
Beste volleyballers.
 
Het volleybalseizoen 2019/2020 had een abrupt einde in maart. En hoe de situatie zal zijn in 
september is nog steeds ongewis.
We gaan er “gewoon” van uit dat we wel volleyballen het komend seizoen. Wellicht met de 
nodige aanpassingen, want covid19 is voorlopig de wereld nog niet uit. Wij verwachten dat het 
sportprotocol van het RIVM voorlopig nog van toepassing zal zijn.
Training zal best wel lukken met enige creativiteit. Hoe de competitie er uit gaat zien dat vind ik
zelf nog wel een vraag. De Nevobo vraagt wel om teams op te geven etc. en ik neem aan dat ze 
aan de slag gaan met een wedstrijd schema. Dat is ook wel het beste want als je het niet voor 
elkaar hebt op het moment dat het wel weer kan dan ben je te laat, of dan heb je in ieder geval
een achterstand in te lopen. Dus is Carla, onze wedstrijdsecretaris in de weer met de Nevobo 
om teams op te geven.
Anja, onze penningmeester, heeft een begroting gemaakt voor het komend seizoen. 

Niet alleen de Corona maakt het komende seizoen onzeker, ook een aantal afmeldingen maakt 
dat we hopen dat we in september een volwaardig herenteam op de been kunnen brengen. En 

het liefst een tweede damesteam. Dus zegt het voort: kom bij Urbanus volleyballen! 

Dames, heren, jeugd, recreanten individueel en recreantenteams. Alleen met af en toe nieuwe 
aanwas kunnen we er zeker van zijn dat we blijven volleyballen op het gewenste niveau. 
Facebook, internet en een krant advertentie zijn op zich goed, maar het werkt nog het beste als
onze leden zelf hun vrienden en kennissen meenemen om te komen volleyballen. En als je niet 
direct kandidaten op het oog hebt, help de club dan door de oproep op facebook zo breed 
mogelijk te delen. Daar doe je jezelf en ook de andere leden een groot plezier mee. 
https://www.facebook.com/assvurbanus/  .  

Lida Bouwman mailde namens BASTA dat alle leden besloten hebben om te stoppen. 
En vermelde daarbij dat de ploeg het altijd heel prettig bij ons heeft gevonden.
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Over het afgelopen seizoen.

Urbanus Heren 1 ging als een speer dit seizoen. Ze wisselden steeds tussen plaats 1 en 2 in de 
ranking. Op zeker moment was onze trainster Dorien genoodzaakt om tijdelijk te stoppen. Als 
bestuur zaten we even met onze handen in het haar want de mogelijke vervanger gaf aan het niet 
over te kunnen nemen. Hoe dan verder? We hebben een advertentie geplaatst op een landelijk 
online prikbord voor volleybal trainers. En als voorzitter schuif ik af en toe aan bij het 
voorzittersoverleg van team Westfriesland. Ik heb de collega voorzitters gevraagd om de trainers 
te vragen om in hun netwerk een oproep te doen. Dat bleek een schot in de roos want binnen 
twee weken was er Geco Verblaauw. Via volleybalvereniging Wognum. Geco had zijn sporen 
verdiend met het trainen in hogere niveaus onder meer in Warmenhuizen. De eerste 
kennismaking tussen het herenteam en Geco beviel van beide kanten dus de heren konden weer 
verder. Het was wel iets meer zweten voor de mannen hoorde ik… Maar we waren met zijn allen 
dus heel blij dat Geco het op dat moment kon overnemen van Dorien.
 
Over het hoe, wie en wanneer zullen we op een later moment meer duidelijkheid moeten geven. 
Waarschijnlijk weten we kort voor het begin van het nieuwe seizoen pas hoe de vlag er bij hangt. 
Dus vergeef het ons als we het niet ver van tevoren kunnen aangeven of als we t.z.t. wat moeten 
improviseren.
 
Ja…, en we moeten niet vergeten dat Ed en Liënne het stokje                   
over gaan geven aan een andere beheerder. Met de stop op 
het sporten is een normaal afscheid er niet van gekomen. 
Af en toe schuurde het een beetje maar ik had de indruk dat
we als volleybalvereniging een goede band hadden met Ed en Liënne.
Dank aan Ed en Liënne voor de goede zorg van de afgelopen tijd.  
 
Voor nu allemaal veel gezondheid toegewenst!
Erik Hutcheson
Voorzitter
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EINDSTANDEN SEIZOEN 2019-2020

Competitie dames 1 en heren 1
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Vrijdagavond recreantencompetitie: 

De recreantencompetitie was weer een succes dit seizoen. En ondanks het vroege einde was er 
een duidelijke winnaar. Team Focus heeft na vele jaren de troon overgenomen van team Molenaar
Coaching&Training.
Van harte gefeliciteerd!
De vrijdagavonden waren goed bezocht en de aanwezigheid van de teams heeft weer veel 
gezelligheid gebracht in de kantine na het volleyballen. 
Dank aan Gerwin (van Gerwin Struijs Sportmassage) voor het opzetten van het wedstrijdschema.
Ook voor de recreanten, het zou leuk zijn om een aantal nieuwe volleyballers te verwelkomen. 
Vraag svp in je netwerk of mensen interesse hebben om bij Urbanus te komen spelen. Bij onze 
teams in de Nevobo competitie of als recreant / recreantenteam.

ORVWFO
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Buitenvolleybal:

De afgelopen jaren werd er na afloop van het seizoen nog wel eens buiten gevolleybald. Dat was 
eigen initiatief van een aantal leden met materiaal van de vereniging. Dat zou op zich weer kunnen 
en ook weer op eigen initiatief en eigen verantwoording. Volg dan wel het sport protocol van het 
RIVM en de specifieke maatregelen op de site van de Nevobo: 
https://www.volleybal.nl/nieuws/opstarten-outdoor-volleybal-ook-voor-volwassenen.

Opstarten outdoor volleybal, 
ook voor volwassenen
Protocollen Gisteren heeft de Nevobo samen met
andere sportbonden en NOC*NSF de eerder 
gepubliceerde protocollen voor de jeugd herzien,
zodat ook volwassenen per 11 mei - binnen de 
door de kabinet gestelde richtlijnen - kunnen 
starten met sporten.
www.volleybal.nl

Volgens het protocol mag er buiten worden getraind. En ook onderlinge wedstrijdjes mogen. 
Op de website van Nevobo staan goede ideeën en een paar randvoorwaarden om dit veilig te doen. 
Zoals 1,5m afstand, een no-go zone van 1,50m bij het net (aan beide zijden een lint op 0,75m 
afstand). Handen wassen voor en na, bal reinigen, etc. Oh ja en geen fluitjes of ieder zijn 
persoonlijke fluitje. Allemaal dingen die op zich goed te regelen zijn. 
Op de site staat ook iets over online veld huren en toezicht van een kaderlid, maar als het op eigen 
initiatief gebeurt dan is het een privé aangelegenheid en niet georganiseerd door de vereniging. Dan 
is er geen sprake van veldhuur en kader. Lekker een zomer vrij en andere vormen van beweging 
zoeken kan natuurlijk ook.
Erik.
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VERENIGINGSGEGEVENS

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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