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JAARVERSLAG
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Het Jaarverslag 2020 heeft, conform de Statuten van onze Vereniging, betrekking op de periode
van 01 januari 2020 t/m 31 december 2020. In dit Jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten
van de Vereniging, zoals ze in 2020 zijn ondernomen. Tevens krijgt u de samenstellingen van
bestuur, leden en vrijwilligers per 31 december 2020 te zien.
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Verslag van onze trainer
Activiteiten & evenementen van onze vereniging:
- Helaas hebben we dit jaar geen activiteiten en evenementen kunnen organiseren,
in plaats daarvan ziet u in dit verslag mooie actiefoto’s uit ons archief van de
afgelopen jaren. De foto’s zijn in grijstinten weergegeven. Grijs symboliseert het
grauwe jaar. Als contrast wordt de bal juist in blauw weergegeven. Blauw is de
kleur van de lucht en de zee. Het wordt vaak geassocieerd met diepte en
stabiliteit. Het staat voor vertrouwen, loyaliteit, wijsheid, zelfverzekerdheid,
intelligentie, geloof, waarheid en de hemel. Blauw wordt beschouwd als gunstig
voor de geest en het lichaam. Het contrast van deze kleuren laat zien hoe wij het
jaar 2020 ervaren en beleefd hebben; tussen hoop en vrees en tussen goalballen
en lock down. Aan het eind van dit verslag staat een prachtige kleurrijke foto van
Paul Raats. Met deze foto’s willen we het grauwe jaar 2020 symbolisch afsluiten
en het nieuwe jaar kleurrijk beginnen. We hopen onze goalball vrienden van de
andere verenigingen snel weer te ontmoeten en het liefst in het veld.
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Foto: Europees kampioenschap in Chisinau (Moldavië 2017) Marcel werpt.
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Woordje van de Voorzitter
Beste lezer,
wat een jaar!

.

2020 begon voorspoedig, maar werd
helaas gekenmerkt en gedomineerd door
het corona virus.
.
Een aantal zaken in het leven vind ik erg
belangrijk: gezondheid, saamhorigheid
respect en zingeving. In mijn rol als
voorzitter probeer ik dan ook deze
aspecten binnen onze vereniging te
waarborgen.
Sport verbindt, het draagt bij aan je
vitaliteit en het geeft een nuttige invulling
aan je leven. Voor de een wat meer dan
voor de ander, maar ik weet dat onze
leden graag samen komen. Zowel om te
goalballen, maar ook om buiten de
sportzaal leuke activiteiten te ondernemen.
Denk hierbij aan het verenigingsuitje, een
nieuwjaarsborrel en het deelnemen aan
toernooien zowel in het binnen- als
buitenland.
Het betreurt mij dan ook te moeten zeggen
dat dit door de omstandigheden niet gelukt
is. De goalball competitie is halverwege
het seizoen onderbroken en het nieuwe
seizoen is tot op heden nog niet gestart.
Een aantal toernooien zowel in Nederland
als in het buitenland zijn geannuleerd. Het
verenigingsuitje heeft niet plaats gevonden
en voor de komende maanden ziet het er
ook nog niet bepaald positief uit.
.

Helaas bereikten we hier maar een aantal
leden mee. Voor de meeste leden was het
niet haalbaar om in deze tijd in een zeer
aangepaste vorm te komen sporten.
.
.

Op dit moment ligt alles weer tijdelijk stil.
Hopelijk mogen we medio januari weer de
zaal in, al is het in aangepaste vorm. Het
spijt me te moeten zeggen dat we
momenteel op sportief gebied niet goed
voor onze leden kunnen zijn.
.
.
We houden contact middels e-mail en af
en toe plegen we een belletje. We hebben
een klein kerst presentje om iedereen een
warm hart toe te dragen.
Ik hoop van harte, en met mij vele
anderen, dat we spoedig in het nieuwe
jaar weer meer mogen en kunnen doen.
Zodra het weer mogelijk is, proberen wij
met
onze
vereniging
binnen
de
mogelijkheden op een verantwoorde en
veilige manier onze sport weer op te
pakken. Wij zijn er klaar voor!
Met vriendelijke groet,
Marcel van Beijnen
Voorzitter Goalball Vereniging Waalwijk

Desondanks probeerden wij als bestuur er
het beste van te maken. In Juni zijn we
gestart met aangepaste trainingen waarbij
er wekelijks 8 spelers de mogelijkheid
geboden werd om te komen goalballen.
Helaas werden wij in oktober genoodzaakt
om de deuren te sluiten. Door de dalende
cijfers in november en de behoefte om
toch weer een bal te gooien, zijn we in
november gestart om in twee tijdsblokken
met maximaal vier leden te gaan trainen.
Foto: voorzitter Marcel met Walton , zijn
trouwe blindengeleidehond
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Foto: 2011 Nederlands kampioenschap in Waalwijk, Pascal werpt

Foto: NK 2011, Pascal verdedigt.
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Samenstelling
Bestuur:
In onderstaande tabel staan de gegevens van de drie bestuursleden over het jaar 2020.

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

Foto: NK 2011 Waalwijk 1 met Pascal, Marcel en Sebastiaan.

6

Foto: NK 2018 in Waalwijk, aanval van Celeste in Hercules tenue

Foto: NK 2011 Marcel verdedigt bal van Haag perspectief van achter het doel.
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Leden
Aan het eind van 2020 heeft onze Vereniging 16 leden, variërend in leeftijd van 22 tot 59 jaar.
Ten opzichte van 2019 is het ledenaantal afgenomen. Stephanie, Celeste en Jeroen hebben hun
lidmaatschap opgezegd. Boudewijn Hermans (topscoorder van de tweede klasse) mochten we
verwelkomen als nieuw lid. Rob Eijssen is onze gastspeler uit België, hij is in België actief voor de
Belgische goalball vereniging Mol. Ook speelt hij in het paralympische team van België, wij zijn
uiteraard blij met de nieuwe spelers. In onderstaande tabel ziet u het ledenbestand per 31
december 2020.
Vrouwelijke leden

Mannelijke leden

Kim Vugts (51)

Arnold de Voogd (59)

Charlotte Scheelen (30)

Adriaan Vugts (54)

Michelle Hereijgers (25)

William Vugts (52)
Carlo Klijsen (47)
Pascal Wirken (47)
Bretly Kastiel (46)
Sebastiaan Hermans (42)
Boudewijn Hermans (36)
Marcel van Beijnen (35)
Corné Speksnijder (34)
Wesley Dankers (28)
Joost van de Kreeke (26)
Frank van de Kreeke (22)
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Foto: NK 2018 Corné in Hercules tenue verdedigt.
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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 2020
Vrijwilligers

Functie

William Vugts

Gediplomeerd trainer
Coach van team Waalwijk 1 en 3
Scheidsrechter

Carola Sprangers

Assistent trainer
Coach van team Waalwijk 2 en 3
Scheidsrechter

Viola Zegers

Scheidsrechter
Official

Maartje Vugts

Official
Helpende hand

Wendy Kuipers

Scheidsrechter
Official
assistent trainer, helpende hand

Adriaan Vugts

Lid toernooien commissie

Kim Vugts

Lid toernooien commissie

Marcel van Beijnen

Lid toernooien commissie

Pascal Kipping

Helpende hand

Jolanda Vugts

Helpende hand, Official
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Foto: Competitie Lunetten (Utrecht) Joost verdedigt.

Foto van Waalwijk 1 genomen door de fotograaf van het Brabants dagblad.
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Competitie Goalball 2019 – 2020
Teamsamenstelling:
Waalwijk 1
coach William Vugts

Waalwijk 2
coach Carola Sprangers

Waalwijk 3
coach Carola Sprangers
William Vugts

Marcel van Beijnen
Frank van de Kreeke
Joost van de Kreeke
Rob Eijssen (gastspeler uit België)

Sebastiaan Hermans
Arnold de Vooght
Adriaan Vugts
Pascal Wirken

Michelle Hereijgers
Charlotte Scheelen
Kim Vugts
Boudewijn Hermans

Bretly Kastiel en Carlo Klijsen spelen dit jaar in de competitie bij De Pont uit uit Rotterdam.
Door samen te werken met onze vrienden uit Rotterdam kunnen we spelers op zijn of haar
niveau in wedstrijdverband laten spelen. Daarnaast helpen we elkaar om teams te formeren
waardoor er meer teams actief kunnen zijn in competitieverband. Een unieke samenwerking
die door Corona nog niet van de grond is, maar die wat ons betreft zeker mag beginnen

Foto: Kim verdedigt, Adriaan in focus.
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Foto: Kim en Adriaan verdedigen.

Foto: NK 2018 Arnold verdedigt,

de bal is onder controle.
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Verslag van onze trainer
Beste lezer,

,

Ondanks dat het een jaar is die we door
Covid-19 sportief gezien allemaal snel
achter ons willen laten, wil ik toch als
vanouds een terugblik werpen op de
competitie.
Helaas moest onze bond Gehandicaptensport Nederland het besluit nemen om de
goalball competitie door de corona crisis
vroegtijdig te beëindigen. In overleg met
GSN heeft de Technische Commissie
bekeken hoe de competitie het eerlijkst
afgehandeld kon worden. De eindstand
van de competitie werd vastgesteld op
basis van de eerste twee onderling
gespeelde wedstrijden. Ieder team had 2
keer tegen alle andere teams uit hun
klasse gespeeld en die uitslagen waren
bepalend voor de eindstand. De andere
wedstrijden werden dus niet meegenomen
in de eindstand.
c
Onze vereniging had wederom drie teams
uitgevaardigd voor de landelijke goalball
competitie. Op 9 november 2019 waren
alle drie de teams van Waalwijk voor de
eerste keer aan de beurt. Waalwijk 2
verraste Waalwijk 1 in de allereerste
wedstrijd door drie punten van ze af te
snoepen. Een knappe prestatie van onze
vier veteranen. Later zouden dat drie
belangrijke verliespunten blijken te zijn.
Waalwijk 1 herpakte zich echter goed en
won de andere twee duels. Den Haag,
zonder sterspeler Kevin, werd voortijdig
met 10 punten van de mat geveegd. De
wedstrijd tegen onze directe concurrent
“Hercules 1” werd in de slotseconden in
het voordeel van Waalwijk 1 beslist. Een
zwaar bevochten wedstrijd die knap
gewonnen werd.
Waalwijk 2 had na de sterke start tegen
Waalwijk 1 de smaak te pakken en won
overtuigend van Den Haag. De wedstrijd
tegen Hercules 1 werd echter nipt
verloren. Maar ook hier lieten ze zien dat
ze een geduchte tegenstander zijn.

Waalwijk 3 verloor zijn eerste wedstrijd
tegen Hercules 3 met 8-5. Het ging lang
gelijk op maar het gebrek aan scorend
vermogen werd doorslaggevend in ons
nadeel. De tweede wedstrijd werd
afgetekend gewonnen van De Pont Botlek.
De laatste wedstrijd tegen Only Friends
Eindhoven werd verloren. Deze ploeg had
met topscoorder Boudewijn veel scorend
vermogen in huis.
De derde competitiedag was op 30
november 2019. (op 05 oktober was de
competitie gestart, onze teams hoefden niet
te spelen). Ons tweede en derde team
gaven acte de présence, Waalwijk 1 was
vrij. Helaas verloren beide teams hun
wedstrijden. Waalwijk twee wist wel 22 keer
te scoren, een aanzienlijk aantal doelpunten
die desondanks niet genoeg waren voor de
winst. Waalwijk 3 wist ook 19 keer het net te
vinden, ook dat bleek net onvoldoende.
c
Op 4 januari 2020 werd de volgende
competitiedag gespeeld. De berichten over
corona in China waren toen al in het nieuws.
Voor ons leek het nog een ver van ons bed
show. Alle drie de teams van Waalwijk
waren deze dag aanwezig. Deze keer won
Waalwijk 1 van Waalwijk 2 (13-8). Ook de
wedstrijd tegen Hercules 2 werd met 16-6
vroegtijdig door Waalwijk 1 beslist. De clash
tegen Hercules 1 was wederom een thriller,
zowat heel de wedstrijd leek Waalwijk er
met de zege vandoor te gaan. Hercules
kwam echter sterk terug, mede door het
sterke spel van Corné Speksnijder. Deze
keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.
Het werd 7-7.
d
Waalwijk 2 verloor zoals gezegd van ons
eerste team. De wedstrijd tegen Hercules 2
werd echter zeer overtuigend gewonnen. De
wedstrijd tegen Hercules 1 werd wel
gespeeld maar telde niet mee omdat beide
teams al 2 keer tegen elkaar hadden
gepeeld. Zoals eerder vermeld tellen alleen
de eerste twee gespeelde wedstrijden.
14

Waalwijk 3 begon tegen Hercules 3, ook
deze wedstrijd telde niet meer mee. Tegen
de Rotterdamse teams De Pont Botlek en
De Pont Ketelbinkie werd overtuigend
gewonnen.
De vierde competitiedag vond plaats op
1 februari 2020. De berichten over corona
beheersten het nieuws. Tot dan leek
Nederland de dans te ontspringen. Ons
eerste en derde team waren deze dag
aanwezig. Waalwijk 1 speelde tegen een
voltallig Haag en won de wedstrijd met 1210. De wedstrijd tegen de mannen uit
Utrecht werd overtuigend gewonnen.
Hercules 2 werd met 13-4 aan de kant
geschoven. De wedstrijd tegen Hercules 1
werd wel gespeeld maar telde niet mee in
de klassering. Achteraf maar goed ook want
we waren niet scherp en de Utrechtenaren
trakteerden ons op onze grootste nederlaag
ooit. Ons team was overigens niet compleet
deze dag waardoor we met een andere
veldbezetting ten tonele verschenen.
Waalwijk 3 speelde twee wedstrijden die
achteraf beidde niet meetelden doordat ze
eerder al twee keer tegen elkaar hadden
gestreden.

Ineens was het heel dichtbij. Met een zwaar
gehavend Waalwijk 1 en Waalwijk 2 gingen
we naar Zwolle. De uitslagen van de
wedstrijden van deze dag zijn niet
meegenomen in de eindstand. Dat was op
de speeldag zelf natuurlijk nog niet bekend,
het zou later beslist worden door GSN en de
TC. De aanwezige spelers hebben alles
gegeven en gestreden tot het bittere eind.
Na 7 maart 2020 lag de competitie stil.
.
Einduitslag 2020: Waalwijk 1 werd tweede
achter Hercules 1. Het doelsaldo bleek deze
keer doorslaggevend. Waalwijk 2 werd
derde in dezelfde hoofdklasse. Waalwijk 3
werd vierde in de tweede klasse. Hercules 3
ging met de titel aan de haal in de tweede
klasse, net na Only Friends uit Eindhoven.
Mijn dank gaat dit jaar speciaal uit naar
Carola en Wendy die als vrijwilligers ervoor
hebben gezorgd dat de trainingen op
gepaste wijze door konden gaan. Helaas
konden we de trainingen wegens corona
niet continueren. Ik ben trots op alle leden
die het protocol hebben gerespecteerd en
opgevolgd en ik hoop dat jullie komend jaar
weer kunnen gaan goalballen. Hopelijk ben
ik er zelf dan bij.

Op 7 maart 2020 werd de competitie niet
gespeeld in Utrecht, Zwolle was de
gastheer. Ineens was alles anders, niet door
de andere speellocatie maar wel door
corona. Een man uit Loon op Zand,
buurgemeente van Waalwijk, was de eerste
geregistreerde
corona
patiënt
van
Nederland. Als gevolg daarvan mochten alle
spelers uit Brabant met corona gerelateerde
klachten niet deelnemen aan de competitie.
De andere provincies hadden nog geen
meldingen van corona patiënten. Daardoor
konden we maar amper een team
samenstellen. Met dank aan Kim van
Waalwijk 3 konden we toch naar de
competitie. De spelers die achterbleven
hadden wegens het tijdstip van het jaar en
wellicht ook wegens de carnaval lichte
klachten. Bovendien bleek corona ook
Waalwijk bereikt te hebben. De buren van
onze penningmeester hadden corona en
zaten in thuisisolatie.
Foto: trainer/ coach William.
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Foto: NK 2018 team Waalwijk 2 verdedigt

Foto: NK 2011, 3e plaats voor team Waalwijk 1
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Foto: Waalwijk 2, Arnold werpt de bal.

Foto: promofoto Gehandicaptensport Nederland, Michelle werpt.
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Dankbetuiging voor onze sponsoren:
Mede dankzij de Dirk Kuijt foundation en LSBS hebben we dit jaar de doelen van onze
vereniging kunnen vervangen. De oude doelen waren geheel versleten en we hebben, zij het
sporadisch door de beperkte sportmogelijkheden, al plezier gehad van deze fantastische
doelen. Licht in gewicht, stabiel en veilig. De doelen zijn conform de wedstrijdreglementen.
We zijn als vereniging dan ook heel dankbaar en willen dat via deze wijze nogmaals uiten.

Dirk Kuijt foundation en LSBS; HARTELIJK DANK VOOR DE BIJDRAGE EN DE STEUN.

Op de foto staat een van onze nieuwe doelen afgebeeld. De spelers hebben speciaal voor de
eerste ingebruikname van de doelen hun nieuwe clubtenue gedragen tijdens de training.
Foto met Carlo, Michelle, Kim, Pascal, Adriaan en Marcel.

18

Foto: NK 2018 Waalwijk 1 Nederlands kampioen

met Jeroen, Kevin, Marcel, Frank, Joost en William.

Waalwijk Nederlands kampioen in 2019

e

Foto: 3 plaats NK 2011, Sebastiaan verdedigt, perspectief van achter de goal..
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Foto: EK 2017 Sebastiaan werpt de bal op het EK in Moldavië.
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Foto: EK 2019 Italië.
.
Frank werpt, Goalball Vereniging Waalwijk is trots dat Frank, Joost en Marcel tot de selectie
van het Nederlandse team behoren. Corné Speksnijder is de assistent bondscoach.
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Foto: NK 2018 Celeste en Stephanie verdedigen.

Foto: promotiefoto GSN, Michelle verdedigt.
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Foto: De broers Joost en Frank na de opnames voor een promotiefilmpje

Goalball is samenwerken en vriendschap
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Afsluiting:
We sluiten het jaarverslag af met een bijzondere foto van Paul Raats. Dit jaar was
Eindhoven host van de nationale sportweek. Eindhoven heeft gelukkig weer een
goalball vereniging (Only Friends), wij zijn als vereniging blij dat we daar een klein
steentje aan hebben mogen bijdragen. De foto is genomen in de wijk Strijp in
Eindhoven. De wijk Strijp is sterk beïnvloed door de industrie. De foto geeft dat
prachtig weer. Joost, op de foto met nummer 7 en Frank met nr. 9 zijn ook actief
bij Only Friends. Ook andere leden van onze vereniging hebben getraind met de
leden van Only Friends. Goalball is samenwerken en vriendschap. Met deze
boodschap en met de bijzondere foto willen we het jaar in kleur afsluiten.
.

Zoals onze voorzitter al zei; Wij zijn klaar om weer te starten.
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Goalball Vereniging Waalwijk wordt mede mogelijk gemaakt door:

Interactive studios

Rabobank

Dirk Kuyt Foundation

LSBS

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 wordt uitgegeven door het bestuur van Goalball Vereniging Waalwijk.
De tekstbijdragen zijn van:
- Marcel van Beijnen
- William Vugts
Het Jaarverslag is samengesteld en vormgegeven door William Vugts.
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