Seizoen 2013-2014
Wernhout 1 handhaafde zich in de 4 klasse en Wernhout 2 behaalde een mooie 3e plaats
Trainer John van Aert gaf reeds in November 2013 aan dat hij na 3 jaar de vv Wernhout ging verlaten,
waardoor we op zoek moesten naar een nieuwe hoofdtrainer. Uiteindelijk werd Wilfried Foesenek de
nieuwe trainer, terwijl verzorger Ad van Dijnsen en assistent trainer Davy Tax hun contract
verlengden.
Helaas is op bestuurlijk vlak Jos van de Riet tussentijds afgetreden, wat wij zeer betreurden. Op de
algemene ledenvergadering werden Jan Herijgers Sr en Kees Braspenning aan het bestuur
toegevoegd.
We hadden dit jaar de volgende kampioenen in de najaarsreeks de C1 in de voorkaarsreeks de
Meiden A1 en Meiden D1.
Als toetje bij de jeugd hadden we nog de bekerfinale van de Jongens B1, welke helaas werd verloren
na penalty’s.

Seizoen 2014-2015
Onder leiding van Wilfried Foesenek werd weer aangevangen in de 4e klasse. Het werd een zwaar
jaar voor het vlaggenschip na een sterk begin. De eerste 3 wedstrijden werden er 7 punten gehaald,
maar daarna kwam er een slechte reeks. Doordat Barca naar de 5e klasse werd gezet hebben we het
geluk gehad dat we in de 4e klasse mochten blijven.
De contracten van Wilfriek Foesenek, Ad van Dijnsen, Davy Tax en Rop Ypey werden allemaal met 1
jaar verlengd.
Er waren kampioenschappen voor Wernhout 5, jongens B1 en de Meiden C1
Tijdens de algemene jaarvergadering treedt Tom Zagers af als bestuurslid , Leo Stes wordt herkozen
en Alex Huijbregts wordt toegevoegd aan het bestuur.

Seizoen 2015-2016
Op de algemene ledenvergadering treed Leo Stes af als voorzitter van de vv Wernhout en het stokje
wordt over genomen door Jan Hereijgers Sr.
Wernhout 1 degradeert naar de 5e klasse.
Bij de jeugd kampioenschappen in de najaarsreeks voor de jongens E1 – Meiden E1 – jongens F1 en
jongens F2 en in de voorjaarsreeks de jongens F1 en jongens F3.
Wernhout neemt afscheid van trainer Wilfried Foesenek.
Jan Hereijgers jr. wordt de nieuwe trainer van vv Wernhout

Seizoen 2016 – 2017
Wernhout 1 begon dit seizoen na de degradatie weer in de 5e klasse, onder leiding van Jan Hereijgers
jr. Het hele seizoen meegedaan voor het kampioenschap, maar daar ging SAB mee aan de haal. Wat
volgde was nacompetitie tegen TVC Breda waar twee keer van gewonnen werd waardoor na 1 jaar 5e
klasse weer promotie volgde naar de 4e klasse.
Ook de vrouwen van Wernhout behaalden voor het eerst in de geschiedenis het kampioenschap wat
inhield dat de dames promoveerden naar de 4e klasse.
Bij de jeugd kampioenschappen voor de JO9-1 en MO17-1
Tijdens de algemene ledenvergadering werden in het bestuur herkozen, Kees Braspenning, Toon
Hereijgers en Rolf Willemsen

Seizoen 2017-2018
Wernhout 1 handhaafde zich in de 4e klasse
Jan Hereijgers Jr gaf al tijdig aan dat hij na dit seizoen zou stoppen als trainer van de vv Wernhout,
waardoor Wernhout op zoek kon naar een nieuwe hoofdtrainer.
Na diverse sollicitaties werd er een selectie gemaakt en werd Marc van der Linden aangetrokken als
de nieuwe trainer van de vv Wernhout.
Dit seizoen 1 kampioenschap in de voorjaarsreeks van de JO13

Seizoen 2018-2019
Op 30 augustus 2018 ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van onze oud voorzitter
Rinus Schouwenaars.
Het seizoen stond in het teken van het 75 jarig jubileum. Het hele jaar 2018 waren er al diverse
activiteiten georganiseerd
-

Fietstocht
Optreden van Caza voor de jeugd
Reünie oud-leden vv Wernhout
Wedstrijd tegen Oud Feijenoord

Op de feestavond werden Joke Anthonissen, Toon Hereijgers en Rolf Willemsen benoemd tot erelid
van de vv Wernhout.
Het 1e elftal wist zich tijdig te handhaven in de 4e klasse.
Wernhout 2 speelde nacompetitie voor promotie en behaalde deze ook na de directe confrontatie
met Sprundel met 4-0 te winnen. Zij promoveerden hierdoor naar de 2e klasse.
Bij de jeugd kampioenschappen in de voorjaarssreeks voor de JO9-1 en voor de JO19-1. Tevens
behaalde de JO19 de finale van het bekertoernooi en wisten die te winnen van SC ’t Zand.

Seizoen 2019-2020
We werden aan het begin van het seizoen geconfronteerd met het overlijden van onze oud leden Jan
Stes en Louis van Hasselt welke herdacht werden op de 1e speeldag van de competitie.
In november 2019 gaf Marc van der Linden al aan dat hij zou stoppen als trainer van de vv Wernhout.
Wernhout ging op zoek naar nieuwe trainer en Rudo Gommers werd na een sollicitatieprocedure
aangesteld als de nieuwe trainer vanaf het seizoen 2020/2021.
Er was een kampioenschap in de voorjaarsreeks voor onze JO17
Het seizoen 2019/2020 zal verder de boeken in gaan als seizoen dat in maart 2020 op slot gegooid
werd in verband met het beroemde coronavirus. Hierdoor besloot de KNVB alles stil te leggen en de
competitie te beëindigen.

