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September, 2018 
 
Heejj allemaal,  
 
Het is alweer een tijdje geleden en het seizoen zit er bijna op, dus het is 
hoognodig tijd voor een nieuwe Time-Out! In deze september-editie zal Henk 
Visser 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 resultaten van dit seizoen, Volley Kamp 
en de seizoensafsluiting.  
 
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?  
Henk Visser 
 
Hoe lang speel je al bij VCH?  
In 2003 ben ik begonnen met volleyballen toen Robin en Jeroen ook lid werden. Daarvoor had ik  
nauwelijks wat aan volleybal gedaan, alleen wat bedrijventoernooitjes. Vanaf 2010 help ik het VCH  
OPEN te organiseren en begeleiden. 
 
Wat zijn je grootste uitdagingen als voorzitter van de recreantencommissie?  
Dit was de vraag die Carol stelde. Ik ben net gestopt met de recreantencommissie, 11 jaar totaal  
waarvan 8 jaar als voorzitter. De grootste uitdagingen zijn: hoe maak je het recreantenvolleybal  
aantrekkelijk en hoe hou je het aantal leden minimaal op peil. Een aantal jaren geleden hebben we de  
groepen anders ingedeeld: op sterkte, wel of niet competitie en wel of niet trainen. Dat bleek een  
succes. We zijn gegroeid van ruim 60 recreanten in 2010 tot rond de 90 in 2018. In de loop van het vorig 
 seizoen zaten we op 96 leden. De aanwas van nieuwe leden komt van de ouders van jeugdleden via  
mond-op-mondreclame en via internet waarop VCH goed is te vinden. Gelukkig komen er ook steeds  
meer jongeren bij de recreanten. 
 
In welk team speel je en op welke positie?  
Gemengd recreantenteam RX4. Midden en buiten. 
 
Heb je nog andere hobby’s?  
Hardlopen, zwemmen, klussen, theater en beleggen. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven?  
Ik ben adviseur bij een groot ingenieursbureau in de grond-, weg- en waterbouw met kantoren over de  
hele wereld. Ik hou me vooral bezig met de voorbereiding, aanbesteding en begeleiding van allerlei  
soorten werken, meestal wegenbouwprojecten. Projecten in de Haarlemmermeer zijn onder andere de  
aanpassingen van de wegen voor het halen en brengen op Schiphol (is al bezig, maar nog weinig te zien)  
en de aanleg van de infrastructuur voor het Schiphol Trade Park langs de A4.  
 
Wat is je lievelingsdier?  
Kat, maar we hebben een hond. Ook leuk. 
 
Naar een onbewoond eiland neem ik mee?  
Het liefst Karin. Een overlevingspakket met handige tools is ook wenselijk. 
 
Leukste sportmomenten:  
Het coachen van een jeugdteam met meisjes of met jongens. Een meisjesteam vergt een totaal andere  
benadering dan een jongensteam. Leuk om te ontdekken hoe je het beste uit een team kan halen.  
Het Nederlands kampioenschap van de JB1 met Stijn. Een leuk team met hele goeie volleyballers die  
helaas ieder hun eigen weg zijn gegaan. 
Het mooiste sportmoment met het eigen team is de vierde plaats op het Nederlands kampioenschap  
voor recreanten, in de poule met gemengde teams. Veel teams die elkaar niet veel ontlopen met een  
paar uitschieters. We hebben in de halve finale verloren van de latere winnaar. Na vijf wedstrijden op  
één dag was de koek op. En dat na pas twee trainingen in september. 
 
Wat is je grootste angst?  
Dat ziekten en/of andere beperkingen bepalen wat je nog wel kan doen.  
 
Welk huishoudelijk klusje vind je het vervelendst?  
Afstoffen, daar ga je van niezen.  
 
Wat eet of drink je het liefst na de training of wedstrijd in de kantine?  
Biertje met zoute hapjes: chips, bittergarnituur of gehaktballetjes in satésaus 
 
Aan wie pass je het stokje door en wat wil je aan hem/haar vragen?  
Edith van Maarl. Hoe ze het voor elkaar krijgt een grote variatie in trainingen te bedenken en hoe ze het  
zolang volhoudt trainingen te geven. 
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Kort nieuws 

 

Nieuwe vloer FBK 
De nieuwe vloer in de FBK is helemaal goedgekeurd! De poll op Facebook wijst uit dat 93% van de 
leden tevreden is. Als het goed is wordt er in de Herfstvakantie naar de kleedkamers gekeken. 
Hopelijk krijgen die ook een opknapbeurt. 

 

 
 

Vloer in de FBK 
Het bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat vloer van de FBK-hal is opgeknapt en wij het 
verantwoord vinden om er weer volleybal te spelen. Vers van de pers het officiële bericht dat er van 
de zomer een nieuwe kunststof vloer wordt neergelegd. 
 
Het bestuur dankt iedereen voor de medewerking en bereidheid om alle veranderingen door het 
voorval, in de afgelopen weken, te ondergaan. 
We hebben er ons als club doorheen geslagen en kunnen het seizoen dus afwerken en afsluiten in 
“onze” hal. 
 

Trainen bij Volleybalschool Amstelveen 
We gaan weer beginnen met onze volleybalschool op Zondag 7 oktober in de Nieuwe Bankras te 
Amstelveen. Doel van deze extra trainingen is dat we kinderen technisch beter willen laten 
volleyballen. Ben je tussen de 9 en 17 jaar?  Meld je aan bij Volleybal Instituut Amstelveen (VIA). 

 Kinderen t/m 12 jaar trainen van 8.45 – 10.45 uur. 

 Kinderen vanaf 13 jaar trainen van 10.45 tot 13.00 uur. 
Kijk voor meer info op:  www.volleybalamstelveen.nl  
 
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar Agnes Brunninkhuis: a.brunninkhuis@sportbedrijfamstelveen.nl  
Er zijn nog meer mogelijkheden om extra te trainen, kijk daarvoor op de Nevobo website. 
Bij VCH hebben we voor mini’s niveau 4 en 6 en C jeugd de mogelijkheid om extra te trainen op 
vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur in de FBK hal. 
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Wist je dat… 
 

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

 Robin van der Weijden, Henk Visser, Tim van der Velden, Peter van der Velden, 
Martijn Storm, Richard Roest, Jacques Portengen, Valerie Perukel, Zenaida Palomino 
Barboza, Marjan Onderwater, Bert van Manen, Esra Koyun, Timo van Kessel, Roby 
Hautemann, Guy Hautemann, Maaike van Gompel, Piet Eckhart, Fran Döpp, Diederik 
Dekkers, Henk Boterman, Mika ten Bosch, Gerard Bos, Julia Barbosa van Wijk en 
Victor Antonisse in oktober jarig zijn (Mocht ik iemand vergeten zijn, sorry daarvoor. 
Volgend jaar weer een kans!)? 

 De eerste 9 wedstrijden van dit seizoen alweer gespeeld zijn? 
 3 van deze wedstrijden gewonnen zijn door VCH? 
 Je alle uitslagen kan bekijken op 

https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL7N2C?activetab=uitslagen ? 
 Er op de eerste wedstrijdavond in de FBK een paal vermist was? 
 Er een mooie constructie is gemaakt door Ron, Gerco en Koos, zodat de wedstrijd van 

Dames 5 gelukkig gewoon door kon gaan? 
 Zij deze wedstrijd met 4-0 gewonnen hebben? 
 Er voor de trainingen van Heren 3 en 4 nog steeds gezocht wordt naar een trainer? 
 Zij op de maandag trainen van 19:30 tot 21:00 en 21:00 tot 22:30? 
 De TC het heel graag hoort als je hierin iets zou willen betekenen? 
 Dames 4 en 5 gelukkig wel een trainer heeft nu? 
 Fleur Kwint vanaf dit seizoen de nieuwe PR-coördinator van VCH is? 
 jullie wedstrijdverslagen kunnen mailen naar pr@vchoofddorp.nl en er geprobeerd 

zal worden om deze verslagen met een breder publiek te delen? 
 Er uit de ingezonden wedstrijdverslagen iedere seizoenshelft het leukste/beste/ 

meest enthousiaste wedstrijdverslag beloont zal worden met een rondje in De 
Wissel? 

 Dames 1 dit jaar gesponsord wordt door L’Oréal? 
 De nieuwe tenues nog niet helemaal af zijn, maar hier zo snel mogelijk een teamfoto 

van gedeeld zal worden? 
 We natuurlijk hopen dat elk team weer zo snel mogelijk een leuke teamfoto maakt? 
 en je leuke wist-je-datjes kunt melden via (timeout@vchoofddorp.nl)? 
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Rabobank Clubkas Campagne 

 
Vanaf dinsdag 11 september t/m 30 september loopt de Rabobank Clubkas Campagne weer. 
Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank kan stemmen op een vereniging naar 
keuze. Ook VCH doet hier aan mee, en ieders steun is natuurlijk van harte welkom!  
 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de opbrengst van de actie ten goede te laten komen 
aan de beachlocatie. Sinds een paar maanden kunnen we hier beachen, en dit is een hele 
mooie kans voor ons om er echt wat moois van te maken. Het geld kunnen we gebruiken 
voor de aankleding, zodat het een plek wordt waar je in de zomer lekker kunt relaxen, waar 
we kunnen bbq’en, en nog veel meer.  
 
Op https://www.raboportaal.nl/regio-schiphol/clubkas-campagne/mainmenu/stemmen kun 
je stemmen. Hopelijk kunnen we met deze actie een mooi bedrag ophalen. Iedereen alvast 
bedankt voor de steun! 
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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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