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Mei, 2017 
 
Heejj allemaal,  
 
De laatste wedstrijden en trainingen van dit seizoen zijn alweer een tijdje 
afgelopen en daarmee is het tijd voor de laatste Time Out van dit 
volleybalseizoen. In deze mei-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 eindfeest en de resultaten van dit 
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! 
 
Groetjes Dianne Overbeek 
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Even voorstellen 
 
Hoe heet je? 
Jaro Stil 
 
Hoe lang speel je al bij VCH?  
Dit is mijn 8e jaar. 
 
In welk team speel je? 
Heren 3/heren 1 
 
Op welke positie? 
Spelverdeler 
 
Heb je nog andere hobby's? 
Ik kijk graag films of series en daarnaast hou ik van lekker eten zoals sushi of  
Italiaans. Feesten met vrienden vind ik ook altijd gezellig. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik ben scholier op de KSH in Hoofddorp. 
 
Wat is je lievelingsdier? 
Een luiaard, omdat die er altijd zo relaxed en grappig uitzien. 
 
Naar een onbewoond eiland neem ik mee... 
Mijn zwembroek, een volleybal en net, een hoop eten en drinken en veel vrienden  
om lekker mee te feesten en volleyballen. En natuurlijk een boot om terug te varen, want ik zou daar 
niet voor altijd willen blijven. 
 
Leukste sportmoment: 
Vorig seizoen zijn we met heren 4 (het huidige heren 3) kampioen geworden. Dit  
seizoen zijn we tweede geworden wat betekende dat we een PD-wedstrijd  
mochten spelen. Na een heel spannende wedstrijd wonnen we met 3-2 en  
promoveerden we het tweede seizoen op rij. Toen het laatste punt van de  
wedstrijd gemaakt was, was iedereen natuurlijk hartstikke blij! 
 
Wat is je grootste angst? 
Geblesseerd raken en nooit meer of voor een lange tijd niet meer kunnen  
volleyballen. 
 
Welk huishoudelijk klusje vind je het vervelendst? 
Opruimen en schoonmaken, ik ben blij dat ik (nog) niet op mezelf woon. 
 
Wat eet of drink je het liefst na de training of wedstrijd in de kantine? 
Bittergarnituur en een teamschaal friet. En daarbij Fanta of een biertje. 
 
Aan wie pass je het stokje door volgende keer? 
Tessa Antonisse uit dames 3. 
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Kort nieuws 
 

VCH Open 2017 
Het jaarlijkse drukke en gezellige volleybaltoernooi in de FBK te Hoofddorp. Doe gezellig mee! Voor 
wie? Verenigingteams, bedrijventeams, familieteams, straatteams, gezelligheidsteams, 
competitieteams, enz. Spelers jonger dan 16 jaar in overleg met de organisatie. Schrijf je gelijk in en 
noteer vrijdag 9 juni in je agenda. Het toernooi begint om 19:00 uur en zal rond 23:00 uur afgelopen 
zijn. De inschrijving sluit op 5 juni en de kosten bedragen €35,- per team. 
 

 
 

Ron Ferwerda wordt scheids van het seizoen 1e divisie  
Zaterdag 22 april 2017, na afloop van de 1e divisie wedstrijd Spaarnestad D1 – Ledub D1, is 
scheidsrechter Ron Ferwerda in het zonnetje gezet. Ron ontving uit handen van de 
groepscoördinator 1e divisie, Jon Lochtenberg, deze zeer verdiende prijs “Scheidsrechter van het 
Seizoen 2016-2017, 1e divisie”. 
 
Alhoewel Jon Lochtenberg (zelf Eredivisie scheidsrechter) alleen aanwezig zou zijn als 
groepscoördinator van de arbiters 1e divisie en Ron Ferwerda de prijs Scheidsrechter van het Seizoen 
zou overhandigen, liep dit iets anders. Vanwege ziekte van Rons collega, trok Jon zijn 
scheidsrechterstenue aan en floot hij samen met Ron deze laatste competitiewedstrijd. Maar 
uiteraard werd ook de verdiende titel en bijbehorende prijs aan volleybaldier Ron Ferwerda 
uitgereikt. 
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Wist je dat… 
 

 Ryanne van Blanken, Martine Brandt, Pascal Döpp, Nienke de Droog, Jan Edelman, 
Dick van Hal, Edwin de Jong, Duncan van der Palen, Martin Kalee, Esther Katuin, 
Vincent Leenheer, Janneke Nijman, Nisa Pahladsingh, Goverdien Schaftenaar, Ruud 
Stegers, Maryse Sturm en Dian Veen in mei jarig zijn geweest? 

 Siebe Baas, Elke Bos, Silas Buscemi, Marijke Dekker, Emma van Doorm, Marcel Evers, 
Anna van der Geest, Maud van Griethuijsen, Noa Hautemann, Marco Jansen, Diana 
van der Kamp, Jessica Knape, Femke Kwint, Mara Lemmers, Michiel van Liempt, Edith 
van Maarl, Damian Merk, Frank Nijenhuis, Tamara Onos, Erik Sessink, Ilse Stolvoort, 
Miranda Thomas en Willem van Uxem in juni jarig zijn (Mocht ik iemand vergeten 
zijn, sorry daarvoor. Volgend jaar weer een kans!)? 

 we een goed volleybalseizoen achter de rug hebben? 
 er dit seizoen 4 teams kampioen zijn geworden? 
 het vch eindfeest al bijna is? 
 we ons dan met zijn allen in het wilde westen gaan begeven? 
 je, je vandaag nog kunt opgeven voor het toernooi, de clinic en het eten? 
 Dames 5 dit jaar weer de winnaar van de grote clubactie was? 
 zij iedereen uitdagen om volgend jaar meer lootjes te verkopen? 
 We nog drie 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? 
 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? 

 
 

 

 

mailto:timeout@vchoofddorp.nl


5 
 

VCH eindfeest 
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Resultaten seizoen 16/17 
 
Alle teams van VCH hebben dit seizoen weer goed hun best gedaan en hard gestreden om zo hoog 
mogelijk te eindigen. Hieronder staan alle eindresultaten samengevat. 
 

Mini’s 
In de minicompetitie spelen er 10 teams voor vch. De finaledag vond plaats in Mijdrecht op zaterdag 
8 april. In niveau 2 zijn vch smash en topspin eerste en tweede geworden van poule a. In niveau 4 zijn 
vch pancake en set up eerste en derde geworden van poule d. Vch spike eindigde op de tweede 
plaats in poule f. In niveau 6 is vch pass tweede geworden van poule b. Vch dive is op de eerste 
plaats geëindigd van poule c. In poule d is vch serve eerste geworden en vch rally derde. En ten slotte 
is vch Block eerste geworden van poule f. Alle mini teams hebben het heel goed gedaan! 
 

 
 

Jeugd 
Met een wat stroef begin is MA1 uiteindelijke vierde geworden in de eerste helft van de competitie. 
Dit betekend dat zij de tweede helft van de competitie in de hoofdklasse zijn blijven spelen. Hier 
pakten ze de draad weer goed op en zijn ze uiteindelijk met slechts 1 puntje verschil tweede 
geworden van hun poule. Met maar liefst 8 punten verschil is MA2 in de eerste helft van de 
competitie op de eerste plek geëindigd. zij mochten dan ook door naar de eerste klasse en zijn daar 
met zelfs 9 punten verschil kampioen geworden. Ze hebben in het hele seizoen alle wedstrijden 
gewonnen en hebben slechts 4 wedstrijden niet met 4-0 gewonnen. MA3 is in de eerste helft van de 
competitie in dezelfde poule als MA2 op een vierde plek geëindigd. Zij moesten helaas met 5 
gescoorde punten naar de tweede klasse. In deze klasse ging het wel iets beter en hebben ze door 
hard te knokken 13 punten weten te scoren, maar uiteindelijk zijn ze toch op een laatste plek beland. 
Volgend jaar beter meiden! De JA1 had een zeer goed begin en is op de eerste plek geëindigd in de 
eerste helft. De tweede helft deden ze het ook goed en dat bracht ze op een mooie derde plek. In het 
hele seizoen hebben ze maar vier wedstrijden verloren. 
 

 
 
Het begon niet zo goed oor de MB1 de eerste helft van het seizoen. Ze zijn op de laatste plek 
geëindigd in de eerste klasse. Toen ze de tweede helft van de competitie verder gingen in de tweede 
klasse ging het een stuk beter. Ze speelden daar slechts 1 keer gelijk en de rest van de wedstrijden 
werden gewonnen waardoor ze uiteindelijk op de tweede plek van hun poule uitkwamen. Ook de JB1 
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had geen goede start dit seizoen. Ze wonnen twee wedstrijden in de eerste helft, maar het mocht 
niet baten en ze eindigden op een laatste plek. Ook de tweede helft van het seizoen ging het helaas 
niet veel beter. Ze bleven in de tweede klasse spelen en door goed te echten wisten ze nog 7 punten 
binnen te slepen. Ook hier eindigden ze op de laatste plek. Volgend seizoen gaan we er gewoon weer 
voor! 
 

 
 
Dan nu nog onze jongste twee jeugdteams MC1 en JC1. MC1 eindigde de eerste helft van de 
competitie op de laatste plek in de tweede klasse. Ze wisten in totaal 8 puntjes bij elkaar te 
sprokkelen. In de tweede helft van de competitie bleven ze in de tweede klasse spelen en ook toen 
werden ze laatste. Wel met 13 punten dit keer. Bij de JC1 ging het erg goed dit seizoen in de eerste 
helft werden ze tweede waardoor ze naar de eerste klasse mochten doorstromen. Ook daar 
speelden ze prima en belandden daardoor ook op de tweede plek. 
 

 
 

Senioren 
In de seniorencompetitie spelen er 6 dames- en 5 herenteams voor vch. Voor D1 begon het seizoen 
erg slecht. Ze bleven maar verliezen, tot er midden in het seizoen een omslagpunt kwam waardoor 
D1 uiteindelijk gelukkig net niet degradeert. Ze mogen nu nog een jaartje in de derde divisie blijven. 
D2 zit in de eerste klasse en heeft een prima seizoen achter de rug. Soms wonnen ze en soms 
verloren ze, maar ze zijn netjes in het midden geëindigd. D3, D4 en D5 bevinden zich met zijn drieën 
in de tweede klasse. D3 en D4 speelden in dezelfde poule en hebben een keurig seizoen achter de 
rug. D4 is op een mooie zevende plek belandt en D3 zelfs op de tweede plek. Dit betekent dat zij p/d 
wedstrijden mochten spelen, maar helaas hebben ze die verloren en blijven ze nog een jaartje in de 
tweede klasse. Volgend jaar gaan we gewoon voor het kampioenschap! Voor D5 was dit geen fijn 
seizoen. Ze verloren alles en bleven maar op die laatste plek hangen. Uiteindelijk hebben ze 1 
wedstrijd weten te winnen en zijn ze inderdaad op de laatste plek gebleven. D5 degradeert volgend 
seizoen helaas naar de derde klasse. D6 speelde in de derde klasse en heeft het helaas net zo gedaan 
als D5, ook maar 1 wedstrijd gewonnen. Zij eindigden wel op een één na laatste plek, maar er is geen 
lagere klasse dus blijft D6 in de derde klasse spelen volgend seizoen. 
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H1 heeft dit jaar een prima seizoen gehad in de promotieklasse. Het kan natuurlijk altijd beter, maar 
ze staan in het midden op een zevende plek en blijven dus nog even in de promotieklasse spelen. 
Ditzelfde geldt voor H2 in de eerste klasse. Ook zij staan in het midden op de zevende plek en 
veranderen dus niet van klasse. H3 daarentegen hebben een topseizoen achter de rug en zij 
promoveren oor het tweede jaar op rij! Hierover lees je meer op de volgende bladzijde. H4 en H5 
zaten dit jaar in de derde klasse in dezelfde poule. H4 is hierin de overduidelijke winnaar geworden 
met 11 punten verschil op de nummer 2. Zij promoveren dan ook naar de tweede klasse. H5 had een 
iets minder goed seizoen en ze verloren veel wedstrijden. Gelukkig hebben ze nog net genoeg 
punten bij elkaar weten te sprokkelen om op de achtste plek te eindigen (van de 10). 
 

 
 

Recreanten 
Op maandagavond 10 april was de afsluiting van de Recreanten competitie in de Spaarnehal. Met 1 
punt achterstand op koploper Wintersport maar nog wel een onderling duel te gaan startte VCH XS4 
de avond met 2 wedstrijden tegen clubgenoten VCH XS2 en VCH XS3. Deze werden gewonnen en zo 
kon er een echte finale gespeeld worden tegen Wintersport. VCH moest winnen om kampioen te 
worden. In een spannende wedstrijd was het VCH wat de punten pakte en het kampioenschap. 
Door een in de 1e wedstrijd opgelopen blessure moest teamcaptain Erik de wedstrijd helaas vanaf de 
tribune volgen. De uiteinde lijke uitslag bij de recreanten is XS4 op plek 1, XS1 op plek 3, XS3 op plek 
5 en XS2 op plek 6. XS4 verloor hun allereerste wedstrijd van het seizoen en heeft vijf wedstrijden 
gelijk gespeeld, maar ze hebben de rest allemaal gewonnen. Vch XS5 zit als enige recreantenteam in 
een andere poule en is daar eerste geworden. Ze hebben slechts twee wedstrijden gelijk gespeeld en 
de rest allemaal gewonnen.  
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VCH H3 promoveert 2e seizoen op rij! 
 
Op 6 mei 2017 stond de promotiewedstrijd VCH HS3 – TOVO HS2 op het programma. Beide teams 
konden vanuit de 2e klasse promoveren door hun tweede plek in de poule. VCH, dat het voorgaande 
seizoen vanuit de 3e klasse ruim het kampioenschap wist te halen, speelde voor de eerste keer een 
p/d wedstrijd. Remi, speciaal meegekomen omdat VCH de ‘thuis’ spelende ploeg was, floot de 
wedstrijd. 
 
Op de verjaardag van veteraan en teamoudste Duncan 
werd om 10 uur ’s ochtends in Weesp gestreden om 
de plek in de 1e klasse. En een strijd was het, de dag 
na Bevrijdingsdag; de dag waarop bussen werden 
gemist en verjaardagen nog met een extra borreltje 
werden gevierd, leek voor VCH H3 niet direct een goed 
gekozen dag voor een wedstrijd die zo belangrijk is. De 
1e set moesten de jongens, wennen aan de zaal en het 
vroege tijdstip op de zaterdagochtend. Zeker in het 
begin van de set kwam TOVO al snel voor, en ondanks 
een kleine comeback werd de set afgesloten met een 
20-25 nederlaag. Tijd om aan de bak te gaan dus. 
 
In de 2e set leek het VCH wat meer voor de wind te gaan, het spel werd beter en met de juiste druk 
op de service kon de rallypass veel benut worden om met een mooie aanval te scoren. Robin, Youri 
en Victor wisten de nodige punten te maken met een sterke aanval, maar ook de prikballen deden 
het goed. Het werd 25-19 voor VCH. 
1-1 in sets, dus alles kon nog gebeuren. De 3e set werd toch weer een stuk moeilijker, wellicht werd 
de spanning wat veel, maar aan het meegebrachte publiek lag het zeker niet. Het was een wisselende 
set en uiteindelijk werd deze met 19-25 verloren. Nu werd het tijd om echt aan de bak te gaan, want 
met een 1-3 nederlaag naar Hoofddorp af te reizen, daar doen de jonge jongens van H3 het niet voor. 
Met een kleine achterstand werd aan de 4e set begonnen, maar H3 wist deze om te zetten naar een 
voorsprong. De nodige time-outs en wissels werden tijdens deze set gebruikt, aan beide kanten van 
het net, om maar te zorgen dat de set binnengesleept kon worden. Daan, de coach van VCH speelde 
een cruciale rol en trok samen met zijn jongens aan het langste eind. De set werd besloten met 25-
22, mede dankzij het in het veld wisselen van Damian om met een aanval en een mooi block de 
laatste twee punten te scoren. 
 
Bloedstollend spannend, het publiek wist niet waar ze kijken moesten, en de stemmen van de 
jongens op de bank begonnen schor te klinken. Met het doorspelen in dezelfde opstelling als de 4e 
set, startten de jongens vol enthousiasme want nu moesten en zouden ze winnen. Er werd begonnen 
met een voorsprong, die tot 7-4 standhield, echter kwam TOVO terug en liepen uit tot 7-10. VCH wist 
dat het nu alles of niets was: de achterstand werd omgebogen: het werd 15-11, onder andere dankzij 
een tactische slimme prikbal van Stef, de servicedruk van Wouter maar ook door de gevarieerde set-
ups van Jaro. 
 
Na het publiek te hebben bedankt vertrokken de jongens met opgeheven hoofd, na een gigantische 
ontlading naar de kleedkamers, om vervolgens de welverdiende gouden rakkers en bitterballen in 
ontvangst te nemen in de kantine. 
Het was ontzettend spannend, zonder het meegekomen publiek, onze coach, onze trainer en onze 
gouden invaller Damian was het een stuk moeilijker geweest. 
H3 gaat naar de 1e klasse, want na vandaag mag worden gezegd: Dat hebben ze verdiend. 
Bedankt voor een fantastisch seizoen, tot op de Beach en anders tot volgend jaar! 
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Teamuitje Dames 5 
 
29 januari heeft Dames 5 een teamuitje gehad, niet zomaar een teamuitje, maar eentje waar we 
hard ons best voor hebben gedaan. Na onze stemmen schor gebabbeld te hebben om zo veel 
mogelijk lootjes te verkopen voor de Grote Clubactie, werd deze moeite beloond. De grote prijs was 
ontsnappen uit de escape rooms mede mogelijk gemaakt door Escape World Hoofddorp. Die zo 
vriendelijk waren geweest deze prijs te sponsoren. Wij hebben een kwart van de totale opbrengst 
verkocht en daarnaast al de 3e keer op rij het team met de meest verkochte loten. De escaperoom 
was fantastisch, 2 thema’s 1 ontsnapping.  
  
De Inca kamer is volgens de teamleden in de casino kamer eenvoudiger, aangezien zij zijn ontsnapt, 
maar de personen van de Casino kamer niet. Hier geloven de Inca escapers niks van dus we komen 
terug om ook de Casino kamer uit te proberen, kijken of hij echt zo moeilijk is als ze beweren. 
Daarnaast is het een leuke manier om teambuilding op te bouwen, want samenwerken is de sleutel 
naar succes. Dus zoek je nog inspiratie voor een teamuitje, het is echt een aanrader.   
  
Toch zoeken wij nog een andere uitdaging namelijk… welk team weet ons te verslaan volgend jaar 
met de meeste loten te verkopen. Wie durft deze uitdaging aan?   
  
Veel groetjes van Dames 5 
 

 

 



11 
 

Contact 

 
Commissies            
Wedstrijdsecretaris Ellen Pieterman   wedstrijdsecretariaat@vchoofddorp.nl  06-43007076 
Ledenadministratie Wilma Lokken  Ledenadministratie@vchoofddorp.nl   023-5621805 
Secretaris (bestuur) Bianca Saarloos   secretaris@vchoofddorp.nl   0252-674335 
Jeugdcommissie Frank Döpp (vz)  Jeugdcommissie@vchoofddorp.nl  023-5618717 
Seniorencommissie Rudie Döpp (vz)  Seniorencommissie@vchoofddorp.nl   
Minicommissie  Hellen van Bergen (vz) Minicommissie@vchoofddorp.nl  023-5628867 
Recreantencommissie Henk Visser vz)  recreantencommissie@vchoofddorp.nl 06-27062268 
 
Kijk voor meer informatie over de commissies op http://vchoofddorp.nl/vch/informatie/commissies  
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