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Van de bestuurskamer
Vanuit het bestuur willen wij u deze keer informeren over de volgende zaken: 

Nieuw sluit- / sleutelplan:
Onlangs zijn door de accommodatiecommissie alle cilinders op het sportpark vervangen en zijn op 7 
maart 2015 de daarbij behorende sleutels aan alle betrokkenen overhandigd. Door dit nieuwe
sluit- / sleutelplan hebben wij als vereniging duidelijk inzichtelijk welke personen allemaal een sleutel 
hebben en tot welke deuren zij toegang hebben. Daarnaast is een dikke sleutelbos van V.K.W. nu ook 
verledentijd. Iedereen heeft nu 1 sleutel die per taakgebied / functiegroep toegang geeft tot 
bepaalde deuren.

Kledingfonds:
Op woensdagavond 8 april 2015 hebben wij het aangepaste Kledingfonds aan de leden 
gepresenteerd. Het Kledingfonds bestaat uit een overzicht van het basiskledingpakket (= shirt, 
broekje en sokken) en de aanvullende kledingpakketten, zoals bijvoorbeeld trainingspakken, tassen, 
inloopshirts etc. Elk spelend lid betaald per seizoen 20,00 Euro en zijn daarmee verzekerd van 1x per 
3 jaar een nieuw basiskledingpakket. Daarnaast is in het fonds rekening gehouden met 
vervangingskosten gedurende de 3 jaar. Verder komen de bijdrages van de kledingsponsoren ook 
rechtstreeks ten goede van het Kledingsfonds.

In het aangepaste kledingsfonds hebben wij onze ervaringen van de afgelopen 5 jaren verwerkt. 
Deze ervaringen bestaan o.a. uit: welke kleding is er daadwerkelijk door ons aangeschaft, welke 
verzoeken zijn er binnengekomen voor (aanvullende) kleding, wat en hoeveel moet er per team in 
het kledingpakket zitten, wat is de kwaliteit van de kleding etc. 

Bovenstaande resulteerde in een aangepast Kledingfonds (= financiële rekenmodule), waarbij wij in 
1e instantie de meest optimale variant, uitgebreid pakket, hebben meegenomen. Aangezien deze 
optimale variant niet helemaal kostendekkend is en wij bezig zijn met een nieuwe kledingleverancier, 
zullen wij de komende tijd gebruiken om Kledingfonds te optimaliseren, zodat er, net als voorgaande 
jaren, een financiëel gezond Kledingsfonds is.

Kledingleverancier:
Vanaf januari zijn wij samen met Folko Oosterhof en Harry Veen bezig met het vastleggen van een 
nieuwe kledingleverancier. Het huidige contract met Klupp Sportswear eindigt namelijk per 30 juni 
2015 en wij willen na 6 jaren Klupp weer een goede inventarisatie maken van welke kleding er tegen 
welke prijs in de markt is. Hiervoor hebben wij in totaal 6 leveranciers, waaronder Klupp, verzocht 
om met een financiëel voorstel en kledingpresentatie te komen. Deze 6 leveranciers hebben wij na 
de presentatie teruggebracht naar een shortlist van 3 leveranciers. De komende weken verwachten 
wij de definitieve kledingleverancier te kunnen vaststellen, zodat de eerste teams vanaf het seizoen 
2015-2016 in de nieuwe kleding lopen.
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ALGEMEEN   CORRESPONDENTIE
vv VKW     vv VKW
Perkenslag 1    Postbus 33
9431 HE Westerbork  9431 AA Westerbork
0593-331261   0593-370888

BESTUUR   bestuur@vkwvoetbal.nl
G. de Rouw  Voorzitter
0593-333467
H.Zeewuster  Secretaris
0593-370121
A. Luning   Penningmeester
0593-370456
H. Andresen  Comm./Sponsoring
0593-380052
G. Poppinga  Materiaal/Accomodatie
06-51396250

SECRETARIAAT  wedstrijden@vkwvoetbal.nl
J. Schokker  Wedstrijdsecr. Senioren
0593-332947
K. Gils   Wedstrijdsecr. Junioren
06-20566918
M.Hoos   Ledenadministratie 
0593-370888  maup.hoos@hetnet.nl 

TECHNISCHE ZAKEN tc@vkwvoetbal.nl
Vacature   Eindcoordinator
Jacob Eggink  Heren/Senioren
06-10917577
G. Bos   Cord. Scheidsrechters
0593-333518 
Lieke Schuiling   Dames/meisjes
Lisanne Heling

J. van Veen  A-B-C-junioren
0593-346516
H. Dekker  D-pupillen
0593-370628
G. Gort   E-F-pupillen
0593-370317

KANTINE   kantine@vkwvoetbal.nl

ACCOMMODATIE  ac@vkwvoetbal.nl
H. Postma  Coördinator 
0593-542798

MATERIAAL  mc@vkwvoetbal.nl
F. Oosterhof  Kleding/voetbalmateriaal
0593-332435

ACTIVITEITEN  activiteiten@vkwvoetbal.nl
J. Giesselbach  Coördinator 
0593-332903

COMMUNICATIE  cc@vkwvoetbal.nl
M. Brouwer  Coördinator 
06-23300932

SPONSORING
N. Popken  sc@vkwvoetbal.nl
06-12121627

CLUB VAN 100  clubvan50@vkwvoetbal.nl
J. Meijering  Contactpersoon
06-55188022

SUPPORTERSVER.  supporters@vkwvoetbal.nl
Maaike Biesma
06-46144151

CONTACT

We zitten intussen alweer in de 
eindfase van de competitie en de 
beslissingen gaan binnenkort vallen. 
Zowel ons 1e als ons 2e hebben 
het lastig door de vele blessures en 
zullen alle zeilen bij moeten zetten 
om niet te degraderen. Alle steun is 
welkom dus kom naar de 
Perkenslag om onze A-selectie door 
deze moeilijke fase heen te slepen. 
Onze A1 doet het prima in de 1e 
klasse en gaat samen met Noord-
scheschut strijden om de titel en 
promotie naar de hoofdklasse. De 
topper op 11 april tegen 
Noordscheschut werd met goed 
voetbal en veel strijd met 2-0 
gewonnen zodat ze nu 3 punten los 
staan. Bij de pupillen hebben we ook 
een aantal potentiele 
kampioenskandidaten. De E3 en E4 
(die in dezelfde poule spelen) lijken 
het onderling uit te maken en ook de 
F2 en F5 hebben nog alle kansen op 
de titel.

De supportsvereniging timmert flink 
aan de weg. Onder 
verantwoordelijkheid van de 
supportsvereniging was door Niels 
Eefting en Sjors Molema een poker- 
en darttoernooi opgezet. De 1e VKW 
pokerkampioen was Jan Willem 
Grootenhuis en bij het darten was 
Wilko Kwant, in een kwalitatief zeer 
hoogstaande finale, te sterk voor 
Jacco Eggink.

De activiteitencommissie zit echter 
ook niet stil en heeft een drukke 
periode voor de boeg. De komende 
maand maar liefst 3 grote activitei-
ten namelijk: op 27/4 Europacup 
voor de pupillen, op 15/5 (Hemel-
vaart) de familiedag en op 22/5 het 
pupillenweekend. Houd deze data 
vrij in de agenda.

Wie nog meer een drukke periode 
heeft gehad is Gerwin Poppinga met 
zijn commissies. Hierbij moeten we 
denken aan het nieuwe sluitplan, 
keuze maken uit een 6-tal l
everanciers voor de nieuwe 
kledinglijn en hernieuwde opzet van 
het kledingplan zelf. Zie verderop in 
dit nummer voor de onderliggende 
details. 

Het gesprek met de gemeente over 
zelfbeheer is constructief verlopen. 
De wethouder Lohuis was het met 
ons eens dat het allemaal wel erg 
lang duurt voor er helderheid komt. 
Er is ons toegezegd dat het begin 
juni 2015 duidelijk is wat de 
gevolgen voor VKW zijn, zodat we 
op basis hiervan een weloverwogen 
keuze kunnen maken. Dit uiteraard 
altijd in overleg met de leden. Ook 
hebben we hier overleg over met 
de Witteveensche Boys en Nieuw 
Balinge.

Ik hoop u binnenkort te kunnen 
begroeten op de Perkenslag bij 
één van de vele wedstrijden of de 
activiteiten die de komende maand 
plaats zullen gaan vinden.

DEL  
PRESIDENTE
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Van de Activiteitencommissie
Het zijn nog drukke maanden voor de activiteiten Commissie, op maandag 27 april op Koningsdag is 
het weer tijd voor het jaarlijkse Europacup voetbal op de Perkenslag. Real Madrid, FC Porto 
Wolfsburg en nog vele top clubs strijden deze dag om de Champions Leugue en Europa Cup. 
De voorbereidingen zijn zo goed als klaar en de pupillen kunnen er weer een mooi toernooi van 
maken. 

Op 14 mei Hemelvaartsdag voetballen de spelers onderling weer tegen elkaar op de familiedag van 
VKW. Clubs zoals Ajax en Feyenoord strijden met hun 1ste elftal en jeugd elftal om de prijzen. Deze 
dag heeft alles te maken om dichterbij elkaar te komen van jong en oud. Al een aantal jaren is dit 
een zeer geslaagde dag met vooral heel veel zon en plezier. 

In het pinksterweekend ( 22, 23 en 24 mei) is het dan nog tijd voor het pupillenweekend. De jeugd 
van VKW zal dit weekend weer genieten van leuke activiteiten die verzorgd worden door het 
pupillenweekend Commissie. Het zal weer een leuk maar ook vermoeide weekend worden met 
weinig slaap maar vooral veel lol met elkaar. Dit geld zoal voor de jeugd als voor de begeleiders. Op 
de site van VKW staan de opgavenlijsten. Wij zoeken dit weekend ook begeleiders dus geef je op.

Nog een klein nieuwtje van onze kant. Jan-Willem Beugel heeft onze commissie vorig seizoen ver-
laten en door alle drukke van de activiteiten heeft zich iemand aangemeld om ons te versterken. 
Niemand minder als Ryjanne Bos komt ons ondersteunen bij de activiteiten. Ze liet al tijdens het 
SportQuiz zien dat ze erg ambitieus is met zeer pittige vragen. 

Wij zien jullie graag op 27 april, 14 mei en in het pinksterweekend op het sportpark ‘de Perkenslag’. 
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VKW F2 mocht op 22 maart een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Hoogeveen spelen.
Om 13 uur ging de wedstrijd op het hoofdveld van start. Er was zelfs een stadionspeaker en de opstelling werd officieel 
omgeroepen. Het was een spannende wedstrijd met over een weer mooie kansen. De mannen van het 1e vulden samen met de 
ouders en ander meegereisd publiek de tribune, dit maakte het extra bijzonder voor onze pupillen. 
VKW F2 won de wedstrijd met 3-4. 
Na de wedstrijd genoten de kinderen van de aangeboden patat en ranja. 
Om 14.30 mochten de pupillen hand in hand met de mannen van het eerste het veld op, dit vonden ze heel spannend en stoer. 
Helaas was de wedstrijd voor de mannen van het eerste minder succesvol. Wij willen de organisatie, leiders en de mannen van 
het 1e bedanken voor de organisatie en hun enthousiasme op deze mooie middag!

VKW F2 in Hoogeveen

Zaterdagavond 18 april was een spannende avond voor de F-jes 
van VKW Westerbork. Op invitatie van FC Emmen in 
samenwerking met Jan Gerben Dijk van het Robin Hood 
Ribhouse, mochten alle F-jes van VKW bij de voetbalwedstrijd FC 
Emmen-Achilles aanwezig zijn. De spelers van F5, F4 en F3 
mochten zelfs de opkomst verzorgen en samen met de spelers het 
veld op. Wat een spanning en sensatie voor de jonge leden. Naast 
de aanwezigheid van ruim 50 F’jes en vele papa’s en mama’s, 
waren ook circa 10 D’tjes aanwezig om aan de slag te gaan als 
ballenjongen. Na afloop van de wedstrijd (eindstand 2-2) 
mochten alle VKW sterren nog even het veld op om zelf een 

VKW F5 op bezoek bij FC Emmen
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In het weekend van 22 t/m 24 mei a.s. vindt ons eigen VKW-pupillenweekend plaats. Speel je in de D- E- of F-pupillen, dan 
kun je jezelf opgeven voor dit fantastische voetbalweekend op ons eigen sportveld. Lekker slapen in grote tenten, allerlei (voetbal)
spelletjes doen en natuurlijk een heleboel dingen uithalen die je thuis niet mag! 
De deelnamekosten voor dit weekend bedragen € 15,- per kind. 
Als je je voor dit weekend wilt aanmelden, moet je het onderstaande strookje invullen en afleveren bij één van de onderstaande 
personen. Doe dit voor 5 mei i.v.m. bestellingen, indelingen enz.!!  Betaal direct met het inleveren van dit strookje € 15,- (doe dit 
bedrag samen met het strookje in één envelop.) 
Ouders, verzorgers houdt het clubblad en de website in de gaten voor verdere mededelingen omtrent wat uw kind mee moet 
nemen, tijden enz. Lever het strookje en het geld voor 5 Mei in bij één van de volgende
personen:
• Jan Willem Beugel   Hofakkers 15
• Niels Eefting   De Zandberg 9
• Yvonne van den Heuvel   ........................
• Brigitte Reinink    Weitgoorn 2
• Jan Willem Alberts   Langbos 8
• Sandra Nijlunsing   .........................
• Jeroen Lubbinge    Stroekmaat 24
• Mark Eefting    ........................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPGAVE FORMULIER PUPILLENWEEKEND 2015

Naam:.................................................................. 

Leeftijd:...............................................................

Adres:.................................................................. 

Telnr:...................................................................

Elftal: ..................................................................

Medicijngebruik         Ja of nee

Voor uitgebreide omschrijving medicijngebruik kunt u een ingevuld A4- tje vastnieten aan dit strookje, hetzelfde
geldt voor verdere bijzonderheden (zie onderaan)

Verdere bijzonderheden (dieet, extra begeleiding o.i.d.)    .....................................................................................................................

Geeft zich op voor het pupillenweekend van 22 t/m 24 mei 2015
De kosten bedragen € 15,- per kind, te voldoen bij inlevering van het strookje.

PUPILLENWEEKEND 2015!!
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Zoals ieder jaar organiseert VKW dit jaar ook weer het enige en echte PUPILLENWEEKEND op 22, 23 en 24 mei a.s. Om alles in 
goede banen te leiden bieden wij u als vrijwilliger net als voorgaande jaren de uitdaging van uw leven aan, door deel te mogen uit-
maken van het Pupillenweekend Special Forces Team afgekort tot P.S.F.T. Een wereld gaat voor u open, ongekende krachten komen 
vrij, een uitdaging waar FearFactor bij in het niets verbleekt, kortom het is een bundeling van;
 
•	 Avontuur
•	 Pret
•	 Creativiteit
•	 Doorzettingsvermogen
•	 Gratis	kost	en	inwoning
•	 En……..enorme	wallen	onder	de	ogen
 
Leiders,	ouders,	trainers,	leden	en	oud-leden	die	zich	kunnen	vinden	in	bovenstaande	beschrijving,	worden	gevraagd	zich	op	te	
geven door het formulier in te vullen en af te leveren bij één van de onderstaande personen.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPGAVEFORMULIER	VRIJWILLIGERS	PUPILLENWEEKEND	2015

(n.a.w. gegevens invullen en voorkeuren aankruisen)

Naam:.......................................................... 

mobnr:........................................................ 

Email:............................................................

Ik	wil	vrijwilliger	zijn	op:		(omcirkel	welk	moment	je	wilt	helpen!)

dinsdagavond			 	 	 	 zaterdagmorgen		 	 	 	 	 	zondagmorgen	
	19	mei,	aanvang	18:30	uur		 	 	+/-	van	9:00	tot	12:30	uur		 	 	 +/-	van	9:00	tot	12:30	uur	

vrijdagavond			 	 	 	 zaterdagmiddag				 	 	 	 zondagmorgen2)
	+/-	van	18:00	tot	00:30	uur		 	 	+/-	van	13:00	tot	16:30	uur		 	 	 	+/-	van	9:00	tot	12:30	uur

vrijdagnacht1)	 	 	 	 zaterdagavond
	Vanaf	22:00	uur		 	 	 	 +/-	van	19:00	tot	00:30	uur	

	zaterdagnacht3)			 	 	 HELE	WEEKEND	
	Vanaf	22:00	uur	>	 	 	 Vrijdag	18:00	tot	zondag	14:00	uur	

Exacte	tijden	worden	per	mail	doorgegeven	1	week	voor	start	weekend.

1)	=	Slapen	in	tenten	bij	pupillen	
2)	=	Helpen	schoonmaken	kantine	of	opruimen	tenten	
		zaterdagavond	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFHANKELIJK	VAN	HET	AANTAL	OPGAVES	GAAN	WIJ	KIJKEN	WELKE	VRIJWILLIGERS	WE	WANNEER	NODIG	HEBBEN.	HET	KAN	DUS	
ZIJN	DAT	Y	WELLICHT	NIET	NODIG	BENT.	U	WORDT	HIEROVER	PER	MAIL	GEINFORMEERD.	IN	IEDER	GEVAL	DANK	VOOR	DE	
OPGAVE.		(E-MAIL	ADRES	IS	VERPLICHT!!)
             

PUPILLENWEEKEND 2015 Vrijwilligers gezocht!!
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Vrijdagavond 3 april werden de 1ste Poker & Darts kampioen-
schappen bij VKW georganiseerd door de Supportersvereniging.
Bij een nieuwe activiteit is het altijd maar afwachten hoe groot 
de belangstelling is, maar dankzij de hulp van Sjors Molema en 
Niels Eefting werd menig VKW’er hiervoor warm gemaakt, wat 
resulteerde in 32 opgaves voor het pokeren en 24 voor het dart-
en. Bij het darten zorgde het brede deelnameveld voor veel ver-
makelijke en verrassende partijen. Menige nieuwe technieken 
werden gebruikt om de pijltjes in de borden te krijgen, zo werd 
er zowel bovenhands als onderhands geworpen, al leverde dit 
niet vaak tot het gewenste resultaat. Grootste verrassing bij het 
darten bleek toch al snel Henk Dolfing te zijn, die de volgende 
uitvoering van dit kampioenschap ongetwijfeld zal verschijnen 
in een te grote blouse met daarop zijn nieuwe bijnaam “ Ted 
Henkie “, wat een klasse, wat een sportman!

Ondertussen was het pokertoernooi ook al in volle gang en 
waren de eerste titelfavorieten al verrassend snel uitgeschakeld. 
Frank van der Veen had zijn kruit de avond ervoor al verschoten 
bij een ander plaatselijk toernooi en moest als eerste het veld 
ruimen. Ook organisatoren Sjors en Niels waren te druk met het 
in goede banen leiden van deze avond, om een goede kans op 
de titel te maken. Lang leek het erop dat onze voorzitter Gerrie 
de Rouw wel eens de eerste pokerkampioen van VKW kon gaan 
worden, maar toen voor hem de finaletafel in beeld kwam, 
bezweek ook hij onder de enorme druk. De finaletafel 
bestond voornamelijk uit jong talent, maar zoals verwacht 
was ook routinier Ron Tebbes weer met een ruim aantal fiches  
vertegenwoordigd.
Uiteindelijk was het Jan Willem Grotenhuis die de tafel begon 
te domineren en één voor één zijn tegenstanders uit het veld 
ruimde. Hij werd dan ook de verdiende eerste pokerkampioen 
van VKW.
 
Nadat de finaletafel bij het pokeren was uitgespeeld konden 
de finales bij het darten beginnen. In de finale van de ver-

liezersronde stonden Hilco Zeewuster en Willem Mourits. Hilco 
kwam eigenlijk alleen even de uitstekende sfeer in de kantine 
proeven, maar was nog net op tijd om een plek in te nemen bij 
het darttoernooi. Dat hij de uiteindelijke winnaar van de ver-
liezersronde werd, kwam dus zeker als een verrassing. De echte 
finale van deze avond werd een echt spektakelstuk, waarbij de 
scores van 100 en 140 geen toevalligheden bleken te zijn. De 
finale werd gespeeld tussen Jacco Eggink en Wilco Kwant. In het 
begin leek Jacco het beste van het spel te hebben, zekers toen 
hij zonder enige moeite met 2 pijlen een score van 94 punten 
wist uit te gooien. Wellicht dat deze uitgooi juist Wilco wakker 
schudde, want vanaf dat moment was hij niet meer te houden. 
Zelfs de maximale score van 180 werd door Wilco op het bord 
getoverd en hij nam het initiatief van Jacco hiermee over. Jacco 
was niet van plan om op te geven en bleef ook hoge scores 
gooien, maar het was toch Wilco Kwant die als eerste dartskam-
pioen van VKW werd gekroond.
 
Het bleef nog lang gezellig in de kantine en iedereen was het 
er meteen over eens dat het niet mag blijven bij dit eerste to-
ernooi. Een mooi geluid voor de Supportersvereniging, die een 
perfecte invulling aan deze avond hadden gegeven, waarvoor 
dank! Hopelijk volgend jaar nog meer aanmeldingen voor deze 
gezellige VKW-avond!

Winnaars Darten:                                                                           
 1. Wilco Kwant
2. Jacco Eggink
3. Hilco Zeewuster
 
 
Winnaars Pokeren:
 1. Jan Willem Grotenhuis
2. Martijn van der Hoeven
3. Ron Tebbes
 

Darten en Pokeren bij VKW - Geweldige avond!
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Uitslag Klaverjas avond VKW 
Roelof Aalderink  36359
Jan Benthem  35573
Albert Koerts  34600
Bert Stadman  34407
Dick Seubring  34343
Joop v Vierzen  34300
Ria v Wijk  34280
Harma Pomp  34246
Hilbert Knol  34134
Henk Dolfing  34129
Luuk Reinds  34012
Jans Zeewuster  33839
Greetje Gils  33403
Jan Lomulder  32888
Roelof Schokker  32619
Jan Hoekstra  32613
Andriena Schreurder 32600
Derk Beekman  32517
Maurice Postma  32203
Taeke Hoekstra  32077
Henk Schepers  31713
Harry Hoiting  31447
Albert Eefting  30864

De oplossing van de vorige breinbreker 
moest zijn: SANDER VOS.

Als enige geraden door:
Wim “mister breinbreker” Ties.

De nieuwe breinbreker is weer 
ontwikkeld! Succes!
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Competitie 35+ (7 tegen 7)

Zoals bekend hebben we binnen VKW een 35+ (7 x 7) -team, dat 4 avonden in het najaar en voorjaar 
aan een door de KNVB georganiseerde competitie deelneemt. De spelersgroep bestaat op papier uit 
12  mannen, maar in de praktijk blijkt het toch een opgave om voldoende spelers binnen de lijnen te 
krijgen. Links en rechts zijn al wat jongens benaderd om het team compleet te maken. Voordat we 
in het  volgende seizoen (september) met een 2e team aan de competitie gaan beginnen willen we 
graag weten wie er serieus belangstelling heeft om op de vrijdagavond een balletje te trappen. Er 
hebben zich al meerdere jongens opgegeven.
 Informatie te krijgen via  Arie van der Vlist of Henk Eggens. We zijn in de voorjaarscompetitie weer 
met 1 team gestart. Opgave graag via Jacob Eggink, Technische commissie ( 06 10917577). 

Overschrijvingen
Alle verzoeken tot overschrijving die na de eerste vrijdag van de maand door de KNVB worden 
ontvangen worden, indien akkoord, verleend voor het nieuwe seizoen.
Voorheen werd nog een bevestiging gestuurd dat de overschrijving is ontvangen en wordt verleend 
per 1 augustus 2015. Vanaf week 14 stuurt de KNVB zo’n bevestiging niet meer en worden de 
verzoeken tot overschrijving zonder verdere berichtgeving klaargelegd voor het nieuwe seizoen. De 
spelerspassen worden rond juli aan het secretariaat van de (nieuwe) vereniging gezonden.
  
Het is nog vroeg, maar wel alvast een herinnering; overschrijvingen voor het komende seizoen 
moeten uiterlijk 15 juni door ons ontvangen zijn. Neem bij vragen gerust contact op met de afdeling 
overschrijvingen: 0513-618930 en/of noord-overschrijvingen@knvb.nl.

Promotie / Degradatieregeling A-categorie)
We gaan er natuurlijk vanuit dat VKW zich direct handhaaft, maar mocht dit niet lukken, dan geldt 
onderstaande regeling.
Voor elftallen die uitkomen in competities die zijn ingedeeld in de categorie A geldt het volgende: 
Als twee elftallen vanwege een gelijk aantal punten in aanmerking komen voor een kampioenschap, 
een rechtstreekse promotie of een rechtstreekse degradatie, dan volgt een beslissingswedstrijd. 

1e klasse F 
De kampioen promoveert naar de hoofdklasse. De periodekampioenen van de 1e klasse F worden 
gekoppeld aan de periodekampioenen van 1e klasse E en de herkansers van de hoofdklasse C.  
De nummer 11 en 12 van de 1e klasse F zijn herkanser en spelen een nacompetitie met de peri-
odekampioenen van de 2e klassen. De nummer 13 en 14 degraderen naar de 2e klasse. 

2e klasse K en L 
De kampioenen promoveren naar de 1e klasse. De zes periodekampioenen van de 2e klasse spelen 
een nacompetitie met de herkansers van de 1e klasse F om twee plaatsen in de 1e klasse.  
Koppeling: 
Wedstrijd 1 > Nummer 11 van de 1e klasse tegen de periodekampioen 3 van de 2e klasse L
Wedstrijd 2 > Nummer 12 van de 1e klasse tegen de periodekampioen 2 van de 2e klasse K
Wedstrijd 3 > Periodekampioen 1 van de  2e klasse K tegen de periodekampioen 2 van de 2e klasse L
Wedstrijd 4 > Periodekampioen 3 van de 2e klasse K tegen de periodekampioen 1 van de 2e klasse L
Wedstrijd 5 > Winnaar 1 tegen winnaar 3
Wedstrijd 6 > Winnaar 2 tegen winnaar 4

Er worden voor zowel de 1e als de 2e ronde een uit en thuiswedstrijd gespeeld. De nacompetitie 
begint op 14 mei (Hemelvaart).
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PROGRAMMA SENIOREN
Programma Senioren heren en dames

25-04-2015 zaterdag 14.30 Witt. Boys VR 1 – VKW VR 1

26-04-2015 zondag 14.00 Dieze West 1  –  VKW 1
   11.00 GRC 2  – VKW 2
   10.00 Hoogersmilde 2 – VKW 3
   10.00 Dalen 3 – VKW 4
   10.00 VKW 5 – Dwingeloo 5

03-05-2015 zondag 14.00 SC Erica 1 – VKW 1
   10.00 VKW 2 – Emmen 2
   10.00 VKW 3 – Asser Boys 3
   10.00 VKW 4 – Valthermond 3
   10.00 Beilen 6 – VKW 5

10-05-2015 zondag 14.00 VKW 1 – GVAV Rapiditas 1 
   10.00 Zuidwolde 3 – VKW 3

16-05-2015 zaterdag 14.30 Eext VR 1 – VKW VR 1

17-05-2015 zondag 10.00 HHCombi 2 – VKW 3
   10.00 VKW 4 – Protos 3
   10.00 VKW 5 – HHCombi 3

24-05-2015 zondag 10.00 Ter Apel 3 – VKW 4
   10.00 Wijster 4 – VKW 5 

Het de bedoeling dat er in het weekend van 7, 8 en 9  augustus 
2015 een reünie van het Wijbe Menger Toernooi gehouden zal 
worden.  In samenspraak met de activiteitencommissie van VKW 
A1 en VKW 1 zal er op vrijdag een spetterende feestavond g
ehouden worden. Dit na de oefenwedstrijd van A1.

Op zaterdag 8 augustus heeft TVC’28 uit Tubbergen al toegezegd 
om een oefenwedstrijd te spelen tegen VKW 1.  Na deze wedstrijd 
is er een gezamenlijke barbecue / reünie met live muziek. 
Uiteraard wordt op zaterdag een 7 x7 toernooi gespeeld door de 
senioren.  Aan de invulling van dit toernooi wordt nog gewerkt.
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Bezoekadres
Van Elmptstraat 16 - 8
9723 ZL Groningen

T (050) 368 60 76
E sales@bosincasso.nl
I www.bosincasso.nl

   Bos Incasso 
 Postbus 11138 
9700 CC Groningen

ontzorgen

volledig

aandacht

oprecht

integer

transparant

korte lijnen

bereikbaar

toegankelijk

tactvol

partnerschap

deskundig

Ontzorgende dienstverlening
Bos Incasso is gericht op minnelijke trajecten. Daarnaast bieden wij veel aanvullende diensten.  
Zo kunt u bij ons terecht voor debiteurenbeheer en onze credit managers staan altijd voor u klaar 
om uw incassobeleid opnieuw in te richten. Wij kunnen uw medewerkers bijscholen op 
elk terrein van credit management. Met de juristen van Bos Juridisch kunnen wij 
uw algemene voorwaarden opstellen, screenen en indien nodig up-to-date maken.
Kortom, wij zijn van alle (credit) markten thuis.

U ontzorgen, dat is wat onze medewerkers doen. Dankzij onze pragmatische  
aanpak en no-nonsense houding hebben we een groot vertrouwen opgebouwd  
bij onze relaties. Het is dan ook onze ambitie om te zeggen wat we doen en te  
doen wat we zeggen!

Een stukje zekerheid, daar heeft elk bedrijf behoefte aan in deze toch wel roerige tijden. Bos Incasso 
staat garant voor een financieel gezond bedrijf. Onze kracht? Die zit in onze jarenlange ervaring, 
uitstekende financiële positie en de manier waarop wij met onze relaties omgaan. 

BOS INCASSO BIEDT U ZEKERHEID 
VOOR EEN FINANCIEEL GEZOND BEDRIJF 

Bos Incasso is sinds haar oprichting in 1994, 

uitgegroeid tot een gerenommeerde en  

toonaangevende incasso-organisatie. Bos 

Incasso maakt gebruik van Stichting Beheer 

Derdengelden, is gecertificeerd volgens ISO 

9001, de MVO Prestatieladder en het MVI 

(maatschappelijk verantwoord incasseren). 

Samen met Bos Incasso gaat u een financieel 

zekere en duurzame toekomst tegemoet. 


