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OPROEP:
Wij zoeken nog creatieve schrijvers die maar al te graag een
verslag schrijven van een match of een leuke anekdote
willen delen met de lustige lezers. Stuur je tekstje door naar
krantje@vcwolvertem.be. Foto’s zijn ook steeds meer dan
welkom!!!



De met supporters volgeladen bus van chauffeur Danny reed onze
U19 jongens naar Leuven, waar de bekerfinales van Vlaams-
Brabant werden gespeeld. Pelle, Arne W, Brent, Lucas, Sebastiaan,
Arne D, Jonas en Jens gaven het beste van zichzelf in deze
belangrijke match van hun seizoen. De spannende match, waarin

Leuven een gele én rode kaart in ontvangst nam, eindigde in het voordeel van VHL. De U19
kon wel een set afsnoepen van de Leuvenaars, die versterking kregen van enkele liga-A
spelers. Coach Jurgen was trots op zijn ploeg, en de boys zelf natuurlijk ook!!!





Aanvang kamp: maandag 15 augustus om 11u00
Einde kamp: zaterdag 20 augustus om 16u30

Jihaah, het kamp komt steeds dichterbij...

Omdat we het altijd al leuk vonden en we het niet kunnen
loslaten, gaan we ook dit jaar terug op kamp. Sommigen
onder jullie zijn er al geweest en weten dat het superleuk
was.
Anderen gaan voor de eerste keer mee...

Weet dat een VCW-kamp steeds een feest is voor 
iedereen met véééééééél volleybal en heel vééééééééeeeel plezier.
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Elk nieuwe seizoen brengt enkele veranderingen met zich mee. Niet
alleen wordt het bestuur hervormd, ook in de sportieve tak van de club
bundelen nieuwe aanwinsten hun krachten om er een top-seizoen van
te maken. Alle uitgebreide informatie vind je terug op de website!

U11 gemengd: Wendy De Loose

U13 meisjes 1: tot nu toe nog onbekend

U13 meisjes 2: Jonas Stiers

U15 meisjes 1: Jan Vlaeminck

U15 meisjes 2: Jens De Boeck

U15 jongens 1: Brent Van Ransbeeck

U15 jongens 2: Laurens De Prins

U17 meisjes: André (Dré) Wijns

Dames 3: Joost Seijnaeve en Jan Vlaeminck

Dames 2: Bart Van den Eynde

Dames 1: Bert Maes

Heren 2: Laurens De Prins

Heren 1: tot nu toe nog onbekend

Zit je met vragen kan je VCW steeds bereiken via email:
volgendseizoen@vcwolvertem.be



Wolvertem is onze naam

Geel en blauw zijn onze kleuren

Zegedrift is onze faam

Er kan ons niets gebeuren

Wij strijden hand in hand

Wolvertem is de mooiste club van heel het land

Zingt overal weldra

Voor Wolvertem, hip hip hoera

Voor Wolvertem, hip hip hoera

Hier onder vind je de songtekst van ons clublied ter
heropfrissing. Ambiance verzekerd wanneer we dit allen
luidkeels meezingen tijdens de match en nadat we onze
match gewonnen hebben.



CONTACT

krantje@vcwolvertem.be
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