Hallo VCR-genoten,
Inmiddels zijn we wat betreft het veldvoetbal in de winterstop aangekomen. Het is echter best wel
bijzonder dat een aantal VCR teams op 23 december nog wedstrijden moeten afwerken. Mede
door natte weersomstandigheden de laatste weken, zijn bij veel clubs in het land nogal wat wedstrijden afgelast. Er moet dus e.a. ingehaald worden.
Daarnaast krijgen we voor het eerst te maken met de zogenaamde flexibele winterstop. Dit betekent dat de KNVB van 27 januari tot 4 maart ruimte heeft gecreëerd om extra wedstrijden in te lassen. Dat is natuurlijk leuk en aardig. Maar voor met name jeugdteams, die voor- en na de winterstop een competitie afwerken is het misschien wat vreemd. Het kan zijn dat ze aan de start van de
tweede seizoenshelft competitiewedstrijden moeten spelen uit de eerste seizoenshelft.
Het lijkt warempel wel dat we in Engeland beland zijn. In heel Engeland is het traditie om tijdens de
kerstperiode te voetballen. Niet alleen in de Premier League maar ook in onderliggende “divisions”
is dit het geval. Trouwens, meer van dit soort weetjes kunnen jullie 13 januari opdoen tijdens de
VCR Voetbalquiz(*) welke door onze SV georganiseerd wordt. Uiteraard zullen het dan vooral VCR
weetjes zijn dus geef je op en doe er je voordeel mee. Tot zover deze winteractiviteitentip.
De winterstop biedt in ieder geval onze vrijwilligers en spelers de mogelijkheid om eventjes op
adem te komen en dat is welverdiend! Maar, over tradities gesproken. Het zaalvoetbal is alweer in
volle gang. Zo zijn onze jeugdteams los in de Dantumadiel Cup én het KNVB Kerstzaalvoetbaltoernooi. Op 30 december vanaf 14:30, strijdt VCR 1 in Damwoude voor de Sake Store Dantumadeelcup. Ik wens iedereen heel veel succes toe!
Goed, eventjes terug naar het veld. Over de teamprestaties tijdens de eerste seizoenshelft kan ik
kort zijn. Vanaf de allerjongsten tot en met de senioren wordt er tot zover lekker gespeeld. Natuurlijk wisselen de prestaties maar dat mag de pret niet drukken. Ieder team kan per competitie over
het algemeen prima meekomen. Enkele jeugdteams zijn fysiek wat aan de lichte kant en qua spelersaantallen soms wat dunner bezaaid. Er wordt stabiel gepresteerd dus dat is knap!
VCR 3 ligt (onder leiding van Joshua Leemburg) wat betreft het aantal gespeelde wedstrijden ook
mooi op schema. Deze situatie is, en dit is een understatement, de laatste seizoenen wel eens anders geweest. Dus ook hier: Complimenten mannen!
Sportief gezien is het opvallend dat onze tweede elftal onder de vleugels van Oane Riemersma,
Mark van der Galiën en Sijtze Halbesma zichzelf winterkampioen mag noemen. Dat dit mooie succes goed smaakt mag duidelijk zijn want de honger naar meer is (de derde helft daarbuiten gelaten) binnen het team bijna tastbaar. Ik ben erg benieuwd naar de afloop en een competitief ‘twadde’ is in alle opzichten een zeer goede zaak voor VCR.
VCR 1 ligt tevens heel mooi op koers. Met handhaving in de 4e klasse als doelstelling, stemt een
5e positie tot tevredenheid. Het is inmiddels bekend dat onze huidige hoofdtrainer Andries en zijn
rechterhand Leen na dit seizoen afzwaaien bij VCR. We hebben inmiddels Dirk Pieter Boersma
aangetrokken die het goede werk van “de Spekmannen” zal overnemen. Ik kan namens het
hoofdbestuur zeggen dat we met veel vertrouwen deze vervolgstap voor ons vlaggenschip gaan
nemen.
Dit neemt niet weg dat we na de winterstop kunnen freewheelen. Handhaven in de 4e klasse? Ja,
dat is met ons spelersmateriaal absoluut mogelijk. Een kampioenschap? Jazeker, ook hier liggen
kansen zat. Ik zie het zeker zitten.
Er is echter een voorwaarde aan verbonden. We zullen de wind mee moeten hebben. Tegenwind
wordt heel vaak met domme pech geassocieerd. Volgens mij is dit echter deels waar. We kunnen
de windrichting ook zelf beïnvloeden want de kern van VCR is immers altijd teamwork, korte lijntjes
én (spel)plezier geweest. We kennen elkaar goed en vormen een hecht ‘cluppie.’ Precies daarom

ben ik ervan overtuigd dat we met deze typische VCR ingrediënten de wind in onze rug kunnen
houden. Een uitspraak die veel trainers in het edele voetbalspel hanteren is: “Geluk moet je afdwingen.” Akkoord! laat het dan maar stormen bij VCR.
Ik heb mezelf voorgenomen om in dit “praatje” niet te lang van stof te zijn. Met het zinnetje over
geluk heb ik daarom volgens mij een niet onaardig bruggetje gevonden om jullie allemaal: Vrijwilligers, spelers en natuurlijk onze hondstrouwe supporters geweldige feestdagen en een fit 2018 toe
te wensen!
Oant sjen op de Vonder!
Jaap van der Galiën
Voorzitter VCR
……………………………………………………………..
(*) VCR Voetbal Quiz
Datum: 13 januari
Aanvang: 19:00 uur
Locatie: MFC de Beijer
Deelname: Gratis voor SV leden, anders €3 inleg
Opgave bij SV VCR: voor 06-01-18, 3/4 teamleden (15 jr. en ouder)

