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Beste VUC’ers en ouders van de VUC-jeugdleden,
Houdt u het nog een beetje vol?
Hopelijk kunnen we aan het einde van dit seizoen toch nog wat wedstrijden spelen.
Gelukkig traint de jeugd onder leiding van onze enthousiaste trainers gestaag door
en er is ook voor de senioren eindelijk een beetje versoepeling.
Zoals u ook in deze Nieuwsbrief kunt lezen, zitten we bij VUC niet stil en bereiden we
ons voor op betere tijden. Het bestuur is de leden en ouders van de jeugdleden die
onze vereniging ook in deze moeilijke tijd steunen, dankbaar.
We blijven u van de ontwikkelingen bij VUC op de hoogte houden.
Maarten van Heck
voorzitter

VUC Online Pub Quiz: doe vrijdag gratis mee!
VUC wil zijn leden in deze lockdown enige gezelligheid en vertier bieden. Zo kan er
de komende vrijdagavond, 19 maart, via Zoom gratis meegedaan worden aan de
VUC Online Pub Quiz. Presentator is Rick van Rijswijk, die voor de club al vele
activiteiten heeft georganiseerd.
Ieder lid of ouder van jeugdleden mag voor de quiz zijn eigen team samenstellen.
Dat kunnen familieleden, vrienden en buren zijn of medevoetballers. De teamleden
hoeven tijdens de quiz niet bij elkaar te zijn, maar kunnen vanaf verschillende
locaties meespelen. Alleen de teamleider hoeft zich aan te melden en krijgt dan de
benodigde link toegestuurd.
Er wordt vrijdag om 20.00 uur gestart. Doe allen gezellig mee!
Informatie over hoe de aanmelding gaat, is op de website van VUC te vinden:
www.vuc.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag avond!

Eerste elftal doet mee aan regiotoernooi Haaglanden Voetbal
VUC heeft het eerste elftal ingeschreven voor het regiotoernooi van Haaglanden
Voetbal. Het is vanwege de coronarestricties die momenteel van kracht zijn, nog niet
zeker of het toernooi kan doorgaan. Zodra de regels zullen worden versoepeld, zal
Haaglanden Voetbal een toernooischema vaststellen. Dat gebeurt in samenwerking
met de KNVB. Het toernooi is alleen voor standaardteams uit deze regio.
Samenstelling commissie ‘Jeugdvrienden van VUC’
De jeugdcommissie is verheugd te kunnen meedelen dat de commissie
‘Jeugdvrienden van VUC’, waarvoor in de vorige Nieuwsbrief een oproep werd
gedaan, is samengesteld. Hij bestaat uit Thomas Venneman (voorzitter), Robert
Vrolijk (penningmeester), Maarten Meijer (secretaris) en Jay van Veelen (zitting
namens de jeugdcommissie).
De ‘Jeugdvrienden van VUC’ is een initiatief om financiële steun te verkrijgen voor de
jeugd en extra activiteiten te organiseren die niet uit de normale begroting kunnen
worden betaald. Aan mensen die onze jeugd een warm hart toedragen, wordt
gevraagd een vrijwillige bijdrage van 50 euro per jaar te doen. Voor meer informatie
kunnen geïnteresseerden mailen naar jeugdvrienden@vuc.nl.
VUC start met team van onder 23 jaar
VUC doet komend seizoen in de competitie mee met een team van spelers onder de
23 jaar. Deze ‘O23’ is voor talentvolle spelers die de overstap van de junioren naar
de senioren moeten maken, een tussenstation. Er wordt momenteel gewerkt aan het
samenstellen van deze ploeg en aan het invullen van de technische staf.
Dick Hooning interim-trainer VUC 2
Hoofd opleidingen Dick Hooning zal de rest van dit seizoen ook als trainer van het
tweede elftal fungeren. Hij vervangt Ronald Freen. Hooning heeft veel ervaring als
trainer. Voor zijn komst naar VUC trainde hij zes jaar de A-selectie van Quick Steps.
Hooning zal worden geassisteerd door André Knol. Voor komend seizoen wordt er
naar een nieuwe trainer voor VUC 2 gezocht.
Trainersstaf voor de jeugd bijna rond
De trainersstaf voor komend seizoen bij de jeugd is bijna rond. Daar is de afgelopen
tijd hard aan gewerkt. Onder anderen twee spelers uit de A-selectie zullen
jeugdteams gaan trainen: Tony van den IJsel en Tim de Graaf. Eerstgenoemde
maakt momenteel al deel uit van de A-selectie, Tim komt straks over van Lyra, waar
hij ook al jeugd trainde. Vanwege een groeiend aantal leden, met name in de
onderbouw, is de verwachting dat er jeugdteams in alle leeftijdscategorieën kunnen
worden ingeschreven.
De trainers per leeftijdscategorie op een rij: JO6/JO7/JO8: Jay van Veelen;
JO9/JO10: Wil Dorland; JO11: Erik van Galen/Vincent van Zanten; JO12: Tim de
Graaf; JO13: Phacha Verhoeven; JO15: Benny Berkhuijsen; JO17: Tony van den
IJsel; MO17: Oscar Liefhebber.

