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Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in januari hebben jullie kennis gemaakt
met ‘Back to Basics’. Via de website van RKVVM hebben jullie aan de hand van
twee korte filmpjes van de KNVB kunnen zien wat ‘Back to Basics’ inhoudt; een nieuwe manier
van verenigen, gebaseerd op de basiskenmerken van een vereniging.
In deze nieuwe situatie zijn leden steeds meer betrokken bij de club en wordt er samen gewerkt aan een
sterke vereniging. Om deze sterke verenging, zeg maar RKVVM 2.0, te bereiken hebben wij uiteraard ook
jou hulp nodig. Kijk er dus niet raar van op wanneer RKVVM de komende periode jou vraagt om hieraan
mee te werken!
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Kort nieuws
Vrijwilliger van de
maand augustus
Willi Colling

Jeugdleider gezocht!
Ook voor de jeugdafdeling
van RKVVM zijn wij continue
op zoek naar nieuwe
krachten. Vele handen
maken licht werk en met
jullie hulp kunnen we onze
aanstormende talenten een
zo goed mogelijke
begeleiding bieden.

Vrijwilliger van de
maand september
Ramon Schelleman

Vrijwilliger van de
maand oktober
Tonnie Essers

Agenda

15 november 2013
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G-voetbal
toernooi
bij RKVVM
Zaterdag 19 oktober werd op het sportcomplex van
RKVVM een toernooi voor G-teams georganiseerd.
Aan dit toernooi namen 6 G-teams uit Belgisch en
Nederlands Limburg deel: RKVVM, SSD Opoeteren,
Eendracht Termien, Caesar Beek, Groenstar Beek
en Sylvia Landgraaf.

E

r werden vele sportieve en doelpuntrijke wedstrijden gespeeld. De deelnemers en begeleiders
kunnen met veel genoegen terugkijken op een geslaagd
toernooi. Alle deelnemers en begeleiders ontvingen ter
herinnering aan dit geslaagde toernooi een mooie medaille.
Op zaterdag 19 april 2014 zal het toernooi wederom gespeeld worden bij Groenstar Beek.
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Bevangen door de hitte?
Normaal is het einde van het seizoen voor het bestuur een moment om te kijken wat er het afgelopen jaar goed is gegaan en wat er voor verbetering
vatbaar is. Het einde van het vorige seizoen was wat dat betreft een topper en nog nooit vertoond in de geschiedenis van de club.

H

et ongelofelijke is namelijk gebeurd: alle 5 senioren elftallen zijn in hun
klasse kampioen geworden. Dus nu geen tijd voor veel terugkijken maar
alle hens aan dek voor het organiseren van receptie en aansluitend een feest,
niet alleen voor alle RKVVM leden maar ook voor heel Margraten.
Vergeten zijn de problemen bij aanvang van het seizoen van o.a.
te weinig kader voor alle 5 de elftallen. Tevens geen zorgen meer
over het feit dat er genoeg spelers beschikbaak zijn, om nog maar
te zwijgen over het feit dat de een wel op 3 maar niet op 4 wil voetballen, en de ander alleen wil meegaan als hij zeker weet dat hij opgesteld wordt.
Ook de kwestie wie waar moet trainen (lees: wel of niet op het kunstgrasveld) en
hoe vaak, doet nu even niet ter zake. De resultaten zijn niet alleen een beloning
voor het werk van bestuur en kader maar vooral van de spelers van de diverse
elftallen. Zij hebben zich het vorige seizoen voorbeeldig gedragen en gezorgd voor
geweldige spelvreugde met als gevolg een optimaal resultaat. Nee nu is het tijd
voor leuke dingen. Het organiseren van een feest is, buiten het feit dat het natuurlijk

een hele klus is voor de aangewezen vrijwilligers, vooral een leuke bezigheid. Nu
kan ik me voorstellen dat u, bij het lezen van dit stuk, denk dat ik door de hitte van
de afgelopen zomer bevangen was tijdens het schrijven van deze column. Dat zou
inderdaad het geval kunnen zijn. Maar nee, bovenstaande tekst is het
resultaat van het mijmeren over hoe fijn het zou zijn zelfs als dit maar
voor de helft waar zou zijn. Zelfs iets minder dan de helft zou prachtig
en het resultaat van de jarenlange inzet van vele vrijwilligers.

Gezamenlijk
de schouders
eronder zetten

Alleen door er gezamenlijk de schouders onder te zetten en zich te realiseren dat
je samen tot veel instaat bent zou ervoor kunnen zorgen dat dit werkelijk wordt.
Ik hoop dan ook dat aan het einde van het komend seizoen blijkt dat mijn column,
geschreven in de tropische hitte van de vorige zomer, zo gek nog niet was.
Jacques Marx
Oud-voorzitter RKVVM
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Vader en zoon in de picture

Deze editie voetballer Youri Stassen en trainer Bert Stassen.
Naam
Team
Positie
Club Nederland
Club Buitenland
Mooiste Tenue
Mooiste stadion
Favoriete voetballer
Bijgebleven wedstrijd
Talent RKVVM
Beste voetballer RKVVM
Hoogtepunt RKVVM
Trainer RKVVM
Ambitie
Sterke punten
Verbeterpunten
Ergernis in het voetbal
Voorstander kunstgras
Kampioen Eredivisie
Kampioen Jupiler L.
Degradant(en) Eredivsie

Youri Stassen
C1
Rechtsachter
PSV
Bayern München
Barcelona uit
Camp Nou
Lionel Messi
Geen
Menno Habets (nu bij Fortuna)
Job Brouwers
Aanleg Kunstgrasveld
Jeremy van Wissen
Volgende Fifa toernooi winnen
Mandekking
Omschakeling
Iritante tegenspeler
Ja
PSV
MVV
Go Ahead Eagles

Bert Stassen
E1
Dugout
Ajax
Bayern München (vroeger gehaat, nu bewonderd)
Italië
Allianz Arena (in het donker vanaf de autobaan)
Robin van Persie
Heer - RKVVM (3-0 achter, 3-4 winst)
Cliff Wenders
Ronald Waterreus (heeft het nog ver geschopt)
3e klasse KNVB
Peter van de Nieuwenhof (da’s lang geleden)
Met plezier actieve jeugdleider blijven
Ervaring
Nog rustiger coachen
Kritiek vanaf de zijlijn op scheids of spelers
Ja, geweldig (ook voor trainers)
Opnieuw Ajax natuurlijk
VVV
NAC
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