
Vorig seizoen hebben 

we drie teams mogen 

huldigen vanwege het 

heugelijke feit dat zij 

kampioen zijn  

geworden in de  

competitie!  

Hiernaast zijn de  

kampioenen  

nogmaals te  

bewonderen! 

Met de start van het 

nieuwe  

seizoen rijst  

tegelijk de vraag:  

 

Welke teams zullen  

er dit seizoen  

kampioen  

worden? 

 

Heren 3 (heerentwee) 

heeft vorig seizoen de 

dubbel binnengehaald! 

Naast ongeslagen  

kampioen te zijn  

geworden hebben ze 

ook de beker gewonnen! 

Op naar de eerste  

klasse als….heren 1! 
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HWVV 

BeneVia Nieuwsbrief 
W e e k  3 4 ,  2 0 1 0   J a a r g a n g  1 ,  n r .  1  

Dames 2 werd vorig  

seizoen voor de tweede  

achtereenvolgende keer 

kampioen. Op het NK 

voor veteranen mochten 

ze tevens de tweede 

prijs in ontvangst  

nemen. Dit jaar zullen ze 

gaan schitteren in de  

promotieklasse! 

 

De recreanten hebben  

vorig seizoen hard  

gestreden om het  

kampioenschap binnen 

te halen, en met succes! 

Zullen zij dit jaar weer 

schitteren op de  

vrijdagavond? 

Ooit was er een weekbrief waar iedereen halsreikend iedere week naar uit keek. Helaas kwam 

een aantal seizoenen terug aan deze weekbrief een einde. Nu...augustus 2010, aan het begin van 

het nieuwe volleybalseizoen, is het tijd voor een nieuwe digitale update. Weliswaar in een iets 

ander jasje en iets minder frequent, maar zeker de moeite waard. Iedere maand zullen jullie de 

nieuwsbrief -nieuwe stijl- ontvangen in je email. Veel leesplezier! 

O.a. in dit 

nummer: 

 

Kampioenen 

seizoen 09/10 

 

Winnares van 

de rondvlucht 

 

Het 10e  

BeneVia  

Beachvolleybal-

toernooi 

 

Vooruitblik 

nieuwe  

seizoen 

 

Maak kennis 

met de nieuwe 

voorzitter 

 

Weekendtip 
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Foto’s van het  
toernooi kun je  
vinden op:  
http://fotos. 
hwvvbenevia.nl/  

               Nieuw seizoen, nieuwe kansen 

10e editie van het  

BeneVia Beachvolleybaltoernooi 
Op 26 juni 2010 vond in 

Strijen de 10de editie van 

het BeneVia Beach-

volleybaltoernooi plaats.  

Op deze zonnige dag 

speelden 36 teams (10 

dames-, 10 heren-, 16 recre-

antenteams) op de velden 

van Strijen Beach en het 

speciaal daarvoor aange-

legde strand.   

In de verschillende  

poules werd in de  

ochtend en middag  

gestreden om de  

felbegeerde bekers! 

Bij de dames namen Wil-

leke Kruijthof & Jacqueli-

ne Hoek de eerste prijs 

mee naar huis. Bij de 

heren gingen Pieter-Paul 

Uitterlinden en Joost 

Strijker er met de beker 

vandoor. De spelers van 

K2B3 bleken bij de recre-

anten de sterkste te zijn.   

Als extraatjes vanwege 

het 10-jarige jubileum 

was er een heuse limbo-

dans-act! Er werd flink 

doorgezakt, tot 80 cm!!! 

In de middag kwam ook 

DJ René van Dalen de 

deelnemers en  

toeschouwers opzwepen 

met zijn muziek! 

 

Op naar editie 11! 

Heren 4 zal met een jonge fris-

se garde uit het voormalig jon-

gens A aan de bak gaan in de 

tweede klasse . De derde en 

de vierde klasse competitie kan 

zich op gaan maken voor de 

volleybalervaring  die respec-

tievelijk heren 5 en 6 met zich 

mee gaat brengen. 

Dames 

Ook bij de dames heeft er een 

wisseling plaats gevonden. 

Hier zijn de kampioenen van 

vorig jaar (Dames 2) Dames 1 

geworden. Dames 1 zal met 

een bonk ervaring in de promo-

tieklasse gaan spelen. Het ge-

degradeerde oud-Dames 1 zal 

in het nieuwe seizoen als Da-

mes 2 in de eerste klasse gaan 

volleyballen. Dames 3 en 4 

blijven even als vorige jaar lek-

ker door volleyballen in respec-

tievelijk de tweede en derde 

klasse.  

Jeugd 

In verband met het overgaan 

van Jongens A naar de senio-

Het nieuwe volleybalseizoen 

staat voor de deur. Deze 

week zijn voor de verschil-

lende teams de trainingen al 

weer begonnen en wordt er 

toegewerkt naar de aanko-

mende competitie. 

Heren 

We starten dit seizoen met 6 

herenteams. Heren 1 t/m 5 

zullen op zaterdag hun wed-

strijden, Heren 6 zal de 

thuiswedstrijden spelen op  

maandag in Puttershoek.  

Dit seizoen zullen heren 1  

t/m heren 3 uitkomen in de 

eerste klasse. Zal een team 

zich weten te promoveren 

tot de promotieklasse?  

Een opmerkelijke verschui-

ving binnen deze drie eerste 

klasse teams is dat de  

kampioenen van dit jaar 

(Heren 3) voortaan Heren 1 

zal heten. Het voormalig  

Heren 1 zal Heren 3 gaan 

heten en zullen de beker-

wedstrijden gaan spelen. 

ren blijven er nog 3 jeugd-

teams over. Jongens C zal dit 

jaar een stapje hoger gaan en 

als Jongens B verder door het 

leven gaan. Meisjes B gaat 

verder waar zij gebleven is, 

evenals meisjes C! Op naar 

een competitie, waar zij op de 

thuisdagen gebruik zullen 

maken van de beroemde mi-

nihal.  

Recreanten 

Last but not least, de recrean-

ten. Na het kampioenschap in 

het vorige seizoen gaan zij 

hopelijk ook dit seizoen weer 

vlammen. Op de vrijdagavond 

zijn zij tijdens thuiswedstrijden 

te beworderen in ‘s Graven-

deel! 

 

Hopelijk gaan we met elkaar 

een zeer sportief, gezellig, 

blessurevrij, en succesvol 

seizoen tegemoet met veel 

speelplezier! 

Zet hem op! Hup! 

N i e u w s b r i e f  H W V V  B e n e V i a  

http://fotos.hwvvbenevia.nl/
http://fotos.hwvvbenevia.nl/


 Ter inspiratie voor het nieuwe seizoen 
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Op 22 september bestaat onze prachtige fusieclub HWVV  

BeneVia officieel al weer 5 jaar. Dit 5-jarig jubileum willen 

we niet onopgemerkt voorbij laten gaan en we willen dit 

daarom graag met jullie vieren op 2 oktober, de eerste 

thuisspeeldag.  

Meer informatie volgt 

Vers van de pers! 
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Wie is toch die voorzitter…? 
Sinds de algemene ledenvergadering op 18 maart jongstleden heeft de vereniging een 

nieuwe voorzitter. Martijn in het Veld heeft het stokje overgenomen van Arie Mol.   

Je bent vorig seizoen gestopt met volleybal, vanwaar je keuze voor de  

functie van voorzitter? 

Helaas moest ik gedwongen stoppen met volleybal vanwege een blijvende blessure. Het 

heeft altijd in mijn gedachten gezeten om wat op bestuursniveau voor de vereniging te 

doen. Meer dan 10 jaar geleden van ik wel eens gevraagd om voorzitter te worden van 

het voormalige RoWiDo. Toen vond ik mezelf te jong, maar het is altijd in mijn gedach-

ten blijven hangen. Het moeten stoppen in combinatie met dat ik nu weer benaderd 

werd voor de functie, was het moment om er ‘Ja’ tegen te zeggen en bij de vereniging 

betrokken te blijven. 

Hoe heeft je volleybalcarriére eruit gezien? 

Ik begon bij Volley Quick toen ik een jaar of 7 was. Met een tussenstop van 3 jaar bij 

een zwemvereniging te hebben gezeten, ben ik op mijn 13de weer verder gegaan met  

volleybal. Op mijn 14de maakte ik de overstap naar DDL, om daar samen met jeugdspe-

lers uit RoWiDo en Volley Quick een jeugdteam te vormen. Na 2 jaar kwam ik op mijn 

16de bij RoWiDo terecht om  daar bij het voormalig heerentwee opgeleid te worden. 7 

jaar en 2 kampioenschappen later kwam ik in heren 1 terecht, waar ik tot op heden heb 

gespeeld. 

Je bent nu voorzitter van een vereniging met meer dan 

100 leden. Hoe zie jij de vereniging? 

Ik vind HWVV BeneVia een gezellige vereniging, met een 

sterke basis. Er is een hoop sportieve strijdlust. Helaas is er 

wel weinig nieuwe aanwas bij de jeugd. Ik hoop dat we bij dit 

laatste een positieve verandering teweeg kunnen brengen. 

Alles bij elkaar een club naar mijn hart. 

Wil je nog iets anders kwijt in deze korte kennismaking? 

Ik hoop dat iedereen bereid is zijn steentje bij te dragen om 

onze vereniging levendig, draaiend en vernieuwend te hou-

den. Verder wens ik iedereen een plezierig en succesvol 

seizoen toe. Tot in de sporthal! 

N i e u w s b r i e f  H W V V  B e n e V i a  

Niets te doen het weekend?  Misschien is deze tip iets voor jou! 

Van 24 t/m 29 augustus is in Scheveningen de Swatch FIVB Beach Volleybal Tour. De beste 

beachvolleyballers ter wereld en uit Nederland zullen in het Hague Beachstadion topbeach-

volleybal gaan vertonen. Kijk voor het programma op: http://www.worldtourthehague.nl 

 

Ook kun je in het laatste weekend van augustus zelf beachvolleyballen in Scheveningen.  

Schrijf je op tijd in op http://www.beachvolley.nl 
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Gezocht 
 Leden voor  

sponsorcommissie 

Als vereniging bestaan we mede 

dankzij sponsoring. Het zoeken 

van sponsoren is dan ook een 

belangrijke taak binnen de  

vereniging.  

Ben jij geïnteresseerd in deze 

taak, spreek een bestuurslid aan 

of mail naar  

pr-hwvvbenevia@hotmail.com 

 

 Jongens B 

Heb je een broer(tje), neef(je), 

zoon(tje), buurjongen(tje) of ken 

je andere jongens (in de leeftijd 

van 14-16 jaar) die interesse  

hebben in volleybal?  

Breng ze op de hoogte van ons 

jongens B team. Zij zijn namelijk 

op zoek naar versterking!  

De jongens trainen op maandag 

tussen 19:30-21:00 uur in  

Puttershoek.  

Digitale foto 
Een aantal van jullie hebben een digitale pasfoto nodig voor op hun 

nieuwe spelerskaart, hierover hebben jullie al een mail ontvangen.  

 

Indien je je naam hieronder ziet staan, wil je dan zo spoedig mogelijk 

een digitale pasfoto inleveren bij Onno Muijzer 

(onno.muijzer@hetnet.nl). Hiermee voorkom je dat je aankomend 

seizoen niet mag spelen.  

Caithlin Smaal (Meisjes C) 

Rachel Lupescu (Meisjes B) 

Anouk Nuijs (Meisjes B) 

Felicia Bos (Meisjes B) 

Daniëlle van Wissen (Dames 2) 

 

Het verzoek aan de volgende leden om ook een digitale pasfoto in te 

leveren bij Onno Muijzer.  

Anneke Mol-Verbaas (Recreanten) 

Henk Stapel (Recreanten) 

Jan Vlot (Recreanten) 

Ed de Groot (coach) 

Frans Jonkhoen (scheidsrechter) 

Rob Spijkers (scheidsrechter) 

(indien je je pasfoto al in de afgelopen week hebt ingeleverd, dan kun je dit bericht 

als “niet voor jou bestemd” lezen)   

 

 

 

Voorzitter:  

Martijn in het Veld 

vind je in de sporthal 

 

Penningmeester:  

Arco Bijl 

vind je in Heren 2 

 

 

 

 Wie zit dit seizoen in het bestuur? Maak kennis! 

TC-voorzitter:  

Mickael Vlasblom 

vind je in Heren 2  

 

JC-voorzitter:  

Daniëlle Mol 

vind je in Dames 2 

 

 

 

Secretaris:  

Ramona Tuk 

vind je in Dames 3 

 

PR & Communicatie:  

Eva Verhoeven 

vind je in Dames 3 
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Een rondje vliegen met Mariska! 

Mariska Goud 

(D4) won op het 

eindfeest de 

felbegeerde 

hoofdprijs bij 

het Rad van 

Avontuur:   

een rondvlucht 

boven de 

Hoekse Waard.  

Lees hier haar 

ervaringen! 

Mariska, tijdens de feestavond won jij de rondvlucht, wat ging er door je heen 
toen jouw lotnummer werd genoemd? 

Ik schrok me te pletter. Ik had maar 2 lootjes gekocht voor de laatste ronde dus de 
kans was niet zo groot. Daarvoor had ik ook al wat prijzen gewonnen dus iedereen 
aan de tafel keek me ook aan met “jij weer?!” Maar het was toch echt het goede  
nummer! Het was echt een geluksavond, ik heb wel vaker mee gedaan met een rad 
van avontuur en dan helemaal niets gewonnen. 
 
Wanneer heb je je rondvlucht gedaan en wie had je meegenomen? 

Halverwege mei zijn we op een zondagmiddag om een uur of 1 de lucht in gegaan. 
Over wie ik mee wilde nemen hoefde ik niet lang na te denken: mijn man Marcel! Hij 
vond het ook super leuk om te vliegen boven de Hoekse Waard. 
 

Hoe spannend vond je het? (en is het te vergelijken met spanning voor de wedstrijd?) 

Ik vond het behoorlijk spannend! Ik heb wel eerder gevlogen, maar alleen in van die grote 
vliegtuigen waar je een klein raampje naast je hebt en daar moet je het mee doen. Dan is dit 
wel heel anders: het vliegtuig is klein, weegt minder dan een fiat 500, je moet over de vleugel 
instappen en er is maar 1 deur. De beleving is wel echt super, je zit in de cockpit je ziet alle 
knopjes en meters zitten. Mike ging heel professioneel te werk volgens een handboek en 
controleerde of alles het deed. Ik kon ook mee luisteren met de verkeerstoren waar het  
weerbericht en dergelijke werd doorgegeven.   
De spanning is wel iets anders als voor een wedstrijd, bij een wedstrijd weet je redelijk wat je 
kan verwachten en blijf je meestal met bij de benen op de grond. (behalve bij het net).  
Vliegen in een klein vliegtuigje geeft andere spanning, omdat het nieuw is en je niet weet wat 
je moet verwachten. Maar ik vond het geweldig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Waar zijn jullie overheen gevlogen?  

We hebben ongeveer een uur rondgevlogen, we stegen op vanaf vliegveld Zestienhoven 
(Rotterdam). Van daaruit zijn we naar Dordrecht gevlogen en vervolgens over de Biesbosch 
richting de Hoekse Waard. Het eerste dorp waar we over heen vlogen was Strijensas. Vooral 
de APL-polder en de jachthaven van Sas waren erg goed te zien. Daarna zijn we naar Strijen 
gevlogen (waar ik zelf woon). We hebben over ons eigen huis gevlogen en geprobeerd om 
het op de foto te zetten. Mike ging speciaal wat lager vliegen en we konden veel dingen in 
Strijen herkennen. Daarna hebben we Strijen verlaten en zijn we richting Numansdorp  
gegaan. De Haringvlietbrug was leuk om te zien van bovenaf. En via veel groene grasvelden 
kwamen we aan bij Zuid-Beijerland  en via Oud-Beijerland zijn we weer terug gevlogen over 
het centrum van Rotterdam. Dit vond ik na Strijen het spectaculairst om te zien.  We vlogen 
echt dicht langs de Erasmusbrug, Euromast en het havengebied.  
 
Wat vond je opmerkelijk nu je zo hoog in de lucht zat? 

Rotterdam van boven af. Je kunt dan pas goed zien hoe groot de stad is en hoe klein de 
dorpjes in de Hoeksche Waard zijn.  
 
Zijn er nog andere dingen die je kwijt wil over de vlucht? 

Ik vond het echt een super ervaring en ik zou het zo weer doen. Bij deze wil ik Mike en  
Heerentwee bedanken voor het beschikbaar stellen van deze fantastische prijs!!!!!!!!!!!!! 

 
Dan een laatste vraag: Was Mike Kliffert een net zo goed in de lucht als piloot, als dat 
hij als middenaanvaller in de lucht is? 

Mike is een prima piloot! Ik heb me geen moment onveilig gevoeld en dat terwijl het  
vliegtuigje toch echt heel klein was. Als Mike zijn volleybalspel net zo goed is als zijn vliegen, 
dan denk ik dat zijn team afscheid van hem moet nemen. Het Nederlands mannen  
volleybalteam ligt dan meer in de lijn der verwachtingen! :-)  
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Hoe ging het ook al weer…? 

Voor de nieuwsbrief is input van jullie als leden zeer gewenst.  

Dus heb je foto’s, wedstrijdverhalen, of wil gewoon dingen kwijt…?  

Mail naar: pr-hwvvbenevia@hotmail.com 

 

 Jullie nieuwsbrief...! 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen OF krijg je hem niet maar wil 

je hem wel graag ontvangen OF heb je een ander e-mailadres  

gekregen?  

Laat het weten en mail dan ook naar: pr-hwvvbenevia@hotmail.com 

    

Bestudeer, oefen in de training en voer uit tijdens de wedstrijd...en...je scoort geheid! 

Aflevering 1: DE AANVAL 


