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December, 2017 
 
Heejj allemaal,  
 
Het is alweer een tijdje geleden en het seizoen zit er bijna op, dus het is 
hoognodig tijd voor een nieuwe Time-Out! In deze april-editie zal een VCH-lid 
zichzelf voorstellen in de rubriek “Even voorstellen”. In deze terugkomende 
rubriek beantwoordt een clublid steeds een aantal vragen waardoor we hem of 
haar wat beter leren kennen. Degene die zich voor heeft gesteld, mag bepalen 
wie er de volgende keer aan de beurt is. De enige regel hierbij is dat diegene niet 
in hetzelfde team mag zitten. Ontdek verderop wie zich deze keer “Even 
voorstelt”. 
 
Verder kunnen jullie alles lezen over de resultaten van dit seizoen, Volley Kamp 
en de seizoensafsluiting.  
 
Zonder jullie input kan deze nieuwsbrief helaas niet bestaan, dus mail 
wedstrijdverslagen, leuke Wist-je-datjes en andere dingen die jij graag in de 
nieuwsbrief wilt zien naar timeout@vchoofddorp.nl.  
 
Veel leesplezier! 
 
Groetjes Dianne Overbeek 
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Even voorstellen 
 
Hoe heet je?  
Carol van der Palen 
 
Hoe lang speel je al bij VCH?  
Toen wij in 2005 in Hoofddorp zijn komen wonen wilde ik daar ook gaan volleyballen.  
Jon en Ellen speelde in Amsterdam bij dezelfde vereniging als ik (Slotervaart) en  
waren al naar Hoofddorp verhuisd. Via hun ben ik bij VCH terecht gekomen en zijn  
we als gezin hier gaan volleyballen. De rest is geschiedenis. 
 
In welk team speel je?  
H4 
 
Op welke positie?  
Nu diagonaal, voor  het eerst dit jaar. Daarvoor als buiten. 
 
Heb je nog andere hobby’s?  
Zie foto. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven?  
Ik ben manager ICT & e-Health bij Saltro. Dat is een diagnostisch centrum met het  
hoofdkantoor in Utrecht waar ook het laboratorium zit. Saltro zit op zo’n 300 locaties  
in Nederland waar bloed geprikt wordt, functie onderzoeken gedaan worden en nog  
veel meer. We komen ook bij je thuis als je niet zo mobiel meer bent.  
 
Wat is je lievelingsdier?  
Hond! Vanaf mei krijgen we een huisgenootje erbij, Kate (foto). 
 
Naar een onbewoond eiland neem ik mee?  
Niets, want als je op een onbewoond eiland zit dan is het niet meer onbewoond en is  
de lol er af. Blijf liever in de bewoonde wereld alhoewel vakanties in de binnenlanden  
van Europa wel erg leuk zijn. 
 
Leukste sportmomenten:  
Met de JB1 en JC1 wat toen een gemengd team was en uniek met Anne Rongen,  
Annika Schalkwijk, Tara van Leeuwen, Rudie Döpp, Koen Baas, Tom Vos, Nick van  
Beelen, Guus Broers en Duncan van der Palen. Mooie resultaten behaald op het NOJK  
en TopHolland. Was altijd weer een verassing als je met dit team bij een tegenstander  
kwam. Zeker toen we in de B verder gingen, dat zag je toen nog niet vaak. Vorig jaar  
veel plezier gehad met de MA1 met als start van het seizoen een teamweekend in  
Riethoven waar ik jaren gewoond heb. En tenslotte, dat we vorig jaar kampioen  
werden. Dat smaakt altijd goed. 
 
Wat is je grootste angst?  
Wat is angst?? Niet meer kunnen volleyballen, maar dan kun je altijd nog andere  
dingen blijven doen. 
 
Welk huishoudelijk klusje vind je het vervelendst?  
Zowat alles  
 
Wat eet of drink je het liefst na de training of wedstrijd in de kantine?  
Biertje met een digitaaltje 
 
Aan wie pass je het stokje door?  
Henk Visser 
 
Welke vraag zou jij aan hem/haar willen stellen?  
Je bent al jaren “voorzitter” van de recreanten, een best grote tak van de vereniging, wat zijn je  
grootste uitdagingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Kort nieuws 

 

Seizoensafsluiting vr 20/4 in de Wissel 
Anders dan andere seizoenen, willen wij dit seizoen graag afsluiten met een borrel na de laatste 
(vrijdag) trainingsavond: vrijdag 20 april vanaf 21:00. Tevens is er voor de teams die tussen 19:00 en 
21:00 niet trainen op deze avond, gelegenheid om op 1 veld te volleyballen of aan te sluiten bij de 
zitvolleybaltraining. Op deze borrel trakteren wij jullie graag op een welkomstdrankje. Uiteraard 
zullen dan ook de kampioenen gehuldigd worden. Wij hopen veel van jullie te zien deze avond om 
het seizoen mooi af te sluiten! 
 

 
 

Vloer in de FBK 
Het bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat vloer van de FBK-hal is opgeknapt en wij het 
verantwoord vinden om er weer volleybal te spelen. Vers van de pers het officiële bericht dat er van 
de zomer een nieuwe kunststof vloer wordt neergelegd. 
 
Het bestuur dankt iedereen voor de medewerking en bereidheid om alle veranderingen door het 
voorval, in de afgelopen weken, te ondergaan. 
We hebben er ons als club doorheen geslagen en kunnen het seizoen dus afwerken en afsluiten in 
“onze” hal. 
 

Win een shoot met je team! 
Bij de actie van HOOGVLIET is er de mogelijkheid om je eigen plaatje op een poster of mok (beide 
€9,95 per stuk), of sleutelhanger (€6,95) te bestellen. Opgave/Bestellen via 
voorzitter@vchoofddorp.nl. En er is een extra WINACTIE voor een professionele shoot van jouw 
team, met commentaar door een verslaggever. Bekijk de promo op de website. 
 

Rabo sponsort ballen voor mini’s 
De RABO-BANK heeft aangegeven meer betrokken te willen zijn bij de regionale ontwikkeling van de 
jeugd, in welke sport dan ook. Dit aspect was voor een ouder van een jeugdlid aanleiding om kenbaar 
te maken dat er ook voor VCH een mogelijkheid was een aanvraag te doen. Richard Lengers werk bij 
de RABO en heeft een dochter bij ons volleyballen.  Via hem is er een donatie van € 1000,= 
ontvangen, waardoor er nieuwe ballen voor deze afdeling gekocht konden worden. Afgelopen 
woensdag 21 maart heeft de officiële overdracht plaatsgevonden tijdens de training van de mini’s in 
De Veste. Voorzitter Ron Ferwerda kreeg de cheque voor het bedrag overhandigd en de aangekochte 
ballen werden symbolisch aan voorzitter minicommissie Hellen van Bergen gegeven. 
Het VCH bestuur is zeer verheugd met de betrokkenheid van zulke ouders en het daaruit 
voortvloeiende sponsorgeld en dank de RABO voor het participeren in de ontwikkeling van de jeugd 
in de regio. 
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Wist je dat… 
 

 Renate van Belle, Renée Berkhuizen, Meike Boterman, Martine de Bruijn, Madelief 
Dekkers, Ilse van Dijk, Maxime Döpp, Tessa Döpp, Joost Hendriks, Thymen Jansen, 
Faith Kargbo, Ton Konings, Fleur Kwint, Ronald van Leeuwen, Peyman Motazedian, 
Mladen Novakovic, Remi Onclin, Anne Paans, Ellen Pieterman, Annika Schalkwijk, 
Johanna Schneider, Nathalie Spruijt, Gertjan Stil, Jan Paul Sturm, Filmon Tesfay, 
Esmee Turien en Owen Wijono in april jarig zijn of zijn geweest? 

 Yarno Beijer, Ryanne van Blanken, Martine Brandt, Pascal Döpp, Jan Edelman, Dick 
van Hal, Edwin de Jong, Martin Kalee, Esther Katuin, Bartek Maruk, Piotr Mateusiak, 
Robbert van der Mooren, Janneke Nijman, Goverdien Schaftenaar, Cees Staman, 
Ruud Stegers, Maryse Sturm, Dian Veen en Dago Wellink in mei jarig zijn (Mocht ik 
iemand vergeten zijn, sorry daarvoor. Volgend jaar weer een kans!)? 

 We een nieuwe trainer verwelkomen volgend seizoen? 
 Zijn naam Rob Meijer is? 
 Hij Dames 1 en Heren 1 op zich gaat nemen? 
 Zaterdag 21 april de laatste wedstrijden van dit seizoen worden gespeeld? 
 Er dit jaar 3 teams kampioen zijn geworden? 
 Dit Dames 3, Dames 5 en XR4 zijn? 
 Heren 3 het voor elkaar heeft gekregen om de PD wedstrijd te spelen? 
 Zij misschien wel voor de tweede keer op rij promoveren? 
 De zomervakantie dit jaar van 21 juli t/m 2 september is? 
 Het nieuwe seizoen dus weer van start gaat in september? 
 Er in de tussentijd druk gewerkt gaat worden aan de nieuwe teamindelingen? 
 Deze natuurlijk zo snel mogelijk online komen? 
 In de zomervakantie ook een nieuwe vloer in de fbk wordt gelegd? 
 Deze van kunststof zal zijn, zodat er geen ongelukken meer kunnen gebeuren? 
 en je leuke wist-je-datjes kunt melden via (timeout@vchoofddorp.nl)? 
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Vrijwilligers gezocht voor EK en WK 

 
Word EventMaker bij het EK Beachvolleybal, WK Zitvolleybal of EK Jongens <20 
 
Van 14 t/m 22 juli zullen het EK Beachvolleybal, WK Zitvolleybal en EK Volleybal 
Jongens <20 samen het volleybalspektakel van 2018 vormen. Drie internationale volleybal 
disciplines, verspreid over 8 steden, zullen zorgen voor 9 dagen topsport en entertainment, 
dit mag je niet missen! 
 
Het Marktplein in Apeldoorn, het cruiseschip ss Rotterdam, het Neude in Utrecht en de 
Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, zijn allen unieke locaties die het decor zullen vormen 
voor het EK Beachvolleybal. Deze zomer zal zitvolleybal ook een speciaal podium krijgen. Het 
WK Zitvolleybal wordt namelijk niet alleen gespeeld in de gebruikelijke sporthallen, maar 
ook in theaters. De dames in deze discipline zullen spelen in Arnhem en Rotterdam, en de 
mannen in Venlo, Eindhoven en Den Haag. In Ede zullen de poulewedstrijden van het EK 
volleybal voor jongens onder de 20 plaatsvinden. Den Haag wordt hét kloppend hart van dit 
volleybalspektakel, hier zullen alle drie de toernooien samenkomen voor de finales. 
Zonder vrijwilligers geen evenement! Voor dit grote volleybal spektakel is de hulp van maar 
liefst 1100 vrijwilligers nodig en jij kan deel uitmaken van dit team! Alle vrijwilligers melden 
zich aan via EventMakers; hét landelijke platform voor vrijwilligers in sportevenementen. 
Laat jij met ons de ballen rollen en geef jij de set up voor een succesvol toernooi? Maak deel 
uit van deze volleybalzomer en meld je nu aan als EventMaker voor Volley 2018! Je vindt alle 
informatie via deze link. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

https://www.eventmakers.nl/Evenementen/Details-evenementen/ArtMID/538/ArticleID/41/Volley-2018
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Resultaten seizoen 17/18 
De laatste wedstrijden moeten nog gespeeld worden op het moment dat ik dit schrijf, dus er kan nog 
iets verschuiven. Kijk voor de huidige stand van alle teams op de Nevobo website. 
 
Heren teams: 
Heren 1 staat op dit moment op het punt van degraderen, maar met een goede laatste wedstrijd 
kunnen ze er misschien nog P/D wedstrijden van maken. Succes Heren! Heren 2 eindigt op de 4de 
plaats en begint volgend jaar gewoon weer in de 1ste klasse. Heren 3 eindigt na een goed seizoen op 
de 2de plaats en mag P/D wedstrijden spelen. Vorig jaar lukte het de Heren 3 nog om via deze weg te 
promoveren naar de 1e klasse. Nu gaat het om een plek in de promotieklasse. Hetzelfde doel alleen 
een zwaardere opdracht. We duimen voor jullie! Heren 4 degradeert helaas naar de 3de klasse. Heren 
5 heeft een goed seizoen achter de rug en blijft dan ook in de 3de klasse spelen. Misschien verslaan 
jullie volgend seizoen wel ‘Niemand’! 
 
Dames teams: 
Voor Dames 1 was dit geen goed seizoen. Vorig seizoen hebben ze het nog voor elkaar gekregen om 
zich net aan te handhaven, maar volgend seizoen zien we ze helaas weer terug in de promotieklasse. 
Dames 2 heeft zich goed weten te handhaven op een veilige plek in het midden op de ranglijst. 
Volgend jaar spelen zij gewoon weer in de 1ste klasse. In een rechtstreeks duel met de nummer 2 in 
de poule, Atalante, heeft Dames 3 duidelijk laten zien wie de terechte kampioen van de 2e klasse is. 
Atalante kwam er in hun thuisduel niet aan te pas. Een volle tribune met VCH supporters zagen in 
Vinkeveen hoe de eerste set eenvoudig met 13-25 gewonnen werd, waardoor het kampioenschap al 
veiliggesteld was. Volgend seizoen mogen zij zich in de 1ste klasse bewijzen. Dames 4 is mooi in het 
midden geeindigt en blijft gewoon nog een jaartje in de 2de klasse. Dames 5 heeft bijna alle 
wedstrijden met 4-0 gewonnen en mag zich dan ook met trots kampioen van de 3de klasse noemen! 
 
Jeugd teams: 
JA1 staat op dit moment 2de in de 1ste klasse, maar heeft nog 1 wedstrijd te gaan tegen de 3de plek. 
Dat wordt nog een spannende wedstrijd. MA1 speelde dit seizoen in de Hoofdklasse en is op een 
mooie 5de plaats belandt. Ditzelfde geldt voor Ma2 en JB1, maar dan in de 2de klasse. MB1 speelde in 
de 1ste klasse en heeft het daar tot de 4de plaatst geschopt. In de hoofdklasse is JC1 op een mooie 2de 
plaats geëindigd en in de 1/2de klasse staat JC2 op de 6de plek. Goed gedaan allemaal! 
 
Recreanten: 
n de recreantencompetitie is ook dit jaar weer een kampioenschap te melden. 
De recreanten van team VCH XR4 waren na 12 wedstrijden de sterkste in de Spaarnehalcompetitie in 
Haarlem. Er werden slechts 2 sets verloren, en dat zorgde voor  een ruime voorsprong op de nummer 
twee Wintersport XR2. XR1 is op de 3de plek geëindigd. XR3 is 5de en XR2 is 6de geworden. 
 
Zitvolleybal: 
Ons eigen zitvolleybalteam XZ1 staat op dit moment op de 3de plek. Zaterdag 21 april is er nog een 
competitiedag waarin ze hopelijk nog punten kunnen winnen. Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL7N2C?activetab=uitslagen
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Uitnodiging Volleybal Kamp VCH 
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 VCH Heren 3 speelt P/D wedstrijden 
 

Met de overwinning op Atalante stond VCH Heren 3 nog altijd op de tweede plaats. 
In dezelfde week speelde de concurrent voor de tweede plaats Alvoco twee keer tegen de 
nummer 1: VV Jonas. De eerste wedstrijd verloor Alvoco met 3-2. In de tweede wedstrijd 
was het verschil groter, Jonas won met 4-0. 
 
Voor de Heren 3 waren dit twee mooie uitslagen om de tweede plaats te behouden. 
VV Jonas is door de overwinning nu kampioen en het gat met Alvoco bedraagt 9 punten. 
1 punt (door een beter setquotiën) zal voor Heren 3 genoeg moeten zijn voor de 2e plek. 
Woensdag 11 april speelde Heren 3 in de vertrouwde FBK tegen US HS 4. 
Net voor de winterstop won US nog met 3-1 dus het veiligstellen van de 2e plek was nog 
geen uitgemaakte zaak. 
 
Heren 3 was uit op revanche en schoot de eerste set uit de startblokken. Er werd een gat 
geslagen met US wat ze niet meer weggaven. 
De tweede set ging snel en zal Heren 3 ook snel willen vergeten, er werd ruim verloren. 
De derde set wist Heren 3 gelukkig de knop om te zetten en won de set. 
In de vierde set ging het de hele tijd gelijk op, helaas wist US op het einde 2 punten meer te 
scoren waardoor er een 5e set nodig was. 
 
US begon de 5e set sterk en kwam een paar punten los. Heren 3 wist gelukkig weer terug te 
komen in de wedstrijd. Langzaam kwamen ze dichterbij en na de kantwissel ging VCH erover 
heen. Toen was de conditie bij US op. Heren 3 won met 3-2 en nam revanche maar 
misschien nog wel belangrijk dat de P/D wedstrijden een feit zijn. 
 
Het uitkijken is nu naar 28 april maar voordat het zover is moet nog een wedstrijd tegen het 
bijna gedegradeerde NIVO HS 1 worden afgewerkt op maandag 16 april om 21:00 in de FBK. 
De dag na koningsdag staan dan de P/D wedstrijden op het programma. 
 
Vorig jaar lukte het de Heren 3 nog om via deze weg te promoveren naar de 1e klasse. 
Nu gaat het om een plek in de promotieklasse. Hetzelfde doel alleen een zwaardere 
opdracht. In een driekamp tussen de nummer 10 van de promotieklasse poule van VCH 
Heren 1 en nummer 2 van de andere 1e klasse poule zal worden gestreden voor 1 plek in de 
promotieklasse. 
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Contact 

 
Commissies            
Wedstrijdsecretaris Rik Klein Wolterink (senioren) wedstrijdsecretariaat@vchoofddorp.nl   
   Corrie Vaalburg (jeugd) 
Ledenadministratie Wilma Lokken  Ledenadministratie@vchoofddorp.nl   023-5621805 
Secretaris (bestuur) Bianca Saarloos   secretaris@vchoofddorp.nl   0252-674335 
Technische commissie Timo van Kessel tc@vchoofddorp.nl    
Jeugdcommissie Anita Ogilvie-Faas Jeugdcommissie@vchoofddorp.nl    
Minicommissie  Hellen van Bergen (vz) Minicommissie@vchoofddorp.nl  023-5628867 
Recreantencommissie Henk Visser vz)  recreantencommissie@vchoofddorp.nl 06-27062268 
Scheidsrechterszaken Ilse Baas  scheidsrechterszaken@vchoofddorp.nl  
   Saskia Hollemans 
 
Kijk voor meer informatie over de commissies op http://vchoofddorp.nl/vch/informatie/commissies  
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