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Tips voor de ideale voorbereiding op je wedstrijd 

1) Zorg dat je je teamgenoten bij (bij)naam kent 

2) Vraag je teamgenoten of zij „billen tikken‟ geen  

probleem vinden, of liever een „high five‟ hebben 

3) Ben verzekerd van minimaal 6 spelers bij de  

wedstrijd (5 tegen 6 mag niet) 

4) Pak je sporttas op tijd en volledig in  

5) Eet ruim voor aanvang van de wedstrijd een  

bordje pasta of je eigen samengestelde  

sportmaaltijd 

6) Zorg dat je het adres van de hal weet en heb een 

Tom Tom of kaart in de auto 

7) Bakje koffie of thee in de kantine met je team 

8) Tape alles vast wat vast moet zitten 

9) Smeer tijgerbalsem, daar waar het nodig is 

10) Controleer of je veters goed gestrikt zijn (dubbele 

knoop)  

11) Check of je shirtje/broekje niet achterstevoren zit 

12) Warm die spieren up! (voorkom blessures) 

13) Analyseer je tegenstander tijdens het warm  

spelen 

14) Even lekker jellen met je teamgenoten 

(Let op! Bedenk voor de 1e wedstrijd een  

indrukwekkende jell) 

15) Geloof in jezelf en in je teamgenoten! 

Er wordt weer gewerkt aan de conditie, techniek en slagkracht, de eerste bekerwedstrijden zijn al gespeeld 

en de competitie gaat zaterdag echt van start . Het seizoen is nu echt begonnen! 

 

Bij het spelen van de (eerste) wedstrijden hoort natuurlijk een goede voorbereiding om zo goed beslagen 

ten ijs (ofwel het veld) te komen. Lees dus even nauwkeurig “de ideale voorbereiding” hieronder en dan 

zien we in de volgende nieuwsbrief verschillende teams aan de top! 

O.a. in dit 

nummer: 

 

De HWVV 

Benevia  

Babyboom 

 

Wedstrijden 

week 38 

 

De 1e  

beker-ronde 

 

Een geslaagde 

barbecue 

 

Feestinfo 

 

Heb je  

zaalwacht? 

Check it! 

Sommige teams hebben 

de eerste wedstrijd  

(in de vorm van een  

bekerwedstrijd) er al op 

zitten en hebben zich dit 

seizoen al een keer  

serieus voorbereid voor 

een wedstrijd.  

Echter, gaan de meeste 

van jullie deze week hun  

eerste wedstrijd spelen.  

Hoe kun je je nou het  

beste voorbereiden voor 

een wedstrijd?  

Ze zeggen namelijk niet 

voor niets: “een goede 

voorbereiding is het  

halve werk!” 

Hier volgen een aantal 

tips om de eerste  

wedstrijd en alle  

wedstrijden die komen 

gaan goed, voorbereid 

in te gaan! 

 

HWVV  

BeneVia 
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Bekerwedstrijden (18/9/2010) 

5-jarig jubileum 2 oktober 2010 
Graag willen we met 

jullie het 5-jarige  

bestaan vieren van 

onze fusieclub  

HWVV BeneVia.  

We nodigen jullie uit 

om op de eerste  

thuisspeeldag van het 

seizoen (2 oktober)  

een drankje met  

elkaar te doen en er 

een gezellig feestje 

van te maken. 

 

Na je wedstrijd kun je 

gezellig de kantine in 

duiken en/of tot circa 

21:30 genieten van 

verschillende  

wedstrijden in de 

sporthal.  

Verder zullen er  

verschillende  

feestelijke middelen 

ingezet worden om 

het feestje compleet 

te maken.  

 

Maar….het echte 

feestje maken we  

natuurlijk spontaan en 

met zijn allen! 

We hopen je te 

zien op 2 oktober! 

Uitslagen 

1e Bekerronde heren (S1) 

DVO - BeneVia 3   1 - 1   

BeneVia 3 - Alfa/Next Volley D. 2 1 - 1   

BeneVia 3 - Switch’89   1 - 1    

 

1e Bekerronde Dames (S1) 

Benevia 1 - DVO   1 - 1   

Forza Schouwen Duiv. - BeneVia 1 1 - 1  

Spirit - Benevia 1   2 - 0   

 

1e Bekerronde Heren (S2)   

AVVA 3 - BeneVia 4   2 - 0   

BeneVia 4 - Alfa/Next Volley D. 5 0 - 2   

BeneVia - Switch’89 2   0 - 2   

 

1e Bekerronde Dames (S2) 

Hou Stand - BeneVia 3   1 - 1   

BeneVia 3 - Switch’89   0 - 2   

Alfa/Next Volley D 3 - BeneVia 3 1 - 1   

 

 

De 1e bekerronde zit er weer op en 

verschillende BeneVia-teams  

hebben gestreden om wat zij waard 

zijn.  

 

Heren 4 heeft helaas geen sets  

kunnen winnen tegen de 3  

tegenstanders en zullen we daarom 

niet meer terugzien in de tweede  

bekerronde. Ook Dames 1 zien we 

niet meer terug in de tweede  

bekerronde. De dames hebben wel 

wat setjes weten te pakken, maar 

helaas niet voldoende om door te 

gaan naar de volgende ronde.  

 

Heren 1 en Dames 3 hebben na de 

eerste bekerronde nog kans op een 

plaatsje in de tweede ronde. Beide 

teams zijn tweede geworden. Het is 

nu alleen nog afwachten of zij als 

‘beste tweede’ door kunnen naar de  

tweede ronde…..wordt vervolgd…. 

N I E U W S B R I E F  H W V V  B E N E V I A  



       BabyBoom 
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Het vorige seizoen zijn er vele  
BeneVia-baby´s ter wereld gekomen.  
Bij deze stellen we ze aan u voor! 

Julia Jasmine Strijker 

Geboren op 6 augustus 2010 

Dochter van Paul en Daisy Strijker 

 

Amy van Kleef 

Geboren op 25 maart 2010  

Dochter van Patrick en Lisette van Kleef - Stam 

Jolijn Chirstine Annelie Boersma 

Geboren op 5 november 2009 
Dochter van Edwin en Diane Boersma - Jongste 

En...in 2011 krijgt Jolijn er een zusje of broertje 

Thijs Thomas Rombout 

Geboren op 14 juli 2010 
Zoon van PieterJan en Lianne Rombout-Beijer 

Bregje Hester Blom 
Geboren op 18 augustus 2010 Dochter van Lonneke Snaaijer en Govert Blom 
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Wedstrijden week 38  
Deze week worden de  

eerste wedstrijden al weer 

gespeeld.  

We beginnen de competitie 

met een uitwedstrijd.  

Hieronder vind je een  

overzicht van alle  

uitwedstrijden in week 38. 

Wie weet kun je een ander 

BeneVia-team (spelend in 

dezelfde hal) nog  

aanmoedigen... 

Heren 1 

18:15 uur tegen Spirit 1 in 

Barendrecht 

Heren 2 

18:00 uur tegen Volley 

Zuid 3 in Rotterdam 

Heren 3 

15:15 uur tegen Alfa/Next 

Volley D. 4 in Dordrecht 

Heren 4 

16:30 uur tegen Spirit 3 in 

Barendrecht 

Heren 5 

15:00 uur tegen Fusion 7 in 

Rotterdam 

Heren 6 

15:00 uur tegen Spirit 4 in 

Barendrecht 

N I E U W S B R I E F  H W V V  B E N E V I A  

Heren A-league volleybal in het Topsportcentrum Rotterdam 

Donderdag 7 oktober - 19:30 uur  
Zadkine Rotterdam.Nesselande VS. AB Groningen Lycurqus 
 

Zaterdag 16 oktober - 20:00 uur 
Zadkine Rotterdam.Nesselande VS. Webton Twente 
 

 

Dames Dela Tropy in het Topsportcentrum Rotterdam 

Woensdag 13 okotber - 19:30 uur 
Nederland VS. Cuba 

     Volleybal-tips 

Dames 1 

17:00 uur tegen Gepidea 1 

in Tilburg 

Dames 3 

18:00 uur tegen Volley  

Zuid 5 in Rotterdam 

Dames 4 

20:00 uur tegen Move4u 4 

in Vlaardingen 

 

Jongens B 

VRIJ 

Meisjes C 

18:00 uur tegen Vovero 1 

in Rozenburg 

 

 

Recreanten 

Op 8 oktober om 20:00 

uur vindt de eerste (thuis)

wedstrijd plaats tegen  

Voio’72 2. 

 

Op zaterdag 2 oktober en  

9 oktober zullen we elkaar 

weer zien tijdens de  

thuiswedstrijden in  

‘s-Gravendeel.  

 

Kijk voor het  

volledige  

wedstrijdprogramma 

op onze website  

of op de  

website van de  

NeVoBo. 

 

 

 

 

 

Let op! 

De wedstrijden van 

Volley Voorne 2000 

zullen vanaf dit  

seizoen plaats  

vinden in de  

nieuwe sporthal;  

De Meander 

(zaalnr. 303)  

Vlinderslag 1-5  

te Oostvoorne 
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Het einde van dames 2 en meisjes B 
In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat onze vereniging dit jaar zou  

starten met 4 damesteams en 3 jeugdteams.  

Helaas hebben we twee teams onverwacht moeten uitschrijven uit de competitie.  

Dit betrof Dames 2 en Meisjes B. 

 

Dames 2 

Bij de start van het seizoen kondigden enkele dames het heugelijke feit aan dat zij zwanger waren! 

Erg leuk nieuws, echter was Dames 2 niet bestand tegen 3 zwangerschappen tegelijkertijd en een 

geboorte (waardoor moeder pas later in het seizoen gaat volleyballen). Er is toen besloten om Dames 

2 uit de competitie terug te trekken, omdat er slechts 4 spelers overbleven die wel in de competitie 

konden starten. De dames zijn ondergebracht in andere damesteams om zo toch nog te kunnen  

blijven volleyballen. Eén dame heeft besloten terug te gaan naar Next Volley Dordrecht.  

Meisjes B 

Meisjes B bestond dit seizoen al uit een kleine selectie van 6 jeugdspeelsters. Helaas raakte een 

speelster geblesseerd en koos één speelster ervoor om te stoppen met volleyballen. Doordat ook de-

ze meiden met zijn vieren overbleven, wat niet genoeg was voor de competitie, is ook Meisjes B  

teruggetrokken uit de competitie. Eén jeugdspeler gaat verder volleyballen bij Next Volley Dordrecht. 

De overige drie jeugdleden blijven bij BeneVia; één zal Meisjes C gaan versterken, en twee zullen de 

uitdaging gaan zoeken bij de senioren.  

 

Hopelijk kunnen we volgend jaar, na de geboortes, toch weer een vierde damesteam starten en  

tevens de jeugd weer meer uitbreiden.  

 

Sinds enkele weken zijn 

er een reeks nieuwe  

e-mailadressen 

waarmee je verschillende  

afdelingen/bestuurders  

binnen de volleybal-

vereniging kunt bereiken.  

 

Hiernaast volgt een  

overzicht: 

 Hoe bereik ik mijn vereniging? 
voorzitter-hwvvbenevia@hotmail.com 

secretaris-hwvvbenevia@hotmail.com 

penningmeester-hwvvbenevia@hotmail.com 

tc-hwvvbenevia@hotmail.com 

jc-hwvvbenevia@hotmail.com 

pr-hwvvbenevia@hotmail.com 

webbeheerder-hwvvbenevia@hotmail.com 

ledenadm-hwvvbenevia@hotmail.com  
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Lekker barbecueën met onze vrijwilligers 

Een vereniging, zoals onze volleybalvereniging, draait op vrijwilligers. Vrijwilligers die 

zich iedere jaar weer een heel seizoen lang inzetten voor onze vereniging.   

De vrijwilligers van HWVV BeneVia vind je op verschillende plekken: zo hebben we het  

6-koppige bestuur, een Technische Commissie en een Jeugdcommissie, een  

wedstrijdsecretaris, een scheidsrechtercoördinator, een ledenadministrateur, en iemand 

voor de website. Maar ook trainers, coaches, externe scheidsrechters en officials voor de  

NeVoBo zetten zich iedere keer weer een seizoen lang in voor onze vereniging.  

Als bestuur zijn we al deze vrijwilligers zeer dankbaar, en om onze dankbaarheid en  

waardering te uiten is er onlangs een barbecue georganiseerd voor alle vrijwilligers die  

aankomend seizoen zich zullen inzetten voor de vereniging. Het bedanken van  

vrijwilligers heeft jarenlang onder het stof gelegen, maar is door deze barbecue opnieuw 

tot leven geblazen.   

Helaas waren verschillende vrijwilligers  

verhindert om op de barbecue te komen.  

De vrijwilligers die wel van de partij waren  

hebben onder het genot van een vleesje en 

een drankje een zeer gezellige avond gehad. 

Van 18:00 uur, totdat uiteindelijk om 22:30 de 

laatste weg ging, hebben we genoten van het 

lekkere weer en de goede gesprekken over 

(natuurlijk) volleybal en vele andere zaken.  

Als bestuur zijn we blij dat we het bedanken 

van vrijwilligers nieuw leven hebben  

ingeblazen en we willen dit graag in de  

toekomst herhalen. Hopelijk kunnen we aan 

de start van het seizoen 2011 / 2012 opnieuw 

een reeks oude (en vooral ook nieuwe, extra) 

vrijwilligers bedanken! 

Op zaterdag 

11 september 

jongsleden 

vond in  

Mookhoek een 

barbecue 

plaats om 

eens wat extra 

aandacht te 

geven aan  

onze  

vrijwilligers. 
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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...er komt geheid een mooie set-up 

Aflevering 1: DE PASS (recht voor) 

Houd in week 42 je e-mail in de gaten, want dan  

verschijnt de nieuwe nieuwsbrief! 



 

N I E U W S B R I E F  H W V V  B E N E V I A  

Hieronder volgt een overzicht van de leden die zaalwacht hebben in week 38 - 41.  

 

Dag  Tijd  Bij  Scheidsrechter Teller            . 

27-09-2010 21:15 uur Heren 6 Joep Honig  zelf 

02-02-2010 11:30 uur Jongens B Kitty van Dongen zelf 

  13:00 uur Meisjes C Daniëlle Mol  zelf 

  16:30 uur Dames 4 Nico de Jong  zelf 

  16:30 uur Heren 3 (extern)  Jeroen Kornaat 

  18:15 uur Dames 3 (extern)  Arjan Leeuwenburgh 

  18:15 uur Heren 1 (extern)  Willeke Kruijthof 

  18:15 uur Heren 5 Bart Waalwijk  Jan Roos 

  20:00 uur Dames 1 (extern)  Ferry Nanulaitta & Lennard de Jong 

  20:00 uur Heren 2 (extern)  Ronald Hoek 

  20:00 uur Heren 4 (extern)  Gert-Jan Krijgsman 

04-10-2010 21:15 uur Heren 6 Wim Smits  zelf 

09-02-2010 13:00 uur Jongens B Chantal van Wissen zelf 

  16:30 uur Dames 4 Jan van der Star zelf 

  18:15 uur Dames 3 (extern)  Wim Visser (Heren 4) 

  18:15 uur Heren 1 (extern)  Jacqueline Hoek 

  18:15 uur Heren 5 Martin v/d Zwaal Leen van de Enden 

  20:00 uur Dames 1 (extern)  Martin Blok & Wim Snijders 

  20:00 uur Heren 2 (extern)  Freek van de Berg 

  20:00 uur Heren 4 (extern)  Lex Edelman 

16-10-2010 13:00 uur Meisjes C Leni Schellings zelf 

  14:30 uur Heren 3 & 2 (extern)  zelf 

 

Schrijf het in je agenda en zorg dat je op tijd komt.  

Zaalwacht is geen vrijblijvendheid, maar een verplichting. 

 

Indien je niet kan fluiten of tellen ben je ZELF verantwoordelijk om een  

vervanger te zoeken.  

 

Voor vragen/opmerkingen over het zaalwachtrooster of tips voor het  

zaalwachtrooster kun je contact opnemen met Piet van der Kolk 

 

Het complete zaalwachtrooster volgt snel via de aanvoerders! 

Zaalwacht  
Week 38-41 



Wedstrijdverslag bekerronde Heren 
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Dordrecht, 18 september 

De kop is eraf. Met de 
eerste ronde van het  
bekertoernooi is ook het 
volleybal in de regio weer 
van start gegaan. Twee 
herenteams van HWVV 
BeneVia strijden dit  
seizoen om de  
regiobeker.  
Voor het zeer jonge  
vierde herenteam was het 
avontuur in de 2e klasse 
beker echter al na één 
ronde over. Het team  
verloor in de poulefase 
drie keer (0-2).  

 

Het eerste herenteam 
van BeneVia begon  
overtuigender. En dat  
terwijl door de zware  
loting, de ’s-Gravendelers 
zonder veel  
verwachtingen naar  
Dordrecht waren  
afgereisd.  
Daar was de kersverse 
promotieklasser DVO uit 
Oud Beijerland de eerste 
tegenstander. BeneVia 
opende aanvallend met  
8-0 en 12-4, maar zag 
DVO langszij komen en 

de set nipt winnen: 23-25. 
De ’s-Gravendelers  
zetten het verlies in de 
tweede set recht: 25-22 
en eindstand 1-1. Bij de 
Hoeksche Waarders 
keerde aanvaller Chris 
Hoek en spelverdeler 
Gert-Jan Krijgsman na 
enkele jaren afwezigheid 
terug in de ploeg. 

 

Het thuisspelende Next 
Volley 2, uitkomend in de 
regiodivisie, was de  
volgende tegenstander. 
Het niveauverschil van 
twee klassen was in de 
eerste set nog zichtbaar 
(16-25). In de tweede set 
zorgde BeneVia voor een 
verrassing door de  
favoriet te verslaan:  
25-22. 

 

De kroon op het werk had 
moeten volgen tegen 
Switch 1, ook promotie-
klasser, maar in  
Dordrecht de zwakste 
ploeg van het sterke  
deelnemersveld. In de 
eerste set wist BeneVia 
het hoge niveau niet vast 
te houden en werd  
onnodig verloren: 22-25. 
Coach Mark Scherardus 
zag zijn ploeg zichzelf 
echter ook na de derde  
0-1 achterstand sterk  
herstellen.  

De laatste set werd  
overtuigend gewonnen: 
25-12.  

 

Door de drie gelijke  
spelen eindigde BeneVia 
als tweede in de poule. 
Next Volley pakte de 
winst. DVO moest met de 
derde plaats genoegen 
nemen. Het is nog niet 
duidelijk of de tweede 
plaats voldoende is om 
door te gaan naar de vol-
gende bekerronde 

“Zolang 

jij  

de  

bal  

hebt, 

kunnen  

zij niet 

scoren.” 

(Johan 

Cruijff) 

Mail je wedstrijdverslagen (+ eventuele foto’s) naar  

pr-hwvvbenevia@hotmail.com en laat je vereniging  

naderhand nog meegenieten (of meetreuren) met de wedstrijd! 


