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Nieuwsbrief VCH - recreanten 
September 2018 
 

 

Hallo recreant, 
 

Welkom terug van vakantie, hopelijk hebben jullie ook weer zin in een 

lekker potje volleybal!  

In de afgelopen maanden hebben zich meerdere nieuwe leden gemeld, en hebben 
er ook een aantal recreanten opgezegd, waarvan een aantal tijdelijk vanwege 
blessures. Op dit moment hebben we zo’n 90 recreanten, en zijn er 10 nieuwe 
leden aan het meetrainen.  
Jullie zullen ook gemerkt hebben dat de trainingsgroepen vrij vol zitten. 

Ons beleid is om niet meer dan 18 leden op 1 veld in te delen – er zijn altijd wel een aantal 

afwezigen en met 12-14 spelers is het nog leuk trainen. 

Voor dit seizoen hebben we 6 velden beschikbaar, daarmee zouden we dan maximaal 108 
spelers kunnen herbergen. We gaan ondertussen kijken naar andere mogelijkheden. 

 

Toernooidata Spaarnehal 

 

Maandag Spaarnehal Woensdag Spaarnehal 

maandag 10 september 2018 woensdag 19 september 2018 

maandag 8 oktober 2018 woensdag 17 oktober 2018 

maandag 5 november 2018 woensdag 21 november 2018 

maandag 10 december 2018 woensdag 19 december 2018 

maandag 14 januari 2019 woensdag 23 januari 2019 

maandag 4 februari 2019 woensdag 20 februari 2019 

maandag 4 maart 2019 woensdag 20 maart 2019 

maandag 8 april 2019 woensdag 17 april 2019 

 
De slotavond zal zijn op woensdag 15 mei 2019. 

NB: niet alle VCH toernooienteams kunnen meedoen aan deze slotavond omdat er te weinig 

plaats is voor alle teams.  

De volgende VCH teams doen niet mee: VCH MaVr, VCH Twijfelaars en VCH Salvo.  
Wie wel/niet meedoen is aan de toernooiorganisator; deze sluit beurtelings andere teams uit 

van dit populaire slottoernooi, dus volgend seizoen zal dit voor andere VCH teams gelden. 
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Teambijdrage voor toernooienteams 

De teambijdrage voor de Nevobotoernooien is dit seizoen vastgesteld op 100 euro per team. De 
kosten zijn gestegen, daarom is de bijdrage met 20 euro verhoogd naar 100 euro per team. Er volgt nog 

een bericht binnenkort aan de teamcaptains om deze bijdrage te innen bij het team. 

Nieuwe VCH toernooienteams 

VCH Salvo – is niet helemaal nieuw: afgelopen seizoen was dit team al begonnen onder de 
naam VCH Wytze. De leden trainen allen dit seizoen bij Onno op dinsdagavond om 19.30. Op de 

VCH website kunnen jullie zien wie er allemaal in zitten; ik verklap alvast: Wytze zit er ook in. 

VCH De Twijfelaars: dit team is zelf samengesteld en aangemeld door Thomas Heinen en 

bevat maar liefst 7 dames! Zij trainen met elkaar bij Edith op dinsdagavond 19.30 uur. 

VCH Quick Servers: is een door de recreantencommissie + trainers samengesteld team. Van 

deze leden was bij ons bekend dat ze wel in een team wilden spelen. De 2 dames die we 

hiervoor aanvankelijk hadden gevraagd bleken beiden nog niet van een blessure hersteld en 

hebben zich afgemeld. Na een oproep zijn er drie andere dames die zich aangemeld hebben 

hiervoor. Dit team traint samen met VCH Salvo. 

NB. Speel je geen toernooien en wil je dit wel graag gaan doen, dan kun je ons mailen. Wij kijken of er een 
plek in een team is. Als je alleen af en toe komt is dat geen probleem, er zijn regelmatig invallers nodig. 

Competitiedata   

zijn te vinden op de site van de Nevobo of via de site van VCH.  

De teamcaptains hebben inmiddels ook de indeling inclusief 

fluitbeurten en zaaldiensten ontvangen. 

 

Clubshirt  
Bij toernooien en competitie is het verplicht om in het  
VCH clubshirt te spelen. Mocht je nog geen shirt hebben:  

bestellen kan via kledingcoordinator@vchoofddorp.nl. 
 

Website 
Graag zouden we van alle competitie- en toernooienteams een actuele 

teamfoto ontvangen voor op de website. Graag aanleveren aan 
recreantencommissie@vchoofddorp.nl 

Wij zorgen dat deze op de website komt. Alvast bedankt! 

 

VCH OPEN 25 mei 2018 

Nog even terugblikken op dit leuke toernooi.  
Vanwege problemen met de vloer in de FBK hal moest het toernooi dit jaar elders plaats vinden, 

dat werd De Estafette in Nieuw-Vennep. 16 teams hadden zich hiervoor aangemeld en dit liet 

zich keurig over 4 poules verdelen. We hebben vele VCH spelers met aanhang, buren, vrienden 

en kinderen bij dit toernooi mogen begroeten, het was supergezellig!  

Het was ook een hele warme avond; na afloop was er voor iedere speler ijs, dat ging er goed in 
bij iedereen. 

De winnaar van deze editie was het team Polstar, nogmaals van harte gefeliciteerd! Van dit 

team gaan we nog meer horen want ze gaan ook deelnemen aan de Spaarnehal toernooien. 

Helaas hebben ook enkele spelers een blessure opgelopen op dit toernooi. Een van de spelers, 
Sven Sinnema, is helaas als gevolg van een toen opgelopen blessure nog steeds niet in staat om 

te volleyballen. Sven, sterkte ermee, we hopen je binnen afzienbare tijd weer te begroeten!  

Daarnaast willen we natuurlijk ook de organisatie / toernooileiding bedanken: Henk Visser, Elke 

Bos en Anke Essing. Het was een erg geslaagd toernooi. Komend seizoen weer!  
  

https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL7N2C?load-more-teams=21&activetab=teams
http://www.vchoofddorp.nl/vchwp/
mailto:kledingcoordinator@vchoofddorp.nl
mailto:recreantencommissie@vchoofddorp.nl
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Grasvolley 
 

Zodra de trainingen ophielden aan het eind van het seizoen kon er weer een balletje geslagen 
worden op dinsdagavond bij de Toolenburgse plas, vlakbij de Lieveling.  

Voor degenen die het niet kennen: dit wordt alleen in de zomermaanden voor en door VCH 

spelers georganiseerd; maar dat nemen we niet heel nauw: je mag bijvoorbeeld ook je kinderen 

meenemen – mits ze een beetje kunnen volleyballen – en ook kun je vrienden meenemen. Als 

iemand komt kijken mag deze ook gewoon aansluiten. Het is kosteloos, en deelname verplicht 
tot niets. 

 

Het weer stond toe dat iedere week gespeeld kon worden 

van begin juni tot eind augustus. De opkomst was ook 
altijd prima, zelfs middenin de zomervakantie waren er 

steeds minimaal 8 spelers aanwezig; vaker waren er 2 

velden nodig om iedereen te kunnen laten spelen. 

Het mooie weer en ook de enthousiaste deelname van 
iedereen maakte dit wekelijks een zeer gezellige avond. 

Iedereen bedankt en tot volgend jaar!  

 

 

 
 

 

 

VHZ toernooi 
 

VHZ organiseert dit seizoen 2 toernooien voor bedrijven- en gelegenheidsteams. Wil je meedoen 

met je team dan kun je dat doen op eigen kosten en je mag ook zelf inschrijven. Het zijn altijd 

erg gezellige toernooien! Uit hun uitnodiging: 

 

VHZ zal dit seizoen weer twee bedrijventoernooien organiseren, te weten op: 
 

Donderdag  18 oktober 2018      en     Donderdag 18  april 2019 

Sporthal De Estafette in Nieuw-Vennep, van 19:00 tot 23:00u. 

Inschrijven voor het bedrijventoernooi op 18 oktober kan vanaf nu, in de bekende poules: 

competitie spelers (A), gevorderden (B) en beginners (C). Voor de winnaars van elke poule is er een 
lekkere prijs. Eigenlijk is er maar één voorwaarde voor deelname: er moeten tenminste 2 dames in het 
veld staan. 
  
We ontvangen inschrijvingen voor het eerste toernooi graag ten laatste vrijdag 5 oktober per mail 
(ac@vhz.nu) of via reply op deze mail met opgave van: contactpersoon + telefoonnummer en het 
gewenste speelniveau (ervaren (A), gevorderden (B), beginners (C)). 

Deelname aan het toernooi kost €40,- per team.  
 

  

mailto:ac@vhz.nu
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Wijzigingen in recreantencommissie 
Inmiddels hebben Henk Visser, Nick Bijl en Elke Bos de commissie verlaten. Alle drie nog enorm 

bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!  
Gelukkig zijn er ook drie nieuwe leden bereid gevonden om in de commissie te gaan; de huidige 

commissie bestaat nu uit  

• Anke Essing, traint op dinsdag om 19.30 uur bij Edith 

• Onno Kaandorp, traint op dinsdag om 21.00 uur bij Edith 

• Bianca Heeremans, traint op dinsdag om 19.30 uur bij Onno  
• en Carla Bultsma (voorzitter), traint op maandag om 20.30 uur bij Edith 

We blijven bereikbaar via recreantencommissie@vchoofddorp.nl.  

 

 
Namens de recreantencommissie, 

 

Anke Essing, Onno Kaandorp, Bianca Heermans en  

Carla Bultsma recreantencommissie@vchoofddorp.nl 
 

 

 

mailto:recreantencommissie@vchoofddorp.nl
mailto:recreantencommissie@vchoofddorp.nl

