
Beste volleyballers,
 
De tijd gaat weer hard. De Sint is geweest en we zien alweer uit naar de kerst en de 
jaarwisseling.
Het seizoen begon anders dan anders. De jeugdafdeling is dit jaar niet aanwezig en waar we
aan het einde van vorig jaar dachten dat we ruim voldoende bezetting hadden bij onze 
damesteams hebben we helaas een team moeten terugtrekken. Nu is dat niet anders, maar 
het komt door gezondheidsproblemen en dat is een stuk vervelender. De heren zijn op volle 
sterkte. Mooi dat er weer meer spreiding is in de leeftijd van de mannen. Dat houdt de wat 
meer ervaren spelers (om het zo maar te zeggen:-)  jong van geest en draagt bij aan de 
continuïteit van het team. Met een tweede plaats dd begin december gaan de heren erg 
goed. Het damesteam dreigde eind vorig seizoen te promoveren na het goede resultaat van 
vorig jaar en het jaar daarvoor. 
Uit angst voor herhaling lijkt het alsof de dames het dit jaar wat rustiger aan doen. Niet 
overdrijven hoor… 
Maar het seizoen is nog pril en er kan nog van alles gebeuren. De recreanten zijn als altijd 
weer enthousiast en er lijkt zowaar een verschuiving in de rangorde te komen. Team Focus 
gaat op dit moment aan de leiding, waar team Molenaar Coaching&Training normaal 
gesproken dominant was. Ga zo door!
De volleybalclubs in Westfriesland hebben zich gecommitteerd aan Team Westfriesland. 
Samenwerking op het gebied van de volleybalschool, scheidsrechterstrainingen, 
trainersopleidingen, etc. en als collectief gesprekspartner voor de volleybalbond. De 
voorzitters komen regelmatig bij elkaar. Ongeveer 4 wekelijks. Dat zijn inspirerende 
gesprekken en het heeft mij aan het denken gezet. Dat heb ik meegenomen naar ons eigen 
bestuur. Aan de collega bestuursleden heb ik toegezegd hierover een brief te schrijven aan 
de leden. Een soort van ledenraadpleging over wat we willen zijn als volleybal vereniging, 
wat zijn onze sterke kanten, wat willen we houden, willen we op punten verder ontwikkelen 
en welke punten zijn dat dan. En heel belangrijk, als we op punten willen ontwikkelen zijn we
met zijn allen dan ook bereid om ons daarvoor in te zetten. Heh, nu hoef ik die brief ook niet
meer te schrijven… nou ja, hij komt er aan  met het verzoek om een reactie. Kan een ieder 
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Dames 3e klasse C Heren 3e klasse C O.R.V.W.V./heren mix

Simokos DS 5 6 28 Simokos HS 3 10 44 Planzuid 2              2 5 59

Wognum DS 3 7 22 Urbanus HS 1 8 32 Wham Wham        2 5 43

Simokos DS 6 7 20 Simokos HS 2 10 32 Simokos HZ1         2 5 29

Wham Wham DS 6 7 16 VVW HS 4 8 31 Planzuid 1               2 4 20

NIVO DS 3 8 14 Bevok HS 5 10 27 Urbanus                   2 3 8

Urbanus DS 2 5 13 Madjoe HS7 9 25 De Opzwiepers      2 2 -31

NIVO DS 4 6 12 Reflection HS 2 9 24 Vegro                      2 0 -57

Madjoe DS 7 6 5 NIVO HS 4 9 16 Parallax 2 0 -71

Madjoe HS 6 8 11

Zaanstad HS7 10 8

Wham Wham HS 4 9 0
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DATA EVENEMENT LOCATIE

16-12-2019 Kerst-mixtoernooi Sluis

06-01-2020 1e training 2020 Sluis

20-04-2020 Mix-afsluittoernooi Sluis

12-05-2020 Algemene ledenvergadering Kantine Sluis
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KERSTMIXTOERNOOI

Maandag 16 december spelen we ons jaarlijks 
kerstmixtoernooi met de dames/heren competitie, 
de dames/heren recreanten en de dames/heren van
Basta. Aanvang 19.00 uur. 
Kom een aantal wedstrijden spelen en na afloop is
er een gezellig samenzijn in de kantine (één gratis
consumptie van de vereniging). 

Voorzitter Erik Hutcheson e.hutcheson@quicknet.nl 
Secretaris Karin Veldhuis secretariaaturbanus@hotmail.com
Penningmeester Anja Neuvel anja.neuvel@gmail.com
Wedstrijdsecretaris Carla te Stroete stroete@ziggo.nl
Algemeen bestuurslid Tineke Pronk capronk@quicknet.nl
Website Mark Weel webmaster.urbanus@gmail.com
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