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ln 1948 sloeg een aantal enthousiaste liefhebbers van de sport uit Wijbosch en Eerde de
handen ineen en werd voetbalvereniging Wijbosch Eerde Combinatie WEC opgericht.
Een club die klein begon en zich door de jaren heen ontwikkelde tot een florerende vereniging
met bijna 500 rood/witten op de ledenlijst. Hoewel er altijd gespeeld wordt voor de winst is
het gemoedelijke zeker zo belangrijk als goed presteren.
Door Wendy van Lijssel

Dat er voor het uitbreken van de

a[ omgekleed had, deed dat in de

moment van de samenvoeging tot

Tweede Wereldoorlog in beide

nabije klompenmakerij. Er werd

Meierijstad is het twee dorpen, één

dorpen in clubverband gevoetbald

getraind op de speelplaats van de

gemeente en één club.

werd, is we[licht niet zo bekend.

jongensschoo[. OnderwijI werd

Bart en John zijn trots op hun

"ln d'Eerd werd onder de naam

door vrijwi lligers hard gewerkt

cluppie. "Wij zijn een gezonde

De Uivers tegen ploegen

om een geschikt stuk grond te

vereniging. Ons [edenaantaI is al

omgeving gevoetbald. ln 't Wèppus

transformeren tot wedstrijd- en

tien jaar stabiel.

was alvanaf 1935 RKW Wijbosch

trainingsveld compleet met

" Opgewekt sommen ze op:

actief.

afrasterin gspa [en en goals.

"Onze jeugd en volwassen [eden

Beiden overleefden de oorlogsjaren

ln 1961 werd a[[es vernieuwd en

zijn verdeetd over zes teams er

niet. Daarna begon het op enig

kwamen er kteedlokalen, een

zijn twee veteranenteams, een

moment bij voetba tliefhebbers

scheidsrechterruimte en een

damesteam en een damesteam

weer te kriebeten. Voor een eigen

keukentje. Daar bleef het niet

vereniging waren beide dorpen te

bij. Later kwamen er douches,

30+ actief en er spelen twaalf
jeugdteams inclusief een

klein en hadden te weinig speters.

toi letten een bestu u rskamer,

meidenteam onder de 15 en onder

Uiteindetijk hebben ze daarom de

materiaathok en vanaf l-975 een

de 13."

uit de

krachten gebundeld. Op 4 augustus

kantine om de winst te vieren of het

1948 werd met 59 leden en een

verd riet te verdrinken.

vijfkoppig bestu u r afgetra pt",

ln 1978 stak WEC over naar het

vertellen huidig voorzitter Bart van

destijds nieuwe sportpark De

Erp uit Eerde en penningmeester

Glorie aan de Veghelsedijk waar de

John de Mot uit Wijbosch.

vereniging nog attijd gehuisvest is.

?
Be§de dorpen
te klein en te
§reim§s spetrer§
DE GLORIE

?
kantiÍï€

om
de winst te vieren
of het verdriet te
Een

verdrinken

Ledenaamtal

is

al tien jaar

stabiel
KLEINSTE
WEC is de kleinste

voetbatvereniging van de
voorma Ii ge gemeente Schijnde[,
maar dat maakt, votgens de
heren, dat de (prestatie)druk was

minder hoog is dan bij grotere
verenigingen. Dat wiI niet zeggen

Van kunstgras, goede sanitaire

voorzieningen, een kantine of

?

TWEE DORPEN

dat er niet gevoetbald wordt om

dames die lekker een potje mee

Voorheen waren het twee dorpen

te winnen, want

balden was natuurlijk geen sprake.

en twee gemeentes.

"Ons eerste elftaI speelt in de vierde

Wedstrijden werden gespeeld op

Wijbosch viel onder de gemeente

klasse. Dat wi[[en we graag zo

een weiland, waar doordeweeks

Schijndet en Eerde onder de

houden. We hebben ook een goede

koeien graasden. Wie zich thuis niet

gemeente Veghet. Vanaf het

A-jeugd. Het sociate aspect is zeker

dat gebeurt we[.
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Wat de heren

het óók voor de
Met een [ach wordt toegevoegd:

Meierijstad in overleg over een

Wijbosch en Eerde belangrijk is dat

"Hier ontstonden en ontstaan nog

verhuizing naar een compleet

er gebouwd blijft worden.

steeds liefdes."

n

ieuwe sportaccom mod atie

zodal

Er ontstonden

§Íltstaan

en

nog

steeds Xiefdes
(vER)BOUWEN
Hoewel Sportpark De Glorie er
verzorgd uitziet is alles votgens
Bart en John inmiddets behoortijk
gedateerd.
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hier n ieuwe woonwij ken

"Jeugd moet in eigen dorp kunnen
blijven wonen en hun gezinnen

kunnen bouwen.", doen de

moeten hier kunnen sporten en naar

heren uit de doeken. Het huídige

schoot. Wij zijn bereid om daaraan

parkeerprobleem zou dan ook

mee te werken en in gesprek

verleden tijd zijn.

te gaan." Sportpark de Gtorie is

inmiddels 44 jaar oud.

?
Bosnschuiven
naar een nteuwe
sportaccom modatie

Bart en John resoluut:

"Voordat het 50 jaar oud is
hopen wij op een nieuw

sportpark gehuisvest te zijn of
de mogelijkheid te krijgen om
atles in overleg en met hutp van
de gemeente te moderniseren en

toekomstbestendig aan te pakken."

