HIS TOR IS CH OV E R Z ICHT 40 J AAR R . K .S .V . W E C
SEIZOEN 1948 - 1949.
Het jaar, waarin de vereniging begon te bestaan.
In de competitie behaalde het eerste team -getraind door de heer J.v.Schijndeleen zeer verdienstelijke derde plaats, terwijl het tweede team eveneens een
behoorlijke rangschikking behaalde.
SEIZOEN 1949

1950.

Waar iedereen op hoopt in een vereniging is het behalen van een kampioenschap.Dat dit voor WEC zo vlug zou geschieden, kwam voor iedereen als een
zeer aangename verrassing.
WEC 1 werd afdelingskampioen. Resultaten: 16 gewonnen wedstrijden, 1 gelijk
spel en 1 nederlaag. Doelsaldo 139 voor en 28 tegen.
Het kampioenschap werd in Liempde behaald met de volgende spelers:
Toon Venrooij, Th.v.d.Ekart, Sjef Verhoeven, Jan van Balkom, Brord Steenbakkers, Harrie Steenbakkers, Wim Steenbakkers, Hein van Geffen, Jan van Venrooij,
Huub van Alebeek, Piet van Riet en Wim van Geffen.
In verband met het behaalde kampioenschap werden diverse giften ontvangen
waaronder nieuwe ballen, nieuwe shirts, een herinneringsspeldje en uiteraard
een feest. Tevens werd een receptie aangeboden, die door menige vereniging
en andere voetbalminnaars werd bezocht.
De promotiewedstrijden werden gespeeld tegen Herptse Boys en eindigden uit
in een overwinning van 5-2 en thuis in een overwinning van 8-1.
Tot slot van het seizoen beschikte WEC nog over een batig saldo van f 83,52.
Voor dit bedrag werd als eerste bestemming aangewend een EHBO-uitrusting
voor eventuele ongevallen.
SEIZOEN 1950 - 1951.
Het seizoen 1950-1951 bracht de leden van WEC niet wat men er van verwacht
had. Hoopte men dit jaar wederom kampioen te worden en te promoveren naar
de KNVB, het bleek een ijdele hoop. De competitie startte zeer hoopvol en
menige wedstrijd werd gewonnen, doch onverwacht kwamen enige nederlagen,
waardoor het leiderschap verloren ging. Het werd uiteindelijk een tweede
plaats achter kampioen Nieuwkuijk. Een eervol resultaat dus voor trainer
J. van Kessel uit St.Michielsgestel, die het trainerschap had overgenomen.
In de bekerwedstrijd werd WEC in St.Oedenrode verslagen door BMC, dat hiermede revance nam op de geleden nederlagen in de competitie.
SEIZOEN 1951 - 1952.
Tijdens een ledenvergadering op 9 september 1951 deelde de voorzitter mede,
dat van de KNVB toestemming was verkregen om met een junioren-elftal aan de
competitie deel te nemen. Verder werd WEC 2 in dezelfde afdeling ingedeeld
als WEC 3.
De competitie werd door WEC 1 zeer goed afgesloten. Men eindigde namelijk
tesamen met Stiphout op de eerste plaats. Tot een kampioenschap konden de
le elftal spelers het echter niet brengen, daar in Gemert de beslissingswedstrijd tussen Stiphout en WEC door laatstgenoemde werd verloren.
Tot slot kreeg WEC van de KNVB een eervolle vermelding. WEC bleek namelijk
tesamen met 2 andere verenigingen er in geslaagd te zijn om de competitie
zonder enige boete te beeindigen.
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SEIZOEN 1952 - 1953.
Aangezien men zowel in Wijbosch als in Eerde van mening was, dat er de beste spelers gekweekt werden, besloot men tijdens dit seizoen een wedstrijd
te organiseren tussen een elftal uit beide dorpen. De uitslag maakte echter
een einde aan beide illusies, aangezien een 4-4 gelijk spel werd bereikt.
De resultaten in de competitie waren een 3e plaats voor het le elftal
en een 6e voor het 2e elftal.
Op 8 augustus 1953 werd tijdens een speciale vergadering het 5-jarig
jubileum gevierd. Tevens werd de heer Bert Spierings als nieuwe trainer
aangesteld.
Verder dient zeer zeker te worden vermeld, dat in 1952 een supportersvereniging werd opgericht.
Op 4 augustus 1953 vierde WEC haar eerste lustrum en hiervoor besloot men
een feestcommissie op te richten, welke zorg draagde voor een goed verloop.
SEIZOEN 1953 - 1954.
In het seizoen 1953-1954 waren weinig hoogtepunten te beleven voor WEC.
Het le elftal behaalde een 6e plaats in de competitie, terwijI het 2e elftal
op de 7e plaats eindigde.
De junioren eindigden hun eerste competitie op de 4e plaats.
Tijdens de jaarvergadering nam de eerwaarde heer pastoor Vissers -geestelijk
adviseur van WEC- afscheid van de vereniging in verband met de aanvaarding
van een functie als aalmoezenier bij het ministerie van defensie. De heer
Vissers bood WEC hierbij een zilveren bal aan, welke thans nog altijd de
grote aandacht trekt in de prijzenkast van WEC.
Tot nieuwe geestelijk adviseur werd benoemd de eerwaarde heer pastoor
Hanegraaf.
Het ledental van WEC bedroeg tijdens de jaarvergadering op 14 augustus 1954
totaal 56 leden, waarvan 15 junioren
MEDE-OPRICHTER
EERSTE VOORZITTER
R.K.S.V. W.E.C.

DE EERUAARDE HEER PASTOOR VISSERS

DHR. J.DUYTS
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SEIZOEN 1954 - 1955.
Het 7e jaar bracht -ondanks droevige berichten- ook hoogtepunten.
Er werd dit jaar weinig vergaderd in verband met de opname van de heer Duijts
in het Groot Ziekengasthuis te Veghel. Deze afwezigheid van de voorzitter
bleek echter een stimulans voor de spelers, want het le elftal kon zich aan
het einde van de competitie voor de tweede maal in zijn bestaan KAMPIOEN noemen.
Onderstaand treft u een foto aan van het kampioens-elftal van WEC in dit
seizoen.
De resultaten van de overige elftallen waren: een 5e plaats voor het 2e elftal, een 8e plaats voor het 3e elftal en een 5e plaats voor de junioren.

v. 1. n. r. M. v . Do1eweerd ,W . Steenbakkers ,K. Steenbakkers , B. Havinga , Br . Steenbakkers ,
H. Steenbakkers ,J .v. Asse1donk , B. Spierings ,zittend ,C.v.d. Lees t, A. Verbruggen ,
A. v. Geffen , H.v . d Heuve1 , H v. Geffen, H v A1ebeek.

SEIZOEN 1955 - 1956.
Op 9 september 1955 werd de Wijbossche
voetbalvereniging geconfronteerd met haar
eerste leedwezen. Op deze dag namelijk is
de heer Jo Duijts, oprichter en huidige
voorzitter van de voetbalvereniging, na
een langdurige verpleging in het ziekenhuis
in Utrecht overleden.
De heer Duijts werd op 12 september 1955
door de leden van de vereniging naar zijn
laatste rustplaats gebracht.
Vanaf deze plaats willen wij hem nog even
in herinnering nemen en hem als voorbeeld
stellen voor al datgene dat men kan doen om
zich voor een ander mens of vereniging in te
spannen.
De competitie-resultaten waren als volgt:
het eerste elftal stond aan het einde van de
competitie gelijk met Schijndel 3 op de
eerste plaats. De in de competitie gestaakte
wedstrijd WEC-Blauw Geel, waarvan nog 4
minuten gespeeld moesten worden, moest de
beslissing brengen. Het werd echter een
nederlaag voor WEC 1; WEC 2 werd laatste.

Dhr. J . Duyts
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SEIZOEN 1956 - 1957.
De resultaten in dit jaar waren als volgt: het eerste team behaalde een
5e plaats, terwijl het tweede ook in de middenmoot eindigde.
De junioren behaalden een 3e plaats.
Hierbij willen wij even een markant figuur noemen in onze vereniging,
die vele mensen is bijgebleven, n.l. Willem van 't Klooster (Willem van Hoof),
de ordemeester, die het publiek achter de "troat" (draad) moest houden.
Willem heeft ook eens om een nieuwe controle-band verzocht. Zodra deze in
zijn bezit zou zijn zou hij wel zorgen dat er geen publiek meer tegen de
doelpalen aan zou leunen. Dit als herinnering voor de Wijbosschenaren, die
menig maal schik hadden in het optreden van "die Willem".
SEIZOEN 1957-1958.
In het 9e seizoen van WEC werd de gemeente Schijndel voor het eerst geconfronteerd met de slechte toestanden van het WEC-terrein. Het speelveld werd
door de hoofdconsul ongeschikt verklaard wegens de slechte toestand, terwijl
het terrein tevens niet voldeed aan de gestelde minimum eisen. WEC was dus
genoodzaakt om zich tot de gemeente te richten. Na enige tijd werd het veld
echter tijdelijk goedgekeurd en kon men aan de competitie deelnemen.
De resultaten waren als volgt: WEC 1 eindigde op de 6e plaats, WEC 2 behaalde
een 9e plaats in de eindrangschikking en de junioren behaalden een goede
5e plaats.
Op 2 augustus 1958 vond een extra vergadering plaats, waarin het 10-jarig
bestaan van de voetbalvereniging uitbundig werd gevierd.
SEIZOEN 1958 - 1959.
De stand op de ranglijsten van onze teams waren als volgt:
Ons eerste werd 6e, het tweede behaalde de 7e plaats en de junioren
behaalden een 9e plaats.
SEIZOEN 1959 - 1960.
Dit seizoen werd er besloten tot verhoging van de contributie (de eerste sedert
de oprichting), terwijl men tevens overeenstemming had bereikt om voor de
jeugd trainings-middagen te houden in Eerde.
Verder ontving men in Wijbosch de verheugende mededeling, dat in november
1960 door de Grondmij en de gemeente Schijndel een aanvang zou worden gemaakt
met het nieuwe terrein. In maart 1961 zou het nieuwe veld worden ingezaaid.
Gedurende de aanleg-procedure was WEC echter genoodzaakt uit te wijken naar
Schijndel, waar de trainingen zouden worden verzorgd door de heel' H. van
Alebeek.
Competitie-resultaten: WEC 1, 6e plaats; WEC 2, 7e plaats; junioren 6e plaats.
SEIZOEN 1960 - 1961.
Hoewel WEC voor de trainingen en het spelen van de wedstrijden in het sportpark te Schijndel alle medewerking heeft verkregen van de aldaar gevestigde
vereniging Schijndel, bleek het voor de Wijbossche vereniging toch een grote handicap. De trainingen werden minder bezocht, er kwam verdeeldheid onder
de spelers en de negatieve resultaten bleven dan ook niet uit. Voor de eerste
keer in haar bestaan moest WEC de degradatie meemaken van haar le elftal.
Om dit verlies het volgende seizoen weer op te vangen werd als nieuwe trainer
aangetrokken de heer P.Pastoors uit Boxtel. Onder diens leiding en op de
nieuwe accomodatie in het Wijbosch hoopte men dan weer spoedig tot de le
klasse afdeling Noord-Brabant terug te kunnen keren.
Verdere competitie-resultaten: WEC 2, 8e plaats; junioren 3e plaats.
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SEIZOEN 1961 -1962.
Op 30 september 1961 vierde men feest in Wijbosch. Op deze dag opende
namelijk de loco-burgemeester van Schijndel, de heer P.van Boxtel, het
nieuwe WEC-terrein.
Als openings-wedstrijden werden gespeeld WEC 1 tegen EVVC en WEC 2 tegen
Blauw Geel 3.
Daar men thans de beschikking had over een nieuw speelveld en geen kleedaccomodatie, werden er stappen ondernomen om een nieuw kleedlokaal te
verkrijgen.
De resultaten in de competitie waren als volgt: Ons vaandel-team behaalde
een verdiende 3e plaats, het tweede op de onderste plaats. De junioren
werden 8e,en voor het eerst in onze vereniging kwam er dit jaar een
B junioren-team, dat een verdienstelijke 5e plaats behaalde.
SEIZOEN 1962 - 1963.
Dat men van plan was in het 15e bestaansjaar de zaken serieus aan te pakken
bleek vooral tijdens de lange winterpauze van dit seizoen.
De heer P.Pastoors was er in geslaagd om het eerste elftal in de bovenste
gelederen te brengen en om hen hier te houden diende men de winterpauze
goed te overbruggen. Er werd hard getraind om de conditie opperbest te
houden. Het bleek echter geen nutteloze inspanning te zijn geweest en WEC 1
werd dan ook kampioen met een doelsaldo van 100 voor en 33 tegen. Een mooi
resultaat derhalve van trainer/speler P.Pastoors.
De promotie-wedstrijden tegen SBC 2 leverden niet het gewenste resultaat
en WEC 1 bleef (na een nederlaag in de beslissingswedstrijd te Veghel)
2e klasser afdeling Noord-Brabant.

v. 1 .n. r. Br. Steenbak.kers ,
H. v. Gaalen , H. Omen,
M. Daleweerd , A. v. d . Burg t,
J .v.Giersbergen,B.Havir2ga,
A. Snulders , B. Havir2ga,
F . v. d. Heij den , H. Steenbakkers,
J . v. d .Ven , A.Vulders ,
zittend, J .Squlders,
A. Verbruggen,M. v. d. Heuvel ,
A. v. Esch, H. v. Alebeek,
C. v. d.Ven ,P. Pastoors

Op 17 juli 1963 werd de receptie gehouden in verband met het behaalde
kampioenschap en de viering van het 15-jarig bestaan van de vereniging, die
evenals de feest-avond, zeer druk bezocht werd.
De resultaten van de overige elftallen waren: WEC 2,.6e plaats. WEC 3,
9e plaats. A-junioren 7e plaats. B-junioren 3e plaats.
De pupillen behaalden een le prijs op een toernooi te Heeswijk.
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SEIZOEN 1980 - 1981.
Dit seizoen werd er gestart met 6 senioren-, 1 dames-, 5 junioren- en
5 pupillen-teams.
Het le werd 6e, dus een goede middenmoot.
Aan het eind van het seizoen behaalde men nog een geweidig resultaat door
middel van het winnen van het Klompentoernooi in St.Oedenrode, waar men aanvankelijk als invaller aan dit toernooi begon
Het 2e team behaalde het kampioenschap in hun afdeling. Helaas werd de promotiewedstrijd tegen St.Michielsgestel in Berlicum verloren met 0-1.
Het 3e eindigde onderin.
Ook het 4e elftal konde feestmuts opzetten in verband met hun behaalde
kampioenschap. Met veel overtuiging werden de punten terecht binnen gehaald.
Het 5e team behaalde de 5e plaats, evenals de veteranen.
Het 6e werd een middenmoot.
De primeur in onze vereniging was de formatie van een dames-team.
De dames deden het opvallend goed en behaalden een keurige 6e plaats, hetgeen
een hoopvol begin was.
SEIZOEN 1981 - 1982.
Na een spannende competitie behaalde het le team, onder leiding van de heer
Walter v.d.Velden uit Veghel, een terechte 3e plaats.
Het 2e draaide ook bovenin, terwip het 3e net de degradatie wist to ontspringen.
Het 4e team had minder geluk en moest de 3e klasse ruilen voor de 4e klasse.
Het 5e en 6e elftal verbleven ook in de onderste regionen van de ranglijst.
Dit jaar was het jaar voor de dames van onze vereniging; zij konden de
kampioensvlag hijsen.
Tevens hadden we dit jaar ook een echt WEC-huwelijk, n.l. Yvonne van Liempt
en Richard Verhoeven traden samen in het bekende bootje.
Dit seizoen werd er ten bate van de gehandicapten een wedstrijd gespeeld
tussen de Ritskneupers en diverse artiesten, welke goed bezocht werd.

v.1. n. r.J v. Heertum. F . v. Lierrkot, A. Kas tal ijn,M. v . LienTt, J .v.Kasteren,J . Pij nenburg ,
M. v. d. Heij den,R. Habraken,T Pijnenburg , zittend , M. v. Heeswij k , H. v d Vors tenbosch ,
G.v. d.Vorstenbosch , M. J . v. d. Heij den , A.v. Enge1and , .v He1voort, M. Steenbakkers.
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De overige uitslagen waren als volgt: Het 2e werd jammer genoeg net geen
kampioen. Het 3e werd helemaal geen kampioen. Naast het eerste elftal werd
ook het 4e kampioen, hetgeen ook uitbundig werd gevierd. Dit elftal promoveerde
door middel van winst op BMC, hetgeen een grote inspanning vergde, vooral voor
de wat oudere spelers in dit team. Het 5e en 6e elftal kwam terecht in de
middenmoot, zo ook het dames-team.
De sportkantines moesten voortaan om 23.00 uur dicht. Dit werd echter niet
door iedereen als prettig ervaard.
Tijdens het Rommeltoernooi werd op passende wijze afscheid genomen van
Pietje Pastoors.
Na enige seizoenen uit de roulatie to zijn geweest, werd opnieuw een clubblad uitgegeven, onder de naam WEC-flitsen.
SEIZOEN 1986 - 1987.
Contributie-verhoging. Dit in verband met de hoge uitgaven van de club.
(Senioren f 10,- per maand; A-junioren f 7,50 per maand; overige junioren
f 6,- per maand; pupillen f 5,- per maand; rustende leden f 3,50 per maand).
Ook werden dit seizoen al voorbereidingen getroffen in verband met het naderende
40-jarig bestaan van WEC. Dit door het in het leven roepen van een jubileumcommissie.
€
Op 31 juli 1987 telde onze vereniging 251 leden, exclusief steunende leden.
Helaas moesten we dit seizoen wederom enkele dierbare WEC-mensen ten grave
dragen.
Dit jaar werd er ook voor het eerst met de grote club actie meegedaan.
Periode-winnaars dit seizoen waren het le, 2e en dames-elftal.
Het trainingsveld werd dit jaar compleet verlicht.
Uitslagen van dit seizoen:
Het eerste seizoen in de 3e klasse KNVB is WEC 1 zeer goed bevallen.
In het begin van het seizoen liep men met de gedachte rond van "als ze het zover
brengen dat ze niet degraderen, dan is het voldoende". Alras echter bleek, dat
de spelers er een heel andere gedachte op na hielden en zo brutaal als ze waren zelfs over een kampioenschap durfden praten. Lang heeft men met deze hoop
rond gelopen, doch halverwege de competitie kwam de terugslag. Enige spelers
raakten geblesseerd en spoedig werd de eerstenederlaag geleden. Men eindigde
op een zeer verdiende 5e plaats. Dit alles met als trainer, de heer M. van Hout
uit De'n Bosch. Het 2e elftal was dit jaar zeer succesvol. Men behaalde
-in een spannende tweestrijd met VOW- het zo fel begeerde kampioenschap.
De promotie-wedstrijd tegen ODC werd in St.Oedenrode gewonnen en men belandde
zodoende in de reserve le klasse. Een knappe prestatie, welke terecht beloond
werd met verschillende feestelijke gebeurtenissen.
Het 3e, 4e en 5e elftal verbleven dit seizoen in de middenmoot.
De dames behaalden de 2e plaats.I

v.1.n.r. M.Steenbakkers,R.Verhoeven,
J .Kusters,R.Rijkers,P.Korsten,
J .v.Geffen,E.Steenbakkers,Br.Claagsen,
H.Leenders,P.Toelen,zittend, H.Habraken,
P.Verhoever2,T.v.Domelen,T.Korsten,
F .v.d.Vorstenbosch,J .Havinga,
E.Verbruggen,M.Rovers.
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HE T BE S TUUR 1988.

v.1.n.r.
H.Vulders,
H.Hagemeijer,
A. Smolders secretaris,
A.Vulders voorzitter,
H.v.Gaalen penningineester,
J .Gevers,
H.Steenbakkers,
R. Rijkers,
H. Steenbakkers.

J .Claassen secretaris,
H.Steenbakkers voorzitter,
M.v.Veghel
trainingscoordinator.
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SEIZOEN 1987 - 1988.
Het seizoen, voorafgaand aan het groots opgezette jubileum in verband met het
40-jarig bestaan van onze vereniging WEC, is helaas teleurstellend afgelopen.
Ons le elftal is na een rumoerig seizoen gedegradeerd naar de 4e kla*se KNVB.
Wat niemand had verwacht, is toch uitgekomen. Na 2 beslissingsduels n.l. in
Rosmalen en Berlicum werd, onder grote publieke belangstelling, verloren van
DSC uit Kerkdriel, waardoor we onverdiend de 3e klasse B moesten verlaten.
De klap kwam hard aan, maar zo gaat dat in de sport, er kan er maar een winnen.
Het leven gaat door en het volgende seizoen zien we dan ook weer hoopvol
tegemoet.
Gelukkig deden de overige senioren het beter. Het tweede behaalde een 6e plaats.
Het 3e en 4e team belandden in de middenmoot, terwijl het 5e en de dames zich
in de top van de ranglijst nestelden en wel beide op een keurige 3e plaats. Bij de jeugd waren ook weer de diverse elftallen actief.
Een elftal deed bijzonder van zich spreken door het behalen van het kampioenschap, namelijk de C-jeugd.

PUPILLE N R .K.S . V . W.E .C .
ANNO 1988.
Fl
staand v.1.n.r.
T.Rovers,J .v.Gaalen
J .Kuypers,J . Smits,
C.v.Bakel,B.v.d.Sangen,
D. Verkuylen,zittend,
J .v.Weert,M.Kerkhof,
J .v.d.Wijst,K.v.Kessel,
J .v.d.Velden,G.v.d.Velden.

F2
staand v.1.n.r.
P.v.Geffen,S.v.d.Sangen,
M.v.Asperen,J .v.d.Sangen,
J .v.Geffen,zittend,
M.v.Stiphout,J .Pos 113,
G.v.d.Velden,R.Sc.hel.
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PUPILLE N R . K. S . V. W.E .C .
ANNO 1988.

D1

staand v. 1.n. r.
R. d. Kinderen , M. v. Breugel ,
R. Tilburgs, R. Donkers,
M. d.Koning , E. Biemans ,
H. Leenders , zittend,
M. Verhagen, R. Verbruggen,
R. Habraken, A. Sabel ,
K. Gevers , F. v. d. Wij deven.

I

staand v. 1 .n. r.
H. v. Gaalen,R.v. d. Ven,
R. Claassen,P.v. d. Wij st,
G. Heesakkers,P. v.Gaalen,
T. Kuypers , zittend,
M. Sabel ,P. Steenbakkers,
T. Portegeij s , F . Bozelie,
J . Steenbakkers,E.v.d.Ven,
R. v. d .Velden, B. v. d. Burgt,
A. v. d. Heij den.

E2

staand v. 1.n. r.,
A.v. d. Vorstenbosch, P.v. Gaalen,
T. Kuypers, B. v. d. Burg t,
P. v . Dam, M. v. Veghel ,
zittend ,G. v. d. Velden,
K. v. Kessel , D. Verkuulen,
M. v. Berkel .
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J UNIOR E N R .K.S .V . WE C
ANNO 1988.

A. J UNIOR E N
v.1.n.r. J .Steenbakkers,
.3.Kranenbroek,P.Donkers,
P.v.Heertum,R.v.d.Burgt,
.3 . Kors ten , J Steenbalckers,
zittend, P.Netten,
R.Netten,R.v.d.Burgt,
P.d.Otter,M.Verbruggen,
J .v.d.Berg.

B. J UNIOR E N
staand v.1.n.r.
.3.v.d.Heijden,R.Kranebzoek,
W.Kastelijn,J .Mulders,
H.Hurlanans,M.Verhoeven,
D.de Koning,T.Verhagen,
zittend,S.G1oudemans,
R. Steenbakkers, R. v. d. Wijst,
B.Verhagen,S.v.d.Ve1den.

C . J UNIOR E N
v.1.n.r. A.v.Dam,
E.v.d.Ve1den,
R.v.Heertum,
D.v.d.Leest,
P. Vogels,
J .v.d.Wijst,
R.Netten,
J .Verhoeven,
zittend,
F .v.d.Wijdeven,
T.v.Heertum,
F .v.He1voort,
R.Stneets,
M. Steenbakkers,
R.Donkers,
E. Admen.
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S E NIOR E N R .K.S .V . WE C ANNO 1988.
HE T E E R S TE
staand v. 1.n. r.
Y .Verhoeven , H.Verkuyl en ,
L.Vogels,T.Kusters,
H. v . Heeswij k,M.Verhoeven,
J . Steenbakkers , H. Leenders ,
J .Kusters,E. Steenbakkers,
H. Verhoeven,zittend,
J .v.Eck,F .Vorstenbosch,
E.Verbruggen,
H.Vissers,
M. Korsten,
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