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Heejj allemaal,
Het is januari en dat betekent dat de tweede helft van het zaalvolleybalseizoen
alweer is begonnen, dus hierbij de eerste Time-Out van 2020! In deze januarieditie zal Wilma Lokken 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 activiteiten in 2020, de nieuwe trainer
van Dames en Heren 1 en het afscheid van De Wissel.
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!

Agenda
11/1 Minicompetitite
Hoofddorp
23/1 ALV
26/1 Afscheid Piet (Wissel)
8/2 Minicompetitie
Aalsmeer
23/2 Zwemuitje
14/3 Mini Competitie
Haarlem
18/4 Minicompetitie
Oudekerk a/d Amstel
25/4 Pubquiz + eindfeest
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Even voorstellen
Hoe heet je?
Wilma Lokken- Quinten
Hoe lang speel je bij VCH?
Ik speel niet bij VCH, maar doe de ledenadministratie, al zo’n 12 jaar. Sinds juli 2005 Ik ben hiervoor
gevraagd door Dick van Eck, de toenmalige voorzitter, die ik kende vanwege het feit dat hij samen met
mijn man Johan Lokken in heren 1 speelde. Het grappige is eigenlijk, dat ik het dit jaar voor het laatst
doe, ik heb het lang genoeg gedaan en het wordt nu tijd voor iemand anders.
Ken je alle mensen van gezicht die je in de ledenadministratie tegenkomt?
Deze vraag kreeg ik van Anke Cluitmans, ik ken nog maar heel weinig mensen bij VCH, hooguit degene
waar mijn man en ook mijn dochters in het verleden mee in een team hebben gezeten. Ook natuurlijk
wel wat mensen van het bestuur. Doordat ik zelf niet speel of train, heb ik niet zoveel contact met de
leden van VCH. Zie wel alle foto’s voorbij komen, omdat ik de spelerskaarten regel bij de Nevobo.
Heb je nog andere hobby’s?
Ik lees graag en ben ook graag bezig in de tuin en met bloemen. Verder pas ik veel op mijn kleinkinderen,
Benja en Kaitlyn en doe dus graag leuke dingen met hen.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik doe de uitkeringsadministratie van de bijstandsuitkeringen voor de Gemeente Uithoorn.
Wat is je lievelingsdier?
Hond.
Naar een onbewoond eiland neem ik mee?
Mijn gezin, lekker eten en boeken.
Leukste sportmomenten:
Heb ik niet van mezelf, maar kijk heel graag naar tennis en
volleybal op TV.
Wat is je grootste angst?
Heb ik niet echt, maar liever niet ziek worden.
Welk huishoudelijk klusje vind je het vervelendst?
Strijken.
Wat eet of drink je het liefst na de training?
Ik train niet, maar eet en drink wel graag lekkere dingen, soms drink ik een wijntje maar meestal water,
dus dat valt wel mee.
Aan wie pass je het stokje door?
Bianca Saarloos, de secretaris, waarschijnlijk heeft ze het al gedaan, maar zoals ik al zei, ken ik niet
zoveel mensen meer bij VCH.
Wat wil je aan Bianca vragen?
Je gaat volgend seizoen de ledenadministratie doen, heb je er zin in?
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Kort nieuws
Nieuwe Sponsor voor VCH
Als bestuur zijn we zeer verheugd te kunnen melden dat we er weer een sponsor bij hebben.
Het is de telefoongigant SIMPEL.NL. Via de vader van jeugdlid Alex Augustin, te weten Martin
Augustin, die werkzaam is bij SIMPEL.NL, hebben we contact kunnen leggen met deze firma. Dit
heeft geleid tot een jaarcontract voor sponsoring van de jeugd met een bedrag van €1000,- Het
contract is voor dit seizoen 2019 -2020 afgesloten, met een optie op nog twee jaar. De shirts
met SIMPEL.NL erop, zijn reeds afgeleverd en de mini’s hebben er al een toernooi in gespeeld.
Op zaterdag 11 januari 2020 spelen de mini’s hun maandelijkse toernooi in de FBK-hal in
Hoofddorp en daar zal de officiële overdracht plaatsvinden met tevens de ondertekening van
het contract. Het bestuur dankt Martin Augustin voor de bemiddeling in deze en Axel Vogel van
SIMPEL.NL voor de totstandkoming van dit contract.
Hieronder de mini’s in hun nieuwe outfit van SIMPEL.NL.

Sponsorkliks
Dit is een herhaalde oproep! Sponsor gratis je eigen Volleybalclub!
VCH doet al enige tijd mee aan het SponsorKlik programma.
Het werkt heel simpel. Als je online iets koopt bij een aangesloten winkelketen, en dat zijn er
inmiddels heel wat, dan wordt er automatisch een percentage van je bestede bedrag
gedoneerd aan VCH.
Geen addertjes onder het gras, geen speciale prijzen. Nee, je betaalt gewoon de internetprijs
voor het artikel, de reis, de boeking, etc. welke voor iedereen geldt.
Wat je wél moet doen is naar de site gaan van de onlinewinkel via de SponsorKlik pagina van
VCH. Vervolgens zie je alle aangesloten winkelketens en kun je je bestelling gaan plaatsen.
Hiermee steun je dus je club door online aankopen via de SponsorKliks te doen.
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Wist je dat…
Radin Alizade, Luna Boskeljon, Evelien van der Geest, Chris de Graaf, Monique van
Griethuijsen, Wietze Hofstede, Saskia Hollemans, Remko Kuitert, Anne van der Meché,
Nyle Morris, Dianne Overbeek, Danielle Resoort, Britt Riedijk, Tamara Spruijt, Kirsten
Thijssen en Roy Vader in januari jarig zijn of zijn geweest?
Ilse Baas, Mike de Bruijn, Carla Bultsma, Danila Buma, Lilian Döpp, Thijs Eckhart, Meike
Gijzen, Femke Hansma, Sanne Moerkerken, Tjitske van der Palen, Jaro Stil, Aybüke
Türkmen, Britt van der Voort, Aly de Waaij de Vries, in februari jarig zijn (Mocht ik
iemand vergeten zijn, sorry daarvoor. Volgend jaar weer een kans!)?
Heren 3, XR5 en XR6 dit moment op de eerste plek in de competitie staan?
het Nederlandse damesvolleybalteam dit weekend nog een laatste kans heeft om door
te mogen naar de Olympische spelen?
de halve finale zaterdag om 17:15 uur begint en de finale zondag om 17:30 uur?
de Olympische spelen dit jaar van 24 juli tot en met 9 augustus plaatsvinden in Tokyo?
de PostcodeKanjer van 54,7 miljoen euro op nieuwjaarsdag in Nieuw-Vennep is
gevallen?
Hier een aantal van onze leden wonen en wij hen hiermee natuurlijk van harte
feliciteren?!
Wilma Lokken volgend seizoen niet langer onze ledenadministratie zal doen?
je dit in “Even voorstellen” kunt lezen?
wij Wilma heel erg willen bedanken voor de afgelopen 12 jaar?
Bianca Saarloos het stokje van Wilma gaat overnemen en wij haar natuurlijk heel veel
succes hiermee wensen?
op donderdag 23 januari de Algemene ledenvergadering plaatsvindt?
dat iedereen hiervoor is uitgenodigd?
het van belang is dat zo veel mogelijk leden hierbij aanwezig zijn?
het van 15 februari t/m 23 februari 2020 alweer Voorjaarsvakantie is?
en je leuke wist-je-datjes kunt melden via (timeout@vchoofddorp.nl)?
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Activiteiten 2020
Het nieuwjaarstoernooi en de borrel zitten er alweer op, maar je kan je natuurlijk nog steeds
aanmelden voor het zwemuitje in februari en voor de pubquiz en het eindfeest in april.
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Nieuwe trainer Dames en Heren 1
Zoals sommigen van jullie al wel gezien zullen hebben, op maandag worden de VCH Heren 1 en
Dames 1 getraind door een nieuwe trainer.We vroegen hem of hij zich voor wil stellen:
Hallo,
Ik ben Amr El Safty. Momenteel speel ik bij SVM
(Marknesse) 1e klasse en geef ik bij Vovem (Emmeloord)
de MA1 training op woensdag. En sinds kort, op
maandag, train ik de Dames 1 en Heren 1 van VCH.
Ik heb volleybal altijd als mijn grootste hobby gehad.
Spelen blijft natuurlijk het allerleukste, maar met
training geven en fluiten hoop ik dat ik mijn passie voor
de sport over kan brengen naar anderen.
In de jeugd heb ik gespeeld in Egypte voor een club in
Caïro waar ik heel veel moest trainen (soms 2 keer/dag). Daar ben ik gegroeid tot de eredivisie
(1 jaar gespeeld) maar ben daarmee gestopt omdat ik er even tussen uit moest i.v.m. werk.
Tijdens mijn Master in Delft in 1997 heb ik mijn ex-vrouw (Nederlandse) ontmoet en ben ik
uiteindelijk naar Nederland gekomen.
Als eerste sociale inburgering ging ik volleyballen in Leiderdorp. In Nederland heb ik mijn
volleybal uitgebreid met (beach)fluiten, training geven, (beach)spelen, coachen en besturen.
Sinds 1997 heb ik in Nederland:
• Van 5e klasse t/m promotie klasse gespeeld.
• Tot 3e divisie indoor en eredivisie beach gefloten en was ik bij het WK beach actief als
lijnrechter.
• Tot promotieklasse training gegeven aan de jeugd en senioren dames en heren.
• En ben ik scheidsrechterscoördinator en regioaanwijzer geweest.
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Afscheid De Wissel
WIJ GAAN WISSELEN!
Na 19 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben in De Wissel hebben wij besloten dat het
tijd is om meer te gaan genieten van elkaar en ons gezin. wij gaan per 3 februari 2020 het stokje
doorgeven. Ontelbare mooie, leuke, gezellige maar ook verdrietige momenten gaan er nu door
ons hoofd. Wat zijn wij trots op ons gezellige tentje maar zoals het gaat in het leven is er een
moment van komen en gaan. Met een heel goed gevoel zullen wij de sleutel op 3 februari
overhandigen aan de horecatoppers Martijn en Esther Klaassen, oftewel Tijnes!
Op zondag 26 januari is er een afscheidsreceptie van 15:00 tot 17:00 uur.
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Contact
Commissies
Wedstrijdsecretaris
Ledenadministratie
Secretaris (bestuur)
Technische commissie
Jeugdcommissie
Minicommissie
Recreantencommissie
Scheidsrechterszaken
Public Relations
Sponsorcommisie

Bestuur
Wilma Lokken
Bianca Saarloos
Hellen van Bergen
Hellen van Bergen
Carla Bultsma
Ilse Baas
Saskia Hollemans
Fleur Kwint
Ron Ferwerda

wedstrijdsecretariaat@vchoofddorp.nl
Ledenadministratie@vchoofddorp.nl 023-5621805
secretaris@vchoofddorp.nl
0252-674335
tc@vchoofddorp.nl
Jeugdcommissie@vchoofddorp.nl
Minicommissie@vchoofddorp.nl
023-5628867
recreantencommissie@vchoofddorp.nl 06-27062268
scheidsrechterszaken@vchoofddorp.nl
pr@vchoofddorp.nl
sponsorvch@vchoofddorp.nl

Kijk voor meer informatie over de commissies op http://vchoofddorp.nl/vch/informatie/commissies
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