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Aan al het leuks komt een eind...ook aan ons volleybalseizoen. Deze week zijn de laatste trainingen, om
vervolgens de zomerstop in de gaan! Een zomerstop voor de competitie, trainingen, gezelligheid en
bittergarnituurtjes voor het team, en….ook een zomerstop voor de nieuwsbrief.
Maar niet getreurd…wanneer het nieuwe seizoen weer start, zal de nieuwsbrief ook weer in
je mail verschijnen! Geniet van de zomer!
Eva Verhoeven

Help, hoe kom ik de zomerstop door???
In dit
nummer:

Voor iedereen altijd weer wennen, die zomerstop! Gedurende enkele maanden
zullen we ons geliefde spelletje in de hal moeten missen.
Maar hoe kun je daar nu het beste mee omgaan…?
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Hoe ging het
ook al weer?
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Alle “hoe ging het ook al weer” uit 10
nieuwsbrieven oefenen in je tuin
Een bittergarnituurtje bestellen om het
teamgevoel vast te houden
Oefenen voor een nieuwe volleybalbaby (let op, “goed plannen”)
Met een aanvalsaanloop in het
zwembad springen
Nieuwe volleybalschoenen kopen en
deze lekker gaan
inlopen

Mooie paarse kleding kopen en overal
“HWVV BeneVia” op verven
Op zangles gaan om straks de
nieuwe yell goed ten gehore te
brengen
Zelf bedankkaartjes knutselen om je
trainer/coach/teamgenoten te
bedanken voor een mooi seizoen

Genoeg opties dus!
Jij hoeft je niet te
vervelen!

Fijne zomer!
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Een gehele familie op de volleybal? Ja wel! Vader, moeder, dochter!
Maak kennis met Bert, Jacqueline en Judith

All in the family
Volleybalervaring

Met z’n drieën heeft de familie ca. 57 jaar
volleybalervaring.
Bert: (18 jaar) Ik volleybal bij de recreanten sinds
ik in 1992 in ’s-Gravendeel ben komen wonen. Dat
was toen nog in de gymzaal aan de Rijkestraat.
Volle bak soms wel meer dan 20 man in een kleine
zaal onder leiding van Anco. Voordat ik ging
volleyballen had ik nog nooit gesport. Ik had het
veeeeeel te druk met andere dingen.
Jacqueline: (32 jaar) Ik ben bij Volley Quick
begonnen toen ik 11 jaar was. Zo rond mijn 23ste heb ik de overstap gemaakt naar Rowido. Eerst een
aantal jaren in Dames 2 hebt gespeeld en daarna ca. 8 jaar in Dames 1. Daarna nog een aantal jaren
in een lager team en zelfs nog 2 jaar bij DVO gespeeld.
Judith: (7 jaar) Ik ben begonnen in de E’tjes, en kreeg training van mijn moeder.

Teams

Bert: Ik heb vanaf het begin bij de recreanten getraind en gespeeld.

Slechts heel incidenteel heb ik in het verleden ingevallen bij Heren 7.
Jacqueline: Bij Volley Quick in de jeugd, 2 jaar Dames 2 en 4 jaar in Dames 1. Bij Rowido Dames 2,
ca. 8 jaar in Dames 1 en daarna nog verschillende jaren in lagere teams. (Zelfs nog 2 jaar bij DVO
gespeeld) Door blessures ben ik uiteindelijk gedwongen om te stoppen.
Judith: Ik speel nu in de meisjes C

Vrijwiligger
Bert: In 1994/5 ben ik door Ferry Lupescu overgehaald om penningmeester te worden. Die functie

heb ik een jaar of 8 vervuld, met in die periode 2 fusies (RoWiDo & DDL en RoWiDo/DDL & Volley Ass
vd Berg & Volley Quick). In die tijd veel werk, maar leuk om te doen. Nadat alles financieel op zijn
plaats stond heb ik mijn taken als penningmeester overgedragen. Ik ben toen voor de Regio actief
geworden in de Financiële commissie, iets wat een officialplaats opleverde. Deze functie bekleed ik
nog steeds, ook al is deze adviescommissie opgegaan in de bestuursraad.
Jacqueline: Ik ben begonnen op mijn 16e aan een scheidsrechterscursus. Destijds had ik niet bedacht
dat ik het ook ontzettend leuk vond om te doen. Ik heb met veel plezier voor
Volley Quick en RoWiDo wedstrijden gefloten. Daarnaast heb ik ook vele jaren
jeugdtraining gegeven. Vooral de jonge kinderen vanaf 6 jaar vond ik erg leuk
om te trainen. Ondertussen stapte ik ook nog maar eens in de Jeugdcommissie
om de organisatie te ondersteunen.
Daarnaast heb ik jarenlang het clubblad verzorgd en een aantal jaren
secretaris geweest. In diverse activiteitencommissies heb ik ook zitting
genomen, waaronder de Jubileumcommissie in 2000 i.v.m. 25 jarig bestaan
van RoWiDo, het organiseren van het eerst Beachtoernooi in mei 1995, een
fantastisch schuurfeest als seizoensafsluiting georganiseerd, vele dropacties en
bloemenacties georganiseerd om extra geld op te halen voor de jeugd en sinds
7 jaar het CMV op de kaart gezet bij HWVV BeneVia. Nu train ik het voormalige
CMV team (wat nu Meisjes C is) met veel plezier.
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Vervolg : “all in the family
Volgend seizoen word Meisjes C Meisjes B en zijn we op zoek naar een fantastische leuke mannelijke
trainer. Jacqueline hoort vele mannen al denken dat het profiel op hun slaat! Dat klopt!!! Deze meiden
zoeken jou! Dus bij deze nog een oproep in de nieuwsbrief! Meld je aan bij het Jeugdcommissie en zeg;
“ja, ik wil!”, en breng dit team naar een hoger niveau. Er zit talent zat in.
Wie oh wie gaat de uitdaging aan?

Volleybal aan de keukentafel

Bert: vroeger praatten we thuis best veel over volleybal. Zeker in de periode dat ik nog penningmeester was en

Jacqueline trainde, training gaf en ook nog eens in de Jeugdcommissie zat. De laatste jaren is dit wat minder.
Jacqueline: We praten er nog steeds veel over, maar dan is Bert er niet …. :)
Judith: Mijn moeder heeft gelijk. Meestal praten we over volleybal als mijn teamgenootje bij ons eet voordat we
naar de volleybaltraining gaan.

Volleybal-familie-tactiek

Bert: Als familie hebben we volgens mijn geen speciale volleybal-familie-techniek. Ik kan er geen verzinnen.
Jacqueline: Plezier hebben in het spelletje.
Judith: Niet opgeven en de beuk er in.

Tips om een volleybalfamilie te worden

Bert: Ga samenwonen met iemand die nog nooit heeft gesport.
Jacqueline: Een familietoernooi jaarlijks organiseren. Bij de CMV jeugd organiseerde ik kind-ouder toernooitjes.
Geen specifieke volleybaltechniek nodig maar erg leuk en fanatiek werd er gespeeld.
Judith: Gewoon vriendinnen van school meenemen voor de lol en dan vinden ze het
meestal heel leuk.

Andere familiebezigheden

Bert: Sowieso skiën. Sorry Judith…. “en Snowboarden”
Jacqueline: Fietsen, spelletjes en relaxen in de hangmat. Gelukkig hebben we er 2.
Judith: Nou geef mij maar een snowboard én sneeuw, want pa je bent slim maar
skiën zonder sneeuw gaat niet.

Dagelijks leven

Bert: In het dagelijks leven ben ik Ambtenaar. Mensen die me kennen weten wel wat voor een ;)
Jacqueline: Ik ben een financiële administrateur bij een automatiseringsbedrijf.
Judith: Ik zit in de 2e klas van het Dalton College in Dordrecht.

GEFELICITEERD
Voor iedereen die jarig is gedurende de zomerstop!

Alvast gefeliciteerd!
Speciaal voor jullie een verjaardagsliedje!
Er is er één jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien dat ben jij.
Dat vinden wij allen zo prettig ja, ja. En daarom zingen wij blij.
Jij leve lang hoera, hoera.
Jij leve lang hoera, hoera.
Jij leve lang hoera, hoera

Vlasbloms Visie
Sesamstraat is de Nederlandse versie van het Amerikaans „sesame street‟.
Het Nederlandse aan dit programma is natuurlijk dat onze Pino blauw is en de
Amerikaanse geel. Aan de multiculturele samenleving is ook gedacht natuurlijk,
want in elk maatschappijleerboek komt dit wel naar voren. Sesamstraat speelt er
handig op in door Hakim in de straat te laten wonen. In landelijke gebieden zoals
Puttershoek wordt er op deze manier al op vroege leeftijd kennis gemaakt met een
andere cultuur. De overkill die je dan krijgt, als klein kind, als je voet in bijvoorbeeld
Rotterdam zet is bevredigend, want nu runt Hakim en zijn maten een shoarma zaak
waar je heerlijke döner kebab kan bestellen..
Meneer Aart kan uiteraard niet ontbreken in onze straat. Deze norse oude man doet
ons alle denken aan de vervelende buurman naast ons. Als kind kon je geen bal in
de tuin van de buurman schieten, want je was hem sowieso kwijt en jij werd direct
afgeschilderd als tuig. Hier komt ook direct het probleem van de mondige jeugd
naar voren, want iedereen heeft een hekel aan meneer Aart. Als dan Ieniemienie
ook nog meneer Aart constant probeert onderuit te halen, dan is de drempel laag
om als kind je te verzetten tegen meneer Aart.
De scheidsrechter op de bok is te vergelijken met een meneer Aart. Deze man moet
vervelende beslissingen maken en al maakt hij een fout, dan heeft hij zo twaalf
mensen in zijn buurt. Duidelijk een geval van geen respect voor oude mannen op de
bok. Elke beslissing moet met woord en daad tegengesproken worden en de
sportiviteit is dan ook ver te zoeken. Het zit er nu eenmaal ingebakken en zoals
uitgelegd begint dat al vroeg. Ogenschijnlijk onschuldige dingen zoals sesamstraat
vormen de mens en ze wordt al vroeg gehersenspoeld in een vervelende
Ieniemienie!
Met dank aan Mickael Vlasblom

Pieter Paul en Mickael, bedankt voor jullie maandelijkse
bijdrage aan de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief was geen nieuwsbrief zonder jullie collumn of visie!

Nieuwsflits
Noteer alvast in je agenda en meld je aan!

18 juni 2011 - Beachvolleybaltoernooi
Inschrijven kan via de website!
www.hwvvbenevia.nl
Babyboom ten einde….!?
In nieuwsbrief 6 werden er 5 nieuwe babyboom-baby‟s aangekondigd!!!
Vier baby‟s heb je inmiddels al in de nieuwsbrief kunnen bewonderen.
De vijfde baby is 4 mei ter wereld gekomen.
We verwelkomen Bart!
Zoon van Ramona Tuk (D3) en Peter van de Klundert!
Gefeliciteerd!
(foto volgt)
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Foto’s eindfeest 16 april
Dames 4, bedankt!
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(vervolg) Foto’s eindfeest 16 april
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Een laatste wedstrijdverslag van een laatste wedstrijd in de competitie!

Heren 2: Afsluiting seizoen in zonnig Zundert
Even België in en een paar keertjes links- en rechtsaf en dan beland je weer in Nederland en wel in het
zonnige Zundert. Zundert heeft een mooi centraal plein met een paar stoeltjes voor een snackbar. Een
echt Brabantsplaatsje dus! Je merkt er vrij weinig van dat honderd meter
verder op een land ligt dat Irak heeft verslagen met ‘regering vormen’.
Heren 2 moest aan de bak en moest Arco missen. Het Paasweekend stond als een inhaal-weekend
geprogrammeerd bij de NeVoBo, dus Arco had alvast vrij genomen. In het Paas-weekend maakt Arco
altijd een pelgrimstocht naar de meubelboulevard. Hij knipt de mooiste spullen, om je huis in te richten,
uit een hele jaargang van VT wonen. Hij heeft zijn collagemap verdeeld in de verschillende kamers van
zijn huis. Met deze map gaat hij het gehele Paas-weekend op jacht naar de beste koopjes voor zijn huis.
Met Rory Gravendeel en Tim Zuiderent mee als invallers moest dit gemis opgevangen worden.
Gelukkig scoorde Rory meteen twee punten in de eerste set en dat was al meer dan Arco in de vorige
wedstrijd. Rory bleek een goede versterking daar op het midden.
uvo 2 werd in de voorbeschouwingen als een lastig ploegje beschreven. De thuiswedstrijd werd
ogenschijnlijk simpel gewonnen (4-0 red.). Mike en Meijer bleven die wedstrijd op de bank, want die
waren net terug van hoogte stage in Zuid-Amerika. Alex zag tijdens het inspelen dat de conditie van de
jongens vooruit was gegaan, maar ze konden geen normale bal spelen. Hoogtestage werkt blijkbaar
alleen als je ook nog talent hebt.
Bigtasty Bart was de grote uitblinker in deze warme hal. Als het heet is dan is Bart op zijn best. Bart
heeft een bloedafwijking en hierdoor krijgt hij alleen van vet voedsel energie. De ‘bigtasty’ is voor hem
wat spinazie voor Popeye is. De spierballen van Popeye zwellen op als hij spinazie eet en de buik van
Bart als hij de ‘bigtasty’ eet. Bart zit er ook over te denken om een anker op zijn buik te tatoeëren of een
gele ‘M’.
Leon mocht het laatste punt van het seizoen scoren, want na lang blessureleed is deze jongen weer
helemaal terug. Hij kan alweer over een telefoonboek springen en de rest van het team helpt hem hiermee. Alex had nog wat nutteloze tijdschriften te hebben om op het telefoonboek te leggen en zo de lat
ietsje hoger te leggen. Lex bleek een hele stapel tijdschriften te hebben waar alle blaadjes aan elkaar
geplakt zaten en zie hierdoor onleesbaar waren geworden. Het bleek een uitkomst van Leon, want door
deze training heeft hij zijn revalidatie waardig kunnen afsluiten.
Heren 2 sloot het seizoen af met een 1-3 overwinning en legde beslag op de 2de plek in de poule.

Volleybal-tips
Zomerstop betekent het begin van het beachvolleybalseizoen!
Doe mee aan de toernooien van het Beachvolleybal Circuit, langs de Hollandse Stranden.
(ga naar www.beachvolley.nl om je in te schrijven)
Of zoek het dichter bij huis op en ga beachvolleyballen bij Strijen Beach
(ga naar www.strijenbeach.nl voor meer informatie)
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“Als
je
niet
ken
winnen,
moet
je
zorgen
dat
je
niet
verliest!”
Johan Cruijff

Eindranking
Hieronder vind je de eindstanden van de
verschillende BeneVia-team aan het einde van de
competitie 2010-2011!

Heren
Heren 1
8. Volley 2B 2
9. BeneVia 1
10. Fusion 3*

Dames
pt.
59
44
41

Jeugd

Dames 1
pt.
4. Redkey Goirl 1 61
5. BeneVia 1
61
6. Sarto 3
58

Jongens B
5. Spirit 1
6. BeneVia 1
7. Spivo 1

(kampioen - Sliedrecht Sport 4)

(kampioen - Gepidae 1)

(kampioen - DVO 2)

Heren 2 & 3
1. BeneVia 3
2. BeneVia 2
3. VVS’92 2

Dames 3
5. Yum 1
6. BeneVia 3
7. Spivo 3

Meisjes C
6. Volley Zuid 3
7. BeneVia 1
8. Apollo 1

106
78
76

48
45
42

(kampioen - MVC 1)

Heren 4
9. Forza Schou 2 22
10. Yum 2
20
11. BeneVia 4
7
(kampioen - Vollido 3)

Dames 4
8. Vovero 2
9. BeneVia 4
10. Yum 2
(kampioen - Hollemare 1)

Heren 5
8. Hollemare 1
9. BeneVia 5
10. Volley Zuid

30
23
13

pt.
16
13
10

15
12
7

(kampioen - Volley Voorne 1)

24
21
13

Recreanten
Recreanten
4. Astrea 1
5. BeneVia 1
6. Snoopy 5

23
21
20

(kampioen - Voio’72 2)

Standenoverzicht van 25-4-2011

(kampioen - Drieslag 1)

Heren 6
8. Vridos 3
35
9. BeneVia 6
31
10. Nat. Nederl. 1 20
(kampioen - Flits 3)

Het seizoen is ten einde en de eindstanden zijn bekend.
Dit seizoen een overduidelijke kampioen (Heren 3) en een goede tweede
in dezelfde poule (Heren 2). Enkele middenmoters en enkele team zijn
in de onderste regionen terecht gekomen.
Helaas is Heren 4 gedegradeerd (jammer mannen).
Wat zal het nieuwe seizoen ons gaan brengen….?
Zie ook! http://www.hwvvbenevia.nl/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=17&Itemid=34
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Hoe ging het ook al weer…?
Aflevering 10: VERDEDIGING (duik voorwaarts)

Bestudeer, oefen in de training en voer uit tijdens de wedstrijd...en...je maakt nog kans op en punt.

Tot volgend seizoen!

Jullie nieuwsbrief...!
Ook gedurende de zomerstop kun je input aanleveren
voor de nieuwsbrief!
Dus heb je foto‟s, wedstrijdverhalen, of wil gewoon dingen kwijt…?
Mail naar: pr-hwvvbenevia@hotmail.com

Vaste korting voor leden bij Sportpoint Strijen
20 % korting op zaalschoenen en Errea-artikelen
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