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Oktober, 2017 
 
Heejj allemaal,  
 
Het nieuwe volleybalseizoen is alweer in volle gang bezig en daarmee is het tijd 
voor de eerste Time Out van dit seizoen. In deze oktober-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 Grote Club Actie, een nieuwe vch 
spaaractie en het DWF.  
 
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?  
Tessa Antonisse 
 
Hoe lang speel je al bij VCH?   
Dit is mijn 13e jaar.  
  
In welk team speel je?  
Dames 1  
  
Op welke positie?  
Diagonaal / buiten  
  
Heb je nog andere hobby's?  
Ik speel ook graag gitaar of luister naar muziek 
 
Wat doe je in het dagelijks leven?  
Ik ben eerstejaars bouwkunde student op het tu in Delft.  
  
Wat is je lievelingsdier?  
Honden! Ik heb zelf de liefste twee thuis.  
  
Naar een onbewoond eiland neem ik mee...  
Een ukelele, een volleybal om mij in ieder geval niet te gaan vervelen. En natuurlijk 
 ook papier, een pen, en een glazen fles. Flessenpost zou altijd kunnen werken.  
  
Leukste sportmoment:  
Dit seizoen hebben we natuurlijk allemaal weer mee  gedaan aan het beachen. De 
mix competitie met Robin Willingshofer was weer super leuk! Volgend seizoen  
vast weer. 
  
Wat is je grootste angst?  
Ik heb onwijs hoogtevrees.  
  
Welk huishoudelijk klusje vind je het vervelendst?  
De was doen.  
  
Wat eet of drink je het liefst na de training of wedstrijd in de kantine?  
Een lekker koud biertje en een bitterbal gaat er altijd wel in.  
  
Aan wie pass je het stokje door volgende keer?  
Maxime Döpp uit dames 3! 
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Kort nieuws 
 

VCH rolt de ballen bij NL Damesteam 
Op 15 september speelde het Nederlandse Damesteam in Sporthallen Zuid in Amsterdam een 
oefeninterland tegen Polen. Wij mochten hierbij ballenrollen! De opbrengst van deze wedstrijd ging 
naar de slachtoffers van orkaan Irma op Sint Maarten. 
 

 
 

Foto’s uit de FBK 
Ook dit seizoen zal de VCH fotograaf weer regelmatig in de hal actief zijn om de spelende teams op 
de 'gevoelige plaat' vast te leggen. Maar er zullen ongetwijfeld meerdere fotografen onder 
supporters/ouders actief zijn. Heb je mooie opnames? Stuur ze dan naar 
webmaster@vchoofddorp.nl voor publicatie op de website. 
 

Wijziging spelregels seizoen 2017/2018 
De eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld, maar ook dit jaar zijn er weer een aantal spelregels 
gewijzigd. Wist je dit nog niet of wil je ze nog een keer doorlezen? Kijk voor een uitleg op deze 
onderstaande pagina: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/  
 

Sponsorkliks 
Er wordt al wel geklikt door VCH leden maar dat kan nog beter.  
 
VCH ontvangt geld als er online wordt gekocht bij ruim honderd winkels, waaronder bekende 
als Bol.com, Media Markt, Zalando en Booking.com en ook als je eten laat bezorgen via 
Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt VCH daar geld voor. 
 
Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook wel eens iets online en kan je ons dus helpen. 
Het enige is dat je online aankopen wel via de website van Sponsorkliks gedaan moeten 
worden. Je kan zelf naar www.sponsorkliks.com gaan en VCH als sponsordoel kiezen. Ook is het 
mogelijk om via de banner op de website van VCH naar de sponsorkliks te gaan. 
 
Help ons cluppie en ga ook klikken! 
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Wist je dat… 
 

 Mark van der Aar, Roos Aarsman, Sabine Bezemer, Denise van den Boogaard, Judith 
Bouwmeester, Mika Dautzenberg, Wouter Engels, Damian Griekspoor, Annika Gütt, 
Caren Haasnoot-den Hollander, Ernst van Hal, Zindzi van der Heijden, Claudia Kalee, 
Marco Kok, Luuk Laenen, Rik Laenen, Daan Nijssen, Frans Nooy, Stef de Rijk, 
Aleksander Spaik, Corrie Vaalburg, Wouke van Veldhuizen, Petra Vlugt-Klinkenberg, 
Sabine Voors en Lisa Wouts in september jarig zijn geweest? 

 Victor Antonisse, Julia Barbosa van Wijk, Gerard Bos, Mika ten Bosch, Henk Boterman, 
Diederik Dekkers, Frank Döpp, Piet Eckhart, Maaike van Gompel, Guy Hautemann, Roby 
Hautemann, Timo van Kessel, Esra Koyun, Bert van Manen, Marjan Onderwater, Zenaida 
Palomino Barboza, Valerie Perukel, Jacques Portengen, Richard Roest, Martijn Storm, Peter 

van der Velden, Tim van der Velden, Henk Visser Robin van der Weijden in oktober jarig zijn 
(Mocht ik iemand vergeten zijn, sorry daarvoor. Volgend jaar weer een kans!)? 

 De Grote Club Actie weer is begonnen? 
 Als we het doel van 800 loten halen we dan nieuwe ballentassen krijgen!? 
 We dit doel vorig jaar niet gehaald hebben? 
 We dit jaar natuurlijk allemaal ons best gaan doen om het wel te halen? 
 We hier uiterlijk tot 23 november voor hebben? 
 Heren 1 dit seizoen op de maandag met Heren 2 en op de vrijdag met Heren 3 samen traint? 
 Marike en Sanne uit MA1 flink met Dames 1 aan het meetrainen zijn? 
 Sanne zelfs al meteen een hele oefenwedstrijd als libero in het veld heeft gestaan? 
 Bijna alle teams alweer volop bezig zijn in de competitie? 
 6 teams hun eerste wedstrijd gewonnen hebben? 
 als je benieuwd bent wat je VCH clubgenoten gedaan hebben je dit o.a. hier kan zien? 
 Onze zitvolleyballers elke vrijdagavond in de fbk trainen? 
 Zij nog spelers nodig hebben om hun team te versterken? 
 O.a. Heren 5 bij hun eerste wedstrijd nog een beetje moest inkomen met het DWF? 
 hier verderop in de Time out meer informatie over te lezen is? 
 en je leuke wist-je-datjes kunt melden via (timeout@vchoofddorp.nl)? 

 
 

 

 

https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL7N2C?activetab=uitslagen
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Grote Club Actie 2017 
 
Beste volleyballers van VCH,  
  
Op zaterdag 16 september is de Grote Clubactie weer van start gegaan. 
 
 Wij gaan voor de herkansing om dit jaar wel in totaal 800 loten te verkopen voor VCH, zodat er voor 
alle teams nieuwe ballentassen kunnen worden aangeschaft. Hiervoor hebben wij jullie hulp nodig 
om zo veel mogelijk loten te verkopen. 
Dit kan bijvoorbeeld aan je ouders, opa en oma, oom en tante, broer en zus, of aan de mensen die bij 
je in de straat wonen. Overal is aan gedacht! Voor mensen die dit moeilijk vinden of weinig tijd 
hebben is er ook een online link om loten te (ver)kopen.  
  
https://www.clubactie.nl/actie/VolleybalClubHoofddorp  
  
Eén lot kost €3,- waarvan maar liefst €2,40 rechtstreeks naar VCH zal gaan!  
Afgelopen weken zijn de boekjes/stencils aan jullie uitgedeeld tijdens de trainingen. 
In de boekjes/ op de stencils staat een ‘intekenlijst’. Hierop moeten de gegevens van de koper 
worden genoteerd (inclusief handtekening èn IBANnummer). Dit voor de eenmalige machtiging. Het 
LOTNUMMER komt op het bankafschrift van de koper te staan.  
  
De hoofdprijs is maar liefst €100.000,- (belastingvrij)!  
  
Ook worden binnen VCH prijzen uitgedeeld aan de teams en/of leden met de meest verkochte loten! 
Wij laten nog weten wat deze prijzen zullen zijn. 
  
Loten kunnen tot donderdag 23 november worden verkocht. Wij vragen jullie de boekjes en/of 
stencils liefst zo snel mogelijk bij ons in te leveren maar uiterlijk vrijdag 17 november aangezien alle 
verkochte loten nog doorgegeven moeten worden aan de Grote Club Actie. 
  
Als je boekje of stencil eerder vol is en je een extra boekje / stencil wilt, kun je dit altijd bij  ons of je 
train(st)er aangeven. De boekjes/stencils graag bij ons of je train(st)er inleveren. 
  
Voor verdere vragen kan worden gemaild naar groteclubactie@vchoofddorp.nl  
  
Heel veel plezier en succes met het verkopen van jullie loten!!! 
  
Sportieve groet,  
Sandra, Petra (D5) en Bianca (D5) 
 
 
  

     

https://www.clubactie.nl/actie/VolleybalClubHoofddorp
mailto:groteclubactie@vchoofddorp.nl
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VCH plaatjes sparen bij Hoogvliet!  
 

Waarschijnlijk kennen velen de plaatjesactie nog van Hoogvliet en zij hebben ons ook nu 
weer benaderd voor een lokale plaatjesactie waarin onze leden nu eens de toppers zijn 
waarvan een plaatje wordt gemaakt. In overleg met Hoogvliet is er weer voor gekozen om 
binnen onze club alle leden mee te laten draaien in deze plaatjesactie. 
De droom van vele VCH-leden wordt nu werkelijkheid! Plaatjes van jezelf en andere VCH-
leden zijn volgend voorjaar verkrijgbaar bij Hoogvliet in Hoofddorp. Het bestuur ziet in deze 
actie een geweldige kans de vereniging extra te promoten en wil haar leden deze kans niet 
onthouden. 
 
Om deze actie tot een groot succes te maken is het van belang dat alle leden op de foto 
verschijnen. Hiertoe zal er op een nog nader te bepalen datum een fotograaf aanwezig zijn 
in, waarschijnlijk, de FBK. Er wordt ter zijner tijd weer een schema opgesteld om de foto’s te 
maken. 
 
Er is overigens geen verplichting om  deel te nemen aan deze plaatjesactie. Als je jezelf laat 
fotograferen zie je natuurlijk wel af van je portretrecht en geef je toestemming om je foto te 
laten gebruiken in deze actie. 
 

DOE ALLEN MEE. 
 

  
………………..……….………………………………….BELANGRIJK………………………………………………………… 

 
Als je straks gefotografeerd bent  voor de VCH-sportplaatjesactie in samenwerking met 
HOOGVLIET, zal die foto gebruikt worden voor de plaatjesactie en misschien voor intern 
gebruik bij VCH. 
 
Door jezelf te laten fotograferen, doe je afstand van je portretrecht en geef je dus 
toestemming om de foto te laten gebruiken voor in ieder geval de plaatjesactie. 
Ben jij (of eventueel je ouders) toch nog van mening dat jouw foto niet gebruikt mag worden 
voor respectievelijk de plaatjesactie of intern bij VCH, dan dien je dat direct kenbaar te 
maken of binnen 1 week na de fotosessie bij: 
 
Ron Ferwerda vz.       voorzitter@vchoofddorp.nl  
 
Wij vertrouwen erop jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Het Bestuur. 
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Het Digitaal wedstrijd formulier 
 
Het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) is de modernste manier van het registreren van 
wedstrijden in de Nederlandse volleybalcompetitie. Met behulp van het Digitaal Wedstrijd 
Formulier zijn alle wedstrijdgegevens en uitslagen snel up-to-date.  
 
Na de introductie in 2013 en de daarop volgende verbeteringen, heeft inmiddels zo’n 77% 
van alle volleybalclubs in ons land de voordelen van werken met het Digitaal Wedstrijd 
Formulier (DWF) ontdekt: eenvoudig en tijd- én kostenbesparend. Vanaf seizoen 2017-2018 
stappen we met de volledige zaalcompetitie helemaal over op DWF via de versie ‘Resultaat 
invoeren’.  
 
Wil je zeker weten of jouw competitie over gaat op het DWF, bekijk dan het DWF gebruik bij 
de soorten competities en toernooien.  Wie toch nog vragen heeft, kan de FAQ raadplegen 
en anders terecht bij de competitie afdeling op één van de Nevobo kantoren uit jouw regio.  
 
Twee versies  
Het DWF is beschikbaar in twee verschillende versies. Beide versies kunnen gebruikt worden 
op smartphones, tablets, laptops en PC's. Naast deze twee is er ook een demoversie 
ontwikkeld. In deze demoversie kan er eerst geoefend worden met het DWF. Om het DWF te 
testen kun je inloggen op de demoversie.  
 
1. Resultaat invoeren  
Per september 2017 stappen we met de zaalcompetitie helemaal over op het DWF via deze 
versie. Hiervoor is een continue verbinding (WiFi), met het internet niet noodzakelijk. Het 
gebruik kan via verschillende devices lopen. Dit is een versie waarin niet alle gegevens zoals 
ze op het papieren formulier worden vermeld noodzakelijk zijn. De DWF stappenflyer licht 
voor iedere gebruiker, stap voor stap, toe hoe het werkt (elke vereniging die deelneemt aan 
de zaalcompetitie heeft deze ook per post ontvangen). In de Handleiding DWF 'Resultaat 
invoeren' staat toegelicht welke stappen je doorloopt. Voor de wedstrijdsecretaris, 
aanvoerder, scheidsrechter en teller is er een belangrijke rol.  
 
2. Live bijhouden  
Met deze versie wordt de wedstrijd live bijgehouden en worden alle spelmomenten 
geregistreerd. Alle aspecten van het papieren wedstrijdformulier zitten er in verwerkt. Clubs 
mogen natuurlijk het 'Live invullen' formulier gebruiken; daarvoor is echter wel een goede 
WiFi verbinding in de sporthal nodig. Deze instructiefilm geeft een goed beeld van de 
werking van de DWF versie ‘Live Bijhouden’. De Handleiding DWF 'Live bijhouden'.licht toe 
welke stappen doorlopen worden.  
 
Formulieren bij niveaus  
Voor teams die uitkomen in de Top-en 1e Divisie kunnen beide versies van het DWF gebruikt 
worden. Tijdens de wedstrijd dient het nationale wedstrijdformulier stand by te zijn op de 
tellertafel indien men kiest voor de versie Live bijhouden. Dit voor het geval dat het Live 
bijhouden met het DWF om de 1 of andere reden niet(meer) mogelijk is. Dan dient men over 
te gaan op het nationale telformulier. Indien men gebruikt maakt van de versie Resultaat 
invoeren dan dient het nationale telformulier wel gebruikt te worden tijdens de gehele 

 

 

https://www.nevobo.nl/cms/download/2272/DWF%20gebruik%20bij%20de%20soorten%20competities%20en%20toernooien.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/2272/DWF%20gebruik%20bij%20de%20soorten%20competities%20en%20toernooien.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/2457/Meest%20gestelde%20vragen%20DWF_13092017.pdf
https://dwf-demo.volleybal.nl/inloggen?target=/
https://www.nevobo.nl/cms/download/1817/Stappenplan%20DWF.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/1668/Handleiding%20DWF%20%27Resultaat%20invoeren%27.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/1668/Handleiding%20DWF%20%27Resultaat%20invoeren%27.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=meWH895N0-E&t=335s
https://www.nevobo.nl/cms/download/1669/Handleiding%20DWF%20%27Live%20bijhouden%27.pdf
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wedstrijd. Deze dient dan ook volledig ingevuld te worden. Het formulier hoeft niet 
opgestuurd te worden, maar wel het gehele seizoen in beheer van de vereniging blijven en 
eventueel beschikbaar zijn voor de Nevobo  
 
Bij teams die uitkomen in de 2e en 3e divisie en de versie Resultaat Invoeren gebruiken, 
geldt nog wel het bijhouden van de stand op een (vereenvoudigd)wedstrijdformulier. Bij al 
deze niveaus hoeft het telformulier niet meer te worden opgestuurd, maar dient tot het 
einde van het seizoen bewaard te worden.   
 
Aan de slag!  
Als je aan de slag wilt met het DWF ga je naar dwf.volleybal.nl. Log in met je Nevobo account 
en bekijk je eigen wedstrijden en teams. Je kunt ook via de Nevobo app inloggen om bij jouw 
DWF formulier te komen. De Nevobo app kun je downloaden in de appstore: 'Volleybal.nl - 
Mijn Competitie'. 
 
 

 

 

dwf.volleybal.nl
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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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