hebben we toch een goede wedstrijd
gespeeld. We waren relaxt en hadden plezier in het spel. Dit hebben we de volgende wedstrijden ook
grotendeels vast weten te houden.
Op donderdag hadden we twee wedstrijden: tegen Israël en Groot-Brittannië. Israël is net als Turkije een
van de topteams van het EK. Ook deze wedstrijd verloren we helaas met een behoorlijk verschil, maar er
zaten wederom goede momenten in de wedstrijd waardoor we plezier hadden en vertrouwen kregen. Ikzelf
had wel het gevoel dat we op dit gebied groeiden tijdens het toernooi. De tweede wedstrijd tegen GrootBrittannië was een stuk spannender. Na de eerste helft waarin de score 0 – 0 was, werd het door de eerste
bal van ons in de tweede helft gelijk 1 – 0. Dit hielden we even aan, maar toen werd het toch 1 – 1. We
kwamen iets later weer voor met 2 – 1, maar gelijk volgde de 2 – 2. Ik zat mezelf op te vreten op de bank…
Niet omdat er niet goed gespeeld werd, integendeel. De spanning was echter niet goed voor mijn hart. De
wedstrijd eindigde uiteindelijk met 2 – 2. Er was een dubbel gevoel: we hadden heel goed gespeeld, maar
door het gelijkspel waren we wel ‘uitgeschakeld’ en was promotie sowieso niet meer mogelijk. We moesten
de volgende dag voor de 9e en 10e plaats tegen Denemarken. Deze wedstrijd ging heel goed en we
wonnen uiteindelijk met 8 – 1. Dit was dus een mooie afsluiter van het EK.
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Na een leuke feestavond op zondag en een nachtje doorhalen (voor sommigen), vertrokken we
maandagochtend om zes uur weer met de bus richting het vliegveld en waren we om 13.30 uur weer
geland op Schiphol. Het EK was een hele gave en leerzame ervaring voor ons allemaal. Voor mij
persoonlijk was dit wel het leukste en best georganiseerde EK waar ik ooit ben geweest. Het verschil
tussen een A en B EK was wel te merken. Deze gave ervaring had ik nooit willen missen!
Door Michelle Hereijgers

Foto: De Nederlandse damesselectie goalball
v.l.n.r. : Celeste Troost, Michelle Hereijgers, Stephanie Boenink, Femke van den Born en Suleima Luciano
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Het C-EK 2019 in L’Aquila Italië
GVW heeft dit jaar de eer gehad om drie van haar spelers af te
vaardigen naar het C-EK. Marcel, Joost en ik hebben Nederland
vertegenwoordigd van 27 oktober t/m 3 november in L’Aquila. We zijn
met vijf spelers en twee coaches (waaronder het nieuwe lid Corné) met
het vliegtuig via Rome afgereisd naar het toernooi. De eerste twee
dagen stonden in het teken van trainen, classificaties en een
openingsceremonie in het stadscentrum. Nadat we gewend waren
geraakt aan de zaal en alle spelers waren geclassificeerd, begonnen
de eerste wedstrijden op dinsdag 29 oktober. In de groepsfase zijn we
op de 4e plaats geëindigd, waarmee we ons plaatsten voor de
kwartfinale. Hierin namen we het op tegen Montenegro. Helaas ging
deze wedstrijd verloren en lagen we uit het toernooi. We hebben alle
vijf veel speelminuten gemaakt en een hele gezellige en leerzame
week gehad. Hopelijk kunnen we ons de komende twee jaar nog
verder ontwikkelen en opnieuw een poging wagen om te promoveren
op een volgend EK.
Artfoto: Frank van de Kreeke

Foto: Nederlandse herenselectie goalball
v.l.n.r. : Corné Speksnijder, Joost van de Kreeke, Ronald Klaver, Frank van de Kreeke, Marcel van Beijnen en Kevin Bernadina
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Ifaistiada international goalball tournament Griekenland

Afbeelding: wedstrijd schema
Poule A: Roemenië, Egypte, L.E. Sport Leipzig (Duitsland), Ifaistos (thuisteam)
Poule B: Griekenland, Zora Praha (Tsjechië), ASD Blind Hawks Trento (Italië), Waalwijk
(Nederland)

Foto: Team Waalwijk met de Griekse organisatoren

Verslag toernooi Thessaloniki, Griekenland
In het weekend van 23-25 november 2019 nam een
gelegenheidsteam van Waalwijk deel aan het
Ifaistos herentoernooi in Thessaloniki, Griekenland.
Het team bestond uit een mix van recreatieve
spelers en spelers van het Nederlands team,
namelijk Arnold, Frank, Jeroen, Joost en Marcel.
Zoals te doen gebruikelijk, stond het samenspel en
het spelplezier bij Waalwijk voorop. Zowel in het
veld als daarbuiten heeft het team (onder leiding
van Carola Sprangers en Adriaan en Kim Vugts) er
dan ook een vrolijke boel van gemaakt.
Op vrijdagochtend vertrokken wij na een zeer korte
nacht vanuit Waalwijk om vanaf Düsseldorf naar
Thessaloniki te vliegen. Omdat wij al om 07.00
vlogen en onze coach William vanwege ziekte op
het laatste moment thuis achter moest blijven, zat
de sfeer er op de heenreis nog niet echt goed in.
Dat veranderde op Griekse bodem al snel. Tijdens
de vroege lunch werd er vrolijk gekeuveld en
werden grappen gemaakt met de Griekse
bediening. Daarna hebben wij een rustmoment
ingelast, omdat wij dezelfde avond nog onze eerste
wedstrijd speelden tegen Zohra Praag.
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Afbeelding:
wedstrijdschema vrijdag,
zaterdag en zondag.
Foto: speler Ifaistos met
logo cluteam

Die wedstrijd stond bol van de spanning. Beide teams speelden op het scherpst van de snede en pakten
om en om de leiding. Frank, Jeroen, Joost en Marcel speelden in die wedstrijd en wisten ook het net te
vinden. Uiteindelijk resulteerde een stuiterbal van Jeroen in de laatste seconden in een gelijkspel: 6-6.
Een deel van het team verkende die avond vervolgens het drukke centrum van de stad en de haven.
Terwijl Adriaan, Arnold, Carola en Marcel in het hotel bleven, trokken Frank, Jeroen en Joost er samen
op uit. Na een gezamenlijke afsluiter in het hotel zat de eerste dag er alweer op.
De zaterdag begon rustig. Onze eerste wedstrijd stond gepland om 12.30, zodat wij ruim de tijd hadden
slaap in te halen, te ontbijten en ons voor te bereiden op de eerste wedstrijd. Met zijn gepassioneerde
spelopvatting had Arnold in de eerste helft van de wedstrijd tegen Blind Hawks Trento zijn steentje
bijgedragen, zodat wij na de rust de winst konden grijpen. Later die middag spande het er pas echt om:
het nationale team van Griekenland verloor van Praag en dus moesten wij winnen van de Grieken om
niet uitgeschakeld te worden. Halverwege de wedstrijd leek het erop dat dit zou lukken: 7-4. In de
tweede helft schakelde Griekenland een tandje bij en zetten zij hun beste speler in. Door een gebrek
aan afstemming en communicatie en ondanks een goede invalbeurt van Frank was er vervolgens geen
houden meer aan. Uiteindelijk werd het 14-9 voor Griekenland. Tot onze spijt moesten wij genoegen
nemen met een wedstrijd om de vijfde plaats op zondag.
Wat volgde was een gezellige avond met het team in de stad. Wij trokken er met z'n allen op uit. Zoals
het Marcel betaamt, had hij een goede neus voor een leuke bar waar wij de goede sfeer van het
weekend een vervolg gaven. Natuurlijk verloren wij daarbij de wedstrijd van zondag niet uit het oog. Net
zo goed als alle andere wedstrijden wilden wij ook dit duel winnen.
Het zag er zondagochtend ook lange tijd naar uit dat dag ging lukken, al stonden wij bij het laatste
fluitsignaal en weliswaar met een minimaal verschil met lege handen. Ifaistos, het lokale team, bleek net
iets langer in staat een stabiel niveau te halen, terwijl zich bij ons het gebrek aan ritme van het spelen
van meerdere wedstrijden op drie dagen achter elkaar liet voelen. Dat is dus een aandachtspunt en een
goede reden vaker dit soort toernooien te spelen. Een doelpunt van Joost in de laatste minuut kon het tij
ook niet meer keren.
De laatste middag en avond benutten wij optimaal om de stad beter te leren kennen. Een deel van het
team bezocht de overblijfselen van de oude stad, welke restanten stammen uit de tijd van het
Ottomaanse rijk. De rest van het team had de haven nog niet bezocht en deed dat nu alsnog. Na een
gezellige maaltijd besloten wij met een biertje en/of een wijntje in een bar in het centrum om daarna
bijtijds naar bed te gaan.
De volgende ochtend vertrokken wij namelijk rond 08.30 richting de luchthaven. Daar deed zich bij het
boarden de onfortuinlijke situatie voor dat het grondpersoneel dacht dat wij een vluchteling mee wilden
nemen naar Duitsland. Dat was natuurlijk niet zo. Carola was haar identiteitsbewijs kwijt. Het was
vermoedelijk gestolen. Enigszins ontredderd en humeurig reisden wij daarom zonder Carola terug naar
Duitsland. Gelukkig kwam zij ons een dag later alsnog achterna. Daarmee kwam een sportief en
gezellig toernooi ten einde. Wij hebben weer veel kunnen opsteken van andere teams en ook voldoende
aanknopingspunten in ons eigen spel gezien om mee door te gaan. De sfeer was in ieder geval
uitstekend en dat vormt de basis om vaker met elkaar toernooien te bezoeken en onszelf sportief verder
te ontwikkelen.
Door Jeroen Meijer
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Foto: Jeroen in opperste concentratie

Foto: Team Waalwijk in actie (in Thessaloniki)
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Rabo ClubSupport
Over Rabo ClubSupport,,visie van de Rabobank:
Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen.
Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar
heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom
geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land.
Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.
Bron https://www.rabo-clubsupport.nl

Foto: dhr. Snoeren overhandigt de cheque met een waarde van €560, 53 aan onze secretaris tijdens de goalball training.

Afbeelding: Logo Rabobank
Goalball Vereniging Waalwijk is dankbaar voor de cheque die dhr.
Snoeren van de Rabobank heeft overhandigd. Uiteraard danken
we ook al diegenen die hun stem op onze vereniging hebben
uitgebracht. We zijn een kleine vereniging voor een specifieke
doelgroep. Wekelijks sporten mensen met een visuele beperking
met elkaar. Overigens kunnen ook mensen zonder beperking
deelnemen. De sport “goalball” wordt gespeeld met een speciale
geblindeerde bril waardoor men niet kan zien. Iedereen is daardoor
gelijkwaardig; ziend, slechtziend of blind. Mede dankzij initiatieven
zoals Rabo ClubSupport kunnen wij als Goalball vereniging deze
fantastische sport aanbieden. Maar ook op ander gebied zijn we al
jaren actief. Dit jaarverslag geeft u daar een mooi beeld van.
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Wielertoertocht

Foto: affiche wielertoertocht “week van het Hospice”
Foto: affiche wielertoertocht “week van het Hospice”

Fietstocht voor het Hospice te Houten
Op zaterdag 21 september jl. hadden een aantal leden van Goalball Vereniging Waalwijk, te
weten: Sebastiaan, Pascal, Adriaan, Christa (vriendin van Sebastiaan) en ik meegedaan aan een
fietstocht van 70 kilometer voor het goede doel. De opbrengst van de fietstocht ging naar het
Hospice te Houten. Sebastiaans collega had vanuit zijn fietsclub vijf voorrijders geregeld om op vijf
tandems te gaan rijden. Dus na wat geregel lukte het om vijf tandems bij elkaar te krijgen in
Houten bij het afgesproken punt, het thuishonk van de fietsclub. Het was een prachtige, zonnige
en droge dag. Het was een mooie lange tocht met af en toe een pauze tussendoor. We hebben
onderweg goede, soms diepgaande gesprekken gehad met onze voorrijders. Ook hebben we een
hoop lol gehad met elkaar. Iedereen heeft de fietstocht goed volgehouden en tot het einde toe
volbracht. Wauw, 70 kilometer! We waren best een beetje trots op onszelf. Onze voorrijders deden
het super goed op de tandems. Aan het einde van de dag hadden we onder het genot van een
hapje en drankje nog wat nagepraat en de conclusie was helder; we vonden het zeker voor
herhaling vatbaar! Mijn dank gaat uit naar Sebastiaan, omdat hij ons gevraagd had om mee te
fietsen. Ook William wil ik heel graag bedanken voor het vervoeren van Adriaan, de drie tandems
en mij naar Houten v.v. Ook de voorrijders wil ik bedanken!
Door Kim Vugts
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Clubheld 2019
Vrijwilligers zijn de ruggengraat van menig vereniging, zo ook bij ons. Om die reden hebben we Carola
Sprangers genomineerd om mee te dingen naar de titel ‘Clubheld’ van het jaar. Carola is sinds de
oprichting al actief betrokken. Niets is haar teveel en ze staat altijd voor ons klaar. We zijn enorm blij met
haar inzet. Blijkbaar waren wij niet de enigen die daar zo over dachten. Carola heeft de tweede plaats
binnen onze gemeente in de wacht gesleept. Een hele knappe prestatie, omdat onze club maar negentien
leden telt. Uiteindelijk ging het ons niet om de eindstand. Het gaat ons als vereniging om een blijk van
waardering. Bij deze willen we Carola en alle andere vrijwilligers van onze vereniging nogmaals van harte
bedanken voor al hun inzet en betrokkenheid.
.
.

Foto: Logo Clunheld supported by Rabobank
Afbeelding: met eindstand gemeente

Waalwijk ontmoet
Op zaterdag 16 november 2019 vond de achtste editie van
Waalwijk Ontmoet plaats. Waalwijk Ontmoet is, zoals de naam
al aangeeft, een feest van samenzijn en elkaar ontmoeten. De
gemeente Waalwijk reikte tijdens deze feestavond prijzen uit
aan vrijwilligers, sporters en cultuurvertegenwoordigers voor
hun bijzondere prestaties van het afgelopen jaar.
.
Bron: https://www.waalwijk.nl/inwoners/waalwijk-ontmoet-2019_42869/

GVW is Nederlands kampioen goalball 2019 en mocht niet
ontbreken. Dit jaar vielen we niet in de prijzen. We hebben een
gezellige avond gehad en hebben genoten van het samenzijn
met gelijkgestemde mensen.
.
Foto: logo Waalwijk ontmoet
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Goalball Vereniging Waalwijk wordt mede mogelijk gemaakt door:

Interactive studios

Rabobank

Dirk Kuyt Foundation

LSBS

Stichting Blindenhulp

Blindenbelangen Grave

Gelderse Blinden Stichting
Gemeente Waalwijk
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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
facebook: Goalball Vereniging Waalwijk

IBAN NL28RABO 01175.99.247
KvK nummer 17231539
ANBI status nr. 819803704

Colofon
Het jaarverslag 2019 wordt uitgegeven door het bestuur van Goalball Vereniging Waalwijk.
De tekstbijdragen zijn van:
- Marcel van Beijnen
- William Vugts
- Arnold de Vooght
- Michelle Hereijgers
- Frank van de Kreeke
- Jeroen Meijer
- Kim Vugts
Het Jaarverslag is samengesteld door Kim Vugts.
Het Jaarverslag is vormgegeven door William Vugts.
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