Contact
Email: gvc@wur.nl
Website G.V.C.: www.gvc-wageningen.nl
Facebook G.V.C.: @gvc.wageningen
Website Thymos: www.swuthymos.nl

SWU Thymos, ‘Move and your body will be recharged’
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Trainingen en wedstrijden?

Meer dan voetbal?

Wie is G.V.C.?

Momenteel trainen de heren en dames twee keer per week.
Wedstrijden worden afhankelijk van het team op de zaterdag dan
wel de zondag gespeeld. Dit alles onder leiding van een UEFA C
gecertificeerde trainer samen met gedreven vrijwilligers. Door de
ervarenheid van de trainers is geen enkele training hetzelfde!

Uiteraard doet G.V.C. meer dan alleen voetbal. Zo is er na de
trainingen als ook de wedstrijden altijd nog tijd voor een derde
helft. Ook worden er verscheidene toernooien georganiseerd
zoals het “Oliebollen Toernooi”, interne veld- en zaaltoernooien,
maar zijn we ook te vinden op toernooien georganiseerd door
andere studentenverenigingen. Uiteraard worden er ook door
het hele jaar door verschillende borrels georganiseerd en is er
elk jaar aan het einde van het seizoen een eind toernooi met
mooie afsluiting!

Go ahead Victoria Combination (G.V.C. in het kort) is de
studentenvoetbalvereniging van Wageningen. Als een van de
oudste voetbalverenigingen in Nederland, ontstaan in 1903 als
fusieclub van Go Ahead (1886) en Victoria (1889), kennen we een
roemruchte en rijke historie. Zo zijn we in het bezit van de oudste
voetbalbeker in Nederland (een erfenis van kampioenschappen
in de hoogste oostelijke divisie in de jaren 1899-1902) en schijnt
het zelfs zo te zijn dat FC Internazionale Milano niet had bestaan
zonder een aantal oud leden van G.V.C.

Wil je liever nog thuiswedstrijden blijven spelen? Of ben je nog
niet helemaal zeker of voetbal wel jouw sport is? Geen enkel
probleem. Ook om alleen te trainen ben je meer dan welkom bij
G.V.C. Wil je een keer komen meetrainen? Kom dan tijdens een
training gewoon een keer langs!

Lijkt het je leuk om lid te worden van GVC of wil je meer
informatie, stuur dan gerust een e-mail naar gvc@wur.nl,
bezoek onze site www.gvc-wageningen.nl of kom gewoon een
keer langs op een training!

G.V.C. leden.
Na een dertigtal jaar als half studenten/ half burgervereniging te
hebben geopereerd, zijn we weer terug onder SWU Thymos als
studentenvoetbalvereniging. Met een heren selectieteam in de 4e
klasse standaard zaterdag en 4 recreatieteams op zowel zaterdag
als zondag hebben we voor elk niveau een team wat aansluit.

G.V.C.
Who is G.V.C.?
Go ahead Victoria Combination (G.V.C. in short) is the student
football association of Wageningen. As one of the oldest clubs in
the Netherlands, originating from a fusion between Go Ahead
(1886) and Victoria (1889), we have a renowned and rich history.
We are in the possession of the oldest known football cup in the
Netherlands, which we acquired by becoming champions three
times in a row in highest Dutch eastern division in the years
1899-1902. There is even a rumour that FC Internazionale Milano
hadn’t existed today without some old members of G.V.C.

Geïnteresseerd?

After 30 odd years as a normal football club, we are back under
SWU Thymos as a student football club. With a selection team
that plays 4th division Saturday and 4 recreational teams who
play on both Saturday and Sunday, there is a team for everyone.

Training sessions and Matches?
Currently, the men and ladies are training twice a week. Matches
are played Saturday and Sunday. All training sessions and matches
are under the supervision of a UEFA C licenced coach and several
motivated volunteers. No training will be the same due to the
many years of experience they have!
Even if you are not really sure if you want to play matches or if
football is the sport for you, you are more than welcome at G.V.C.
to just practice. If you want to join a training, you can join us
during one of the training days.

More than Football?
G.V.C. does many more things than just train and play matches.
After most of the trainings and matches there is always room
for a nice “third half ”. Also, we organise several different
tournaments, both indoor as well as outdoor, such as the
“Oliebollen Tournament”, a futsal tournament with some typical
Dutch new year snacks. We are also present on tournaments
organised by other clubs around the country. Besides this, we
also organise several drinks and we end the year with a nice end
of the year tournament!

Interested?
If you are interested in playing football at G.V.C. or if you want
more information, just send us an e-mail at gvc@wur.nl, visit
www.gvc-wageningen.nl or stop by during our practices!

www.gvc-wageningen.nl

