
1 
 

 
 
 
 

 
 

December, 2017 
 
Heejj allemaal,  
 
De wedstrijden van de eerste helft van dit volleybalseizoen zjn alweer bijna 
allemaal gespeeld, dus tijd voor een nieuwe Time-Out! In deze december-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 het VCH Scholentoernooi, de pietentraining 
en de Hoogfliet foto’s.  
 
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? 
Maxime Döpp 
 
Hoe lang speel je al bij VCH?  
Dit is mijn 13e jaar. 
 
In welk team speel je?  
Dames 3 
 
Op welke positie? 
Passer-loper/diagonaal 
 
Heb je nog andere hobby’s? 
Lezen, naar de bios gaan en knutselen. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik studeer farmaceutische wetenschappen aan de VU. 
 
Wat is je lievelingsdier? 
Dolfijn 
 
Naar een onbewoond eiland neem ik mee? 
M’n volleybalteam en de ballentas, dan is het in ieder geval erg gezellig! 
 
Leukste sportmomenten: 
Topklasse spelen in de B-jeugd. En met een speler het voetbalveld op lopen bij de  
UEFA-cup finale in 2006. 
 
Wat is je grootste angst? 
Nog niet ontdekt en dat wil ik graag zo houden. (maar ik heb wel hoogtevrees) 
 
Welk huishoudelijk klusje vind je het vervelendst? 
De vaatwasser inruimen. Het past nooit!! 
 
Wat eet of drink je het liefst na de training of wedstrijd in de kantine? 
IJsthee!!! 
 
Aan wie pass je het stokje door? 
Carol van der Palen (Heren 4) 
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Kort nieuws 
 

Schipholfonds 
Pippa Faas MB1 heeft namens VCH een donatie ontvangen van het Schipholfonds. 
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Wist je dat… 
 

 Jessica Antonisse, Anouk Baas, Melissa Beijer, Jamie Blom, Marije Boots, Floris 
Calandt, Wouter Droogh, Jan Eckhart, Thijs Hermans, Jinke Hooftman, Dafne Jansen, 
Jordi van Kessel, Els Laan-van der Wouden, Jacqueline Murre, Isabella Nanninga, 
Youri Nijssen, Iris van Rooij, Martin Smits, Nina van Stoltz, René van Stoltz, Anoek 
Stuurwold, Danielle Thuijs, Lisa Tjeertes, Pieter van der Veen, Melissa Verbeek, Deni 
Vis en André Wansink in november jarig zijn geweest? 

 Tessa Antonisse, Marcel van Beelen, Noah Darras, Asli Elmastas, Marlies Evers, Pippa 
Faas, Michiel Hanekamp, Sandra Kenter, Fred Kooi, Elena van de Laarschot, Tjwan 
Liem, Nancy Muis, Ria Pellicaan, Alex Polle, Celine van der Putte, Marion van der 
Putte, Manon Schouwink, Stijn van Steen, Esma Nur Unal en Stefan Witte in 
december jarig zijn (Mocht ik iemand vergeten zijn, sorry daarvoor. Volgend jaar 
weer een kans!)? 

 Er dit seizoen nog geen één wedstrijdverslag is geschreven? 
 Dit de website en de time out een stuk levendiger zou maken? 
 De webmasters, ik en ook de andere leden hier dus met smart op zitten te wachten? 
 Marike uit de Ma1 haar debuut heeft gemaakt bij Dames 1? 
 Ze dit heel goed deed en ook meerdere punten heeft gescoord!? 
 Zaterdag 16 december de laatste wedstrijden van de 1ste helft van dit seizoen zijn? 
 Maandag 8 januari de wedstrijden beginnen van de 2de helft van het seizoen? 
 Er op dit moment 1 team op de eerste plek staat, namelijk Jc1? 
 Er op dit moment 4 teams op de eerste plek staan, namelijk H1, D1, Ma2 en Xr3? 
 Koos uit H5 voor de 2de keer opa is geworden? 
 Rianne, wie vorig seizoen bij D1 speelde, namelijk bevallen is van dochtertje Juna? 
 De kerstvakantie dit jaar van 23 december t/m 7 januari is? 
 Er die 2 weken geen trainingen zijn? 
 Verschillende teams dit jaar weer gezellig samen Sinterkerst gaan vieren? 
 en je leuke wist-je-datjes kunt melden via (timeout@vchoofddorp.nl)? 
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VCH Volleybal Scholentoernooi 
 
Zaterdag 25 november was het jaarlijkse Volleybal 
Scholentoernooi. Om 10.00 uur stond iedereen klaar om 
te beginnen. Na een gezamenlijke Warming Up en een 
korte ‘uitleg’ van de regels begonnen de wedstrijden. 
Alle kinderen waren enthousiast bezig op niveau 1, 2 , 3 
en 4 onder leiding van even enthousiaste coaches. Er 
zaten zeker verborgen volleybal talentjes tussen en de  
inzet van alle kinderen was heel goed. Dankzij de hulp 
van de jeugd en een aantal ouders en trainers werd bij 
alle velden goed gefloten en geteld. 
 
Anita, Kirsten, Eva, Melissa, Öznur, Selin, Edith, Arlène, Mladen, Laura, Karlijn, Isabella, Mika, 
Sasha, Dennis en alle anderen die geholpen hebben heel erg bedankt!! Zonder jullie inzet 
was het niet gelukt. Ook Karen en haar man bedankt voor het uitlenen van de geluidsbox. 
 
We speelden van 10.00 tot 12.00 uur en van 12.00 tot 14.00 uur. 
Om 12.00 uur en om 14.00 uur hadden we voor ieder kind een medaille en voor de winnaars 
van het gespeelde niveau een beker. 
 
Via onderstaande  link kunnen jullie zelf zien hoe leuk het was. 
https://myalbum.com/album/xJvXCX5EKr6x 

 
Bij niveau 1 is Klippeholm 2 1e geworden  
Bij niveau 2 is Vesterhavet 1 1e geworden 
Bij niveau 3 is Bikube 1 1e geworden 
Bij niveau 4 groep 7 is Octopus 3 1e geworden 
Bij niveau 4 groep 8 is Bikube 3 1e geworden 
De teams van niveau 2 tm 4 die 1e geworden zijn mogen door naar de provinciale 
kampioenschappen. 
 
We kunnen weer terug kijken op een geslaagd toernooi en we hopen dat er veel kinderen en 
misschien ook ouders bij VCH komen volleyballen. 
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Hoogfliet foto’s 
 

Zoals jullie ondertussen weten is onze club benaderd door Hoogvliet Supermarkten voor een 
lokale sportplaatjesactie waarin onze eigen helden van VC Hoofddorp nu eens de toppers 
zijn waarvan een plaatje wordt gemaakt! We hebben voldoende ruimte in het album om alle 
leden mee te laten doen aan de sportplaatjesactie, dus de hele club compleet in één album! 
Maandag 27 november is een fotosessie geweest, op deze dag zijn ongeveer 80 leden 
gefotografeerd. Dit betekent dat er nog veel teams niet zijn gefotografeerd, wat natuurlijk 
zonde is!  
 
De teams die nog niet zijn gefotografeerd: 
- Heren 2,  Heren 4, Jongens C2 mix 
- MA 1,  MA 2,  MB 1 
- Zitvolleybal, Recreanten 
 
Nu wil ik aan iedereen die nog niet op de foto is geweest, vragen om dit alsnog te doen! Dit 
is in het belang van het succes van de actie, waar grote sponsorvoordelen vanuit Hoogvliet 
voor de club aanhangen. Dit geld kunnen we uiteraard goed gebruiken voor onze club! Met 
de 80 foto’s die we momenteel hebben, hebben we onvoldoende plaatjes om de actie tot 
een succes te laten maken. We willen graag zoveel mogelijk leden op de foto zetten! 
Vandaar deze aankondiging: er komt nog een tweede fotosessie aan! Zodra deze datum 
bekend is, stel ik een schema op zodat ieder team weet op welk moment ze worden 
verwacht om te worden gefotografeerd.  
 
We gaan er met elkaar een topactie van maken! 
 
IS ER NAAR AANLEIDING VAN DE GEMAAKTE FOTO'S TOCH NOG IEMAND DIE BEZWAAR 
MAAKT TEGEN HET GEBRUIK, MAIL DIT NAAR voorzitter@vchoofddorp.nl  
 
 
Groet Ron Ferwerda. VZ 
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Court Crew voor DELA Beach Open 

 
Ben je 10 jaar of ouder, gek van beachvolleybal en wil je deel uitmaken van een hecht team 
van vrijwilligers? Meld je nu aan als Court Crew voor het DELA Beach Open, van 3 t/m 7 
januari in Den Haag! 
 
Een goede Court Crew is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol 
beachvolleybaltoernooi. Dit zijn de jongens en meisjes die ervoor zorgen dat de velden in 
perfecte conditie zijn en dat de wedstrijden snel en soepel verlopen. 
 
Onder de Court Crew vallen alle ballenrollers, sand levelers, scoreboard operators en player 
attendants. Ze zijn enthousiast, gastvrij en hebben een passie voor beachvolleybal. Voor, 
tijdens en na de wedstrijden is het veld hun domein. Alleen zij mogen samen met de 
topspelers op het veld staan. 
 
Voor het DELA Beach Open wordt gezocht naar enthousiaste jongens en meiden die van het 
toernooi een grandioos succes willen maken. Court Crew is een vrijwillige functie, maar als 
crew-lid kom je niets te kort. Zo ontvang je een gaaf kledingpakket in de stijl van het 
evenement en uitstekende catering. Na afloop van het DELA Beach Open ontvang je een 
vrijwilligerscertificaat. 
 
Van de Court Crew wordt gevraagd van 3 t/m 7 januari 2018 minimaal één shift per dag 
beschikbaar te zien. Vrijwilligers moeten minimaal 10 jaar zijn en Nederlandse en/of Engels 
spreken. 
 
De werving en selectie en begeleiding van de Court Crew wordt gedaan door EventMakers. 
Als Court Crew maak je deel uit van een enthousiast en gezellig team met vrijwilligers en ben 
je nauw betrokken bij het organisatie. Het is misschien wel de beste manier om dit 
topevenement in Den Haag mee te beleven. 
 
Meld je aan als Court Crew via: www.eventmakers.nl  
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Pietentraining 
 

Woensdag 29 november was er een ‘Pieten training ‘ voor de mini’s in de Veste. 
Er was een parcours uitgezet met klimmen, klauteren, kruipoen, springen, smashen, pakjes 
bezorgen, touwzwaaien, sprinten en nog veel meer. 
 
Alle onderdelen waren in plaatsen in Friesland, zo was er bijvoorbeeld Sneek waar iets te 
doen was en Harlingen en natuurlijk Dokkum waar Sinterklaas op 18 november met zijn 
Pieten aangekomen is. Als er een onderdeel gedaan was kon je een stempel zetten, net zo 
lang tot je alle onderdelen gedaan had. 
 
Gelukkig kwamen er ook nog 2 Pieten die we iets konden leren over volleybal en die 
enthousiast meededen met alle opdrachten. 
 
Na afloop kreeg iedereen een “Pietendiploma”  en een zakje met lekkers. De Pieten hebben 
beloofd dat ze aan Sinterklaas vragen of er volgend jaar weer Pieten kunnen komen, deze 
Pieten hebben in ieder geval al veel volleybal geleerd! 
 
Via onderstaande link kunnen de foto’s van de pietentraining bekeken worden: 
https://myalbum.com/album/ZYlGl08EXM0S 
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JA verrast op 1e dag HTJ Toernooi 
 
Dit seizoen doen de Jongens A mee aan het Holland Top Jeugd Toernooi. 
Dit toernooi waar alle teams vanuit regio West aan kunnen meedoen werd gespeeld in Almere. Er 
doen 11 Jongens A teams mee in twee verschillende poules. De JA van VCH zat in de poule B samen 
met Next Volley Dordrecht, PDK Huizen, Compaen en Kalinko. Op de eerste twee dagen wordt de 
poulefase afgewerkt om vervolgens op de derde dag de finalerondes te spelen. 
 
De JA is een mix van de JA1: Guy, Bas, Pascal, Thijmen, Robbert, Peyman en Bartek en de 
jeugdspelers van Heren 3: Victor, Robin, Damian en Jaro met als coach Wouter. 
Zondag 26 november speelde de JA voor het eerst in deze samenstelling tegen Next Volley Dordrecht 
dat bijna kampioen is in de Hoofdklasse. Een makkelijke start zat er dus niet in. In het begin van de 
eerste set kwamen de jongens goed mee met Dordrecht maar halverwege de set liep Dordrecht 
langzaam weg. Het werd 25-17 wat zeker geen schande was. 
 
In de tweede set begon VCH fel en konden de jongens weer goed meekomen. Echter was er 
halverwege de set een lange servicereeks van Dordrecht die het gat weer deed vergroten. VCH 
maakte nog wel een eindsprint maar kwam net tekort: 25-22. 
De derde set ging tot de 15. Inmiddels raakte de jongens meer aan elkaar gewend en ze namen dan 
ook brutaal de leiding. Deze voorsprong bleef de hele set zo’n twee punten waardoor de laatste set 
met 15-13 werd gewonnen. 
 
Lang over deze wedstrijd kon niet worden nagedacht want de volgende wedstrijd tegen Kalinko 
stond al weer op het programma. Kalinko ook uitkomend in de Hoofdklasse had verrassend 
gewonnen van Compaen waardoor nog een nederlaag voor VCH een slechte start zou zijn op het HTJ. 
Dit besefte de jongens zich ook want vanaf het begin werd de druk met de service opgevoerd. In elke 
set liep VCH zover uit dat ook alle wisselspelers hun debuut konden maken op het HTJ. Het werd 
uiteindelijk een redelijk gemakkelijke overwinning: 25-21, 25-15 en 15-06. 
 
Door de 2-1 nederlaag en 3-0 overwinning staat de JA op gedeeld eerste plaats met PDK Huizen en 
Dordrecht. Op zondag 4 februari staat dag 2 op het programma met twee sterke tegenstanders: PDK 
Huizen en Compaen. 
 
Maar voordat het zover is speelt JA op 6 januari de voorronde op het NOJK in Tuitjenhorn. 
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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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