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april, 2019 
 

Heejj allemaal,  
 
Het is april en dat betekent dat het zaalvolleybalseizoen er helaas alweer opzit, 
dus hierbij de laatste Time-Out van dit seizoen! In deze februari-editie zal Carla 
Bultsma 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 VCH Open, VCH Beach en de behaalde 
resultaten van afgelopen seizoen. 
 
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! 
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Even voorstellen 
 
Hoe heet je? 
Carla Bultsma 
 
Hoe lang speel je bij VCH? 
Ik weet het niet precies meer: een poosje na de geboorte van mijn jongste dochter ben ik lid geworden, ik denk  
omstreeks 1999. Ik ben dus zo’n 20 jaar lid nu en heb in die tijd alleen bij de recreanten gespeeld. Zelfs altijd in  
hetzelfde team (dat ondertussen wel diverse keren van samenstelling veranderd is). Mijn dochters Esther en Barbara  
zijn ook lid geworden; ik heb als ouder carrière gemaakt: van briefjesschrijfster (vervoer regelen van een team),  
coach mini- en later jeugdteam, lid minicommissie, lid en later voorzitter jeugdcommissie. Momenteel ben ik  
voorzitter van de recreantencommissie.  
 
Wat zijn mijn grootste uitdagingen als voorzitter? 
Deze vraag ontving ik van Edith van der Maarl. We hebben nu 6 grote recreantentrainingsgroepen, en we krijgen nog 
 wekelijks nieuwe aanmeldingen. Op dit moment is het een grote uitdaging om alle nieuwe mensen te  plaatsen,  
onze instroomgroep zit vol, en ook de doorstroom stagneert. We zijn daarom bezig voor  komend seizoen om een  
extra trainingsgroep te organiseren.  
 
In welk team speel je en op welke positie? 
Ik speel in het recreanten competitieteam XS1 als spelverdeelster. Ons Nevobo toernooienteam heet VCH MaLa  
(Maandag Laat): toen we indertijd met deze toernooien begonnen waren er 4 trainingsgroepen: Maandag Vroeg,  
Maandag Laat, Dinsdag Vroeg en Dinsdag Laat.Ook het team VCH MaVr bestaat nog, de dinsdagteams hebben  
inmiddels andere namen.  
 
Heb je nog andere hobby’s? 
Ik wandel in het weekend graag met mijn man samen, en we doen nu ook wandelvakanties. Verder ga ik graag naar  
het theater voor zowel cabaret als muziekuitvoeringen - ik ben gek op Pink Floyd muziek. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven?  
Ik werk als ICT-er bij de KLM; momenteel ben ik bezig met het opzetten van Metadata Management.  
 
Wat is je lievelingsdier? 
We hadden in het verleden zelf poezen en ik ben grootgebracht met honden. Momenteel hebben we geen huisdieren.   
 
Naar een onbewoond eiland neem ik mee? 
Een Ipad: lekker m’n krant lezen, contact houden met familie en vrienden, sport en andere zaken kijken. 
 
Leukste sportmomenten: 
Er zijn heel veel leuke momenten geweest, het is iedere keer weer leuk om bitterballen te winnen bij onze  

maandelijkse toernooien , maar ook lekker beachen en grasvolley vind ik erg gezellig. Een paar echte  
hoogtepunten: kampioenschappen van m’n eigen team, maar misschien nog wel leuker dat ik als coach kampioen  
werd met de teams van mijn kinderen. Verder vond ik het een enorme eer om vrijwilliger van het  jaar te worden,  
toen ik nog voorzitter was van de VCH jeugdcommissie in 2011. Een fantastisch sportmoment was ook het beach  
wereldkampioenschap op de hofvijver in Den Haag in de zomer van 2015. Nummerdor en Varenhorst verloren  
helaas de finale, maar wat een bijzondere omgeving en geweldige sfeer! 
 
Wat is je grootste angst? 
Ik zou het heel erg vinden als ik niet meer kan volleyballen, ik heb zoveel leuke contacten en fijne momenten met  
het volleyballen. 
 
Welk huishoudelijk klusje vind je het vervelendst? 
De klussen buiten, dus de tuin bijhouden en de ramen lappen. Gelukkig vindt mijn man tuinieren wel leuk, en hebben  
we sinds kort een glazenwasser. 
 
Wat eet of drink je het liefst na de training? 
Water, veel water. Maar na een wedstrijd of toernooi drink ik altijd appelsap. 
 
Aan wie pass je het stokje door? 
Aan 1 van mijn mede recreantencommissieleden en 1 van de spelers van het VCH zitvolleybalteam, Anke Essing.  
 
Wat wil je aan Anke vragen? 
Het zitvolleybalteam kan wel wat extra spelers gebruiken. Wat gaan jullie doen om extra spelers te vinden? 
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Kort nieuws 

 

VCH H1 staat in de bekerfinale  
In de halve finale van de regiobeker speelde VCH een thuiswedstrijd tegen Wilhelmina uit Amersfoort. 
Na een aantal nederlagen in de competitie is het kampioenschap ver weg, dus de beker is de beste kans 
om nog wat te winnen. Eerste spelverdeler Jaro moest zich helaas ziek afmelden, dus de 14-jarige 
Thijmen mocht als vaste invaller de honneurs waarnemen. 
 
De finale zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei tegen GSC Haaglanden HS 2 in Maarssen! 
 

Resultaat Jantje Beton 
Begin maart hebben een 9-tal collectanten hun beste beentje voor gezet om voor de jaarlijkse Jantje 
Beton-collecte langs de deuren te gaan. Bij deze collecte wordt de helft van de opbrengst ten goede 
gesteld aan VCH, de helft aan Jantje Beton. Jantje Beton is een organisatie die zich inzet om meer 
speelruimte voor kinderen in onze wijken te realiseren. Deze 9 collectanten hebben hun vrije avonden 
gegeven om geld op te halen voor de vereniging, waarvoor we ze als bestuur hartelijk willen danken. 
Met een opbrengst van € 727.03 en daarmee dus € 363.52 voor de vereniging hebben ze een hele mooie 
prestatie neergezet. Corrie, Lepa, Ron, Bjorn, Annika, Edith, Ilse, Petra en Bianca; 
Bedankt voor jullie inzet! 
 

Mini Maxi/ Duo toernooi groot succes 
Zaterdag 23 maart hadden we weer het Mini Maxi/ Duo toernooi in de FBK. Dit keer met 21 Mini Maxi 
teams en 6 Duo teams. Het thema was: Heel Europa volleybalt, en er waren weer fantastische teams. 
De zaal was aangekleed met posters en vlaggen van heel Europa. Met alle hulp ging dit zeer snel!! 
Ook de teamnamen waren zeer inventief: German Flower Power, The Dutchies, Nederbelgen, Barcelona, 
Il Leone, Russian Spies etc. We hebben een originaliteitsprijs, maar het wordt ieder jaar moeilijker om 
deze uit te reiken. De teams zien er allemaal prachtig uit. Kijk voor de foto’s op de website. 
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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, Elle 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? 

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

 Er weer een paar teams kampioen geworden zijn dit seizoen? 
 Er helaas ook een paar teams degraderen? 
 Je alles over de resultaten van afgelopen seizoen verderop kunt lezen? 
 We nog vier maanden moeten wachten tot het nieuwe seizoen begint? 
 Dit veels te lang is? 
 We gelukkig in de tussentijd nog kunnen beachvolleyballen? 
 en natuurlijk altijd zelf een balletje kunnen spelen op vakantie? 
 en je leuke wist-je-datjes kunt melden via (timeout@vchoofddorp.nl)? 
 dit rijtje met wist-je-datjes niet zo lang is omdat ik geen mailtjes van jullie krijg?   
 Ik hoop dat ik volgend jaar weer veel weetjes ontvang om dit rijtje groter te maken?   
 jullie de hele vakantie de tijd hebben om hierover na te denken ;p   
 en ik jullie een hele fijne en sportieve vakantie wens? 
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VCH OPEN 2019 
 
Op vrijdagavond 24 mei 2019 organiseert Volleybal Club Hoofddorp weer het jaarlijkse volleybaltoernooi 
voor beginners, recreanten- en competitiespelers. Zoals voorgaande jaren zullen er veel bedrijventeams 
meedoen. Het is ook een uitstekend toernooi om teams uit een vereniging, familieteams, straatteams of 
gelegenheidsteams in te schrijven. Spelers jonger dan 16 jaar in overleg met de organisatie. 
 
Het toernooi vindt dit jaar plaats in sporthal Fanny Blankers Koen, Arnolduspark 3, 2132 CR Hoofddorp, 
van 19.00 tot ca. 23.00 uur. Voor het spelen kun je eten in sportcafé de Wissel, wil je gebruik maken van 
hun toernooiactie, dan kun je dit aangeven op het inschrijfformulier. De poules worden na de 
inschrijving op sterkte ingedeeld. Er wordt gespeeld met mixteams, waarbij een team minimaal uit 2 
dames moet bestaan. Hierbij worden de recreanten spelregels van de Nevobo gehanteerd met een 
nethoogte van 2,35 meter. Gedurende de avond worden er in 4 poules op sterkte wedstrijden gespeeld. 
Aan het eind van een gezellige en sportieve avond volgt dan nog de prijsuitreiking. 
 
De kosten voor dit toernooi bedragen € 35,– per team. U bent pas ingeschreven als uw betaling door 
ons ontvangen is. Maximaal 20 teams, dus wees op tijd! De inschrijving geschiedt op volgorde van 
betaling en sluit op 17 mei 2019. 
 
Voor vragen en het opsturen van de inschrijving stuur je een e-mail naar: vchopen@vchoofddorp.nl  
Het inschrijfformulier is te vinden op de website. Tot ziens op 24 mei! 
 
Met vriendelijke groet, 
De toernooicommissie VCH OPEN 
Henk Visser, Elke Bos, Carla Bultsma en Anke Essing 
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VCH Beach is weer geopend 
 
Wil je deze zomer gaan Beachvolleyballen? Kijk dan welk VCH Beach abonnement bij je past. 
We hebben voor ieder wat wils: een abonnement voor de Mini’s, een abonnement met 8 trainingen, 
een abonnement met 10 trainingen, met of zonder vrij spelen en een abonnement met extra team 
trainingen voor de echte beachvolleybal liefhebbers! Bekijk de abonnementen op de website van VCH 
Beach. 
 
Daarbij krijg je natuurlijk gratis gezelligheid, mooi weer, leuke toernooien en nieuwe beachvolleybal 
vrienden ;). Tot snel bij VCH Beach! 
 
Sportieve groeten, 
VCH Beach commissie 
Remi Onclin, Björn van Essen, Ellen Pieterman, Rudie Döpp, Lisa Wouts en Marijke Dekker 
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Eindresultaten seizoen 2018-2019 

 
Mini’s 
Onze mini teams zijn verdeeld over 3 niveaus en zij hebben dit jaar 9 competitiedagen. Ze 
hebben het allemaal super goed gedaan en zijn bijna allemaal wel een keer 1ste van hun poule 
geworden. In niveau 6 hebben we team Spike, Smash en Pass. In niveau 4 hebben we team 
Serve, Set up, Pancake en Dive. In niveau 3 hebben we team Block, Rally, Time Out en Push. 
Heel goed gedaan allemaal! 
 
Jeugd 
Met 11 gewonnen wedstrijden heeft de Mb1 het prima gedaan dit seizen. Ze staan op de 4de 
plek en volgend jaar gaan ze er weer vol voor! Mc1 heeft het ook al zo goed gedaan dit jaar. Zij 
staan met 6 gewonnen wedstrijden op een prachtige 3de plek. Ons Mc2 team heeft het zelfs tot 
de 2de plek weten te slaan. En dat met slecht 2 punten verschil t.o.v. de 1ste plek. Heel goed 
gedaan allemaal!  
 
Dan komen we nu bij de jongens tams waarbij Jb1 en Jb2 in dezelfde poule zaten. Jb1 is erin 
geslaagd om 1ste te worden en Jb2 is 4de.Jb3 zat in een andere poule en heeft daar ook de 4de 
plek weten te bemachtigen. Ga volgend seizoen zo door allemaal! 
 
Dames 
Met slechts 6 gewonnen wedstrijden was dit voor D1 geen top seizoen. Ze haalden het helaas 
steeds net niet en moesten daardoor op zaterdag 20 april PD spelen om in de promotieklasse te 
mogen blijven. Helaas is dit niet gelukt en zijn ze naar de eerste klasse gedegradeerd. D2 heeft 
echter een super seizoen gedraaid! De in totaal 3 verloren wedstrijden weerhielden hen niet 
van een verdiende 1ste plek. Gefeliciteerd met jullie kampioenschap! Zij zijn hierdoor naar de 
promotieklasse gepromoveerd. In dezelfde poule als D2 zat ook D3. Jammer genoeg zijn zij juist 
aan de andere kant van het rijtje geëindigd en zullen zij volgend seizoen in de tweede klasse 
spelen. D4 is op een mooie 7de plek gekomen in de tweede klasse. Een aantal wedstrijden zijn 
vol overtuiging gewonnen, maar er zijn er helaas ook een paar verloren waardoor dit voor nu 
het hoogst haalbare was. Volgend seizoen strijden zij gewoon weer verder in de tweede klasse. 
Ditzelfde verhaal geldt ook voor D5. Een prima 7de plek in de tweede klasse. D6 speelde in de 
derde klasse en staat met 1 gewonnen wedstrijd helaas op de laatste plaats. Ze hebben hard 
gestreden, maar dit was nog niet hun jaar. Volgend seizoen zullen ze opnieuw alles uit de kast 
halen in de derde klasse! 
 
Heren 
Het seizoen begon voor H1 heel goed en iedereen zag ze op weg gaan naar het kampioenschap. 
Helaas zakte het iets in na een paar blessures, maar uiteindelijk zijn ze toch mooi op de 3de plek 
geëindigd waardoor ze PD mochten spelen. Het promoveren mocht echter niet baten en we 
zien ze komend seizoen gewoon weer terug in de eerste klasse. Ook H2 heeft een goed seizoen 
achter de rug. Zij zijn uiteindelijk ook op de 3de plek geëindigd, maar hadden geen PD wedstrijd. 
We zien hen dus ook in de eerste klasse terug. H3 had niet zo’n goed seizoen. Ze zijn met 1 
gewonnen wedstrijd op de laatste plek beland en degraderen hierdoor naar de derde klasse. H4 
heeft dit seizoen wel een aantal wedstrijden gewonnen, maar helaas was dit niet genoeg en zijn 
ze op een 8ste plek geëindigd. Ze houden nog drie teams onder hun, dus blijven ze gewoon 
derde klasse spelen volgend seizoen. 
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Recreanten 
Van de vijf recreanten teams zaten er vier in dezelfde poule. Extra veel kans dus voor VCH om 
kampioen te worden en dat is gelukt ook! XR4 is het weer gelukt om de grote winnaar te 
worden. XR1 staat 3de, XR3 staat 5de en XR2 is helaas laatste geworden. XR5 heeft in de andere 
poule ook een mooi seizoen gehad. Ze zijn op een mooie 4de plek geëindigd met slechts 4 
punten verschil t.o.v. de 1ste plek.  
 
Zitvoleybal 
Ons zitvolleybalteam speelt in de 2e divisie van de landelijke zitvolleybalcompetitie. Achtmaal per jaar 
worden op zaterdag competitiemiddagen gehouden door heel Nederland en dit seizoen ook voor het 
eerst in Hoofddorp! De dames en heren hebben hard gevochten en vooral ook veel plezier gehad tijdens 
de wedstrijden en trainingen. In het eerste en tweede gedeelte van de competitie zijn ze helaas op de 
laatste plaats geëindigd. In het extra gedeelte zijn ze op de 5de plek beland. Volgend seizoen vechten 
jullie weer verder! 
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Contact 

 
Commissies            
Wedstrijdsecretaris Bestuur   wedstrijdsecretariaat@vchoofddorp.nl   
Ledenadministratie Wilma Lokken  Ledenadministratie@vchoofddorp.nl   023-5621805 
Secretaris (bestuur) Bianca Saarloos   secretaris@vchoofddorp.nl   0252-674335 
Technische commissie    tc@vchoofddorp.nl    
Jeugdcommissie Hellen van Bergen Jeugdcommissie@vchoofddorp.nl    
Minicommissie  Hellen van Bergen Minicommissie@vchoofddorp.nl  023-5628867 
Recreantencommissie Carla Bultsma  recreantencommissie@vchoofddorp.nl 06-27062268 
Scheidsrechterszaken Ilse Baas  scheidsrechterszaken@vchoofddorp.nl  
   Saskia Hollemans 
Public Relations Fleur Kwint  pr@vchoofddorp.nl  
Sponsorcommisie Ron Ferwerda  sponsorvch@vchoofddorp.nl  
 
Kijk voor meer informatie over de commissies op http://vchoofddorp.nl/vch/informatie/commissies  
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