
Een speciaal liefdesgedicht voor jou! 

Nieuwsbrief 
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Februari, een winterse koude maand, maar toch is in deze maand ook de warmte van de liefde aanwezig. 

Naast de liefde voor onze partner, verboden & geheime liefdes en liefde voor ons huisdier, delen we alle-

maal 1 grote liefde: volleybal.  Bij de liefde horen gedichten, helaas zijn er niet veel mooie gedichten over 

onze mooie sport. Wat er wel is, is een anoniem achtergelaten gedicht bij de redactie van deze nieuwsbrief. 

Lees snel het gedicht hieronder, misschien is hij wel voor jou bedoeld… 
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Voor mijn Valentijn 

 

Iedere week vol verwachting naar de sporthal 

Ik weet al sinds tijden dat ik als een blok voor jou val 

 

Daar hoop ik jou weer te zien op het veld 

Een blik van jou opvangen is het enige dat telt 

 

Tijdens mijn wedstrijd hoop ik dat jij naar me kijkt 

Ik doe hard mijn best, zodat het volleybal nog wat lijkt 

 

Soms schrik ik van een bal die op me af komt, mijn aandacht is dan even weg 

Dan kom jij namelijk net voorbij gelopen en droom ik dat ik wat tegen jou zeg 

 

Maar mijn liefdesverklaring kreeg ik nog niet eerder uit mijn mond 

Zelfs niet op dat ene moment dat jij glimlachend voor mij stond 

 

Op deze manier mijn liefdesverklaring aan jou binnen onze vereniging 

Jij bent voor mij bij HWVV BeneVia het lekkerste ding!!! 

 

Anoniempje 
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Het “comeback-lid”  

Leden verlaten de club, maar komen ook weer terug.  

De volleybalcarrière van Chris Hoek in het kort  

Chris is al van kleins af aan bij de volleybal betrokken. Als jongentje ging hij 

al met zijn ouders mee naar de volleybal. Chris volleybalt zelf al vanaf zijn 

achtste jaar. Hij is begonnen bij de Mix E en tot Jongens C heeft hij bij  

RoWiDo gespeeld. Bij DDL heeft Chris 2 jaar Jongens B gespeeld, want dat 

niveau was er toen niet bij Rowido. Vervolgens heeft Chris, terug bij  

RoWiDo, 2 jaar in jongens A gespeeld. Daarna is hij doorgestroomd naar 

het eerste herenteam op promotieklasse niveau. In 2008 is Chris naar  

Fusion gegaan en heeft hij daar eerste divisie gespeeld. Nu speelt Chris met 

Heren 3, in de eerste klasse.  

Fusion & BeneVia 

Wat heeft je doen besluiten om naar Fusion te gaan?  

In 2008 ben ik naar Fusion gegaan, omdat ik werd aangesproken door een 

bekende van mijn vader. Ik heb zelf nooit die ambitie echt gehad, dus dacht 

laat ik het maar eens een keer proberen (en dat op mijn dertigste). 

Hoe was het om bij Fusion te spelen?  

Het waren twee leerzame jaren, waarin ik veel plezier heb gehad in het 

team. De groep en trainingen waren erg leuk. Het was een goeie ervaring. 

Wat heeft je doen besluiten om toch weer terug te gaan naar BeneVia? 

Die twee jaar dat ik bij Fusion zat, heb ik weinig tot geen wedstrijden  

gespeeld. Het eerste jaar had ik het gevoel dat ik voor “Jan met de korte 

achternaam” bij het team zat door de trainer. Het tweede jaar speelde ik ook 

niet veel, omdat de vaste spelers gewoon beter waren en daarnaast wilden 

we als team kampioen worden. In die tijd sprak ik ook weer met wat oude 

maatjes bij BeneVia en ik zat zelf in volleybaldip. Ik dacht: ik ga weer lekker 

terug om te volleyballen met plezier, zonder veel verplichtingen. Weer lekker 

deel uit maken van een team, maar dan weer in het veld. 

Welke kennis/ervaring/vaardigheden heb jij van Fusion meegenomen 

naar BeneVia? 

Het zijn maar kleine tips die ik heb mee gekregen voor het passen van de 

bal en de aanvalsaanloop. Voor de rest heb ik op een harde 'manier'  

geleerd hoe het is om op de bank te zitten en niet te spelen. 

Toen en Nu 

Hoe vind je het om nu in heren 3 te  

spelen? 

Super. Weer ouderwets “lekker ballen” met 

oude teammaatjes. Als het goed gaat, dan 

gaat het goed. Gaat het niet goed, dan  

daarna een heerlijk biertje doen en alles is 

weer vergeten. Lekker genieten van het  

spelletje. 

Is er bij BeneVia iets verandert in de  

periode dat je weg was? Zo ja wat? 

Nou niet echt super veel, maar denk wel dat 

het nu meer één vereniging aan het worden 

is. Dat komt omdat je nu ziet dat elk team 

gewoon lekker met vrienden of vriendinnen 

balt en dat  allemaal voor hun plezier doen. 

Het maakt hierbij niet uit op welk niveau. 

Vrijwillig 

Naast trainen, train jezelf een damesteam. 

Waarom ben je dat gaan doen? 

Dat weet ik zelf ook niet waarom ik dat ben 

gaan doen...  Nee hoor, dit heb bij Fusion ook 

gedaan. Voordat ik weg ging naar Fusion heb 

ik ook nog een damesteam gecoacht waar 

een aantal dames in zaten die ik nu ook in 

het damesteam heb. Het is gewoon een hele 

leuke groep en zo doe ik ook iets voor de 

vereniging, wat ook wel fijn is. Ik vind het zelf 

ook heel gezellig hoor. 

Jeugd 

Je bent als jeugd begonnen bij onze club. Welke tip heb je voor de  

jeugdspelers van nu?   

Heel hard blijven trainen, goed luisteren naar de trainer(ster), veel inzet to-

nen, kijken hoe ander het doen tijdens wedstrijden, maar het belangrijkste is 

plezier hebben in het spelletje zelf. Als je dat niet hebt, dan word het wel erg 

lastig.  

Raken we jou in de toekomst ooit nog kwijt aan een andere vereniging? 

Nee, die tijd heb ik gehad. Zo lang onze teamsamenstelling gewoon zo blijft, 

blijf ik doorgaan totdat ze me met een brancard van het veld afhalen.  
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GEFELICITEERD 
Onze jarige leden in week 6 - week 9 

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 

7 februari - Chantal van Wissen 

10 februari - Brenda Stam 

11 februari - Bart Waalwijk 

12 februari - Leen van de Enden 

                    - Wim Visser 

20 februari - Mickael Vlasblom 

25 februari - Jan Vlot 

27 februari - Ronald Hoek 

28 februari - Kitty van Dongen 

2 maart - Zoë van Meenen 

 

Met trots presenteren wij u:  

2 nieuwe volleybalbabies! 

Namens de vereniging van Harte Gefeliciteerd!!! 

Lize, geboren op 30 december 2010 

Dochter van  

Bart (H2) en Joy Waalwijk 

Merlijn, geboren op 4 januari 2011 

Zoon van  

Wendy Bron (D4) en John Brandt 



 

 Zaalwacht       week 6-9 
Hieronder volgt een overzicht van de teams die zaalwacht hebben in week 6 - 9.  

 

Let op! 

Vanaf heden is de zaalwacht niet meer per lid, maar per team ingedeeld. Van elk team wordt 

verwacht dat zij samen ervoor zorgen dat de zaalwacht netjes wordt ingedeeld. Dus bespreek 

binnen je team de zaalwachtindeling, schrijf je zaalwacht in je agenda en zorg dat je op tijd 

komt. 

Zaalwacht is geen vrijblijvendheid, maar een verplichting. 

Zorg dat je er bent en laat je clubgenoten niet in de steek! 

 

Dag  Tijd  Bij  Scheidsrechter Teller            . 

14-02-2011 21:15 uur Heren 6 Heren 5  Zelf 

19-02-2011 16:30 uur Meisjes C Heren 2  zelf 

  16:30 uur Dames 4 Heren 4  Dames 3 

  16:30 uur Heren 3 (extern)  Heren 2 

  18:15 uur Dames 3 (extern)  Heren 2 

  18:15 uur Heren 1 (extern)  Dames 1 

  18:15 uur Heren 5 Dames 1  Heren 6  

  20:00 uur Dames 1 (extern)  Heren 1 (2x) 

  20:00 uur Heren 2 (extern)  Heren 5 

  20:00 uur Heren 4 (extern)  Dames 4 

Voor vragen/opmerkingen over het zaalwachtrooster kun je contact opnemen met Piet van der Kolk. 

 Nieuwsflits 

Aankondiging! 

17 maart  2011  

20:00 uur   

Algemene  

ledenvergadering! 

Kom allen! 
(verder informatie volgt) 

 

Vertrek Geke 

De gemeente is druk bezig met het vinden van een nieuwe beheerder voor de 

sporthal in Puttershoek. De huidige beheerster zal na 31 maart stoppen met haar 

werkzaamheden.  

Herinnering: TC-lid 

De Technische Commissie is op zoek naar nieuwe leden. Wil jij je graag vrijwillig 

inzetten voor je eigen vereniging? Mail naar tc-hwvvbenevia@hotmail.com voor 

aanmelding of meer informatie. 
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Baby‟s en kinderen! Het lijkt wel of iedereen ineens een nieuwe kleine heeft geprodu-
ceerd. Het zal wel bij de leeftijd horen, dat je steeds meer mensen tegen komt die al kin-
deren hebben. Je vrienden en teamgenoten krijgen zelfs al de tweede spruit. 
 
Het verandert de gesprekken in de kleedkamer. Waar de centimeters ontsluiting eerst 
een flauwe grap waren als iemand van de pot af kwam, is het nu serieuze business. 
Waar een „wippertje‟ goed nieuws betekende met als gevolgd de woorden; „vanavond 
mag ik weer‟. Dan blijkt zo‟n „wippertje‟ ineens een schattig wipstoeltje te zijn in elke felle 
kleur die mogelijk is. Sowieso als er ergens een baby in de buurt is, moet achter zo‟n 
beetje elk woord „tje‟ gezet worden. Het is alsof je in smurfenland staat en alles ineens 
piepklein en schattig is. 

 
De opvoeding valt ook niet mee. Je wilt toch dat je zoon met een stoere actieheld pop speelt, dan met een 
Barbie. Dit gedrag afgedaan met de zin; „nou hij is er in ieder geval vroeg bij‟. Meestal wordt die zin gevolgd 
door een geniepig lachje. Het klinkt als „hè hè hè‟ en dat lachje gebruik je als je te veel wisselgeld terugkrijgt 
aan de kassa. Het is eigenlijk niet jouw verdienste dat je te veel geld terugkrijgt, maar je wrijft jezelf nog eens 
in je handen met deze meevaller. 
 
Vaders vertellen de meest toffe dingen over hun kinderen. Ze willen natuurlijk dat veel goede eigenschappen 
van de vaders op hun kinderen overgedragen worden. Elk soort van contact met een kassameisje wordt al als 
flirten uitgelegd. Zo vader zo zoon natuurlijk! Weet zeker dat zo‟n vader, als hij thuis is, uit een leeg plastic 
theekopje drinkt, want zoonlief is in het bezit van een minikeukentje en maakt de lekkerste onzichtbare ge-
rechten. Het valt dan ineens wel mee met dat opscheppen over je kind. 
 
Net als zoveel vaders, zou ik ook graag een zoon krijgen. Je wil toch zo snel mogelijk een goede voetballer op 
de wereld zetten. Dat is tegenwoordig toch de snelste weg om goed betaald in het buitenland te wonen. Maar 
ik heb het zelf niet voor het zeggen en je zal net zien dat je dan overladen wordt met dochters. Ik weet zeker 
dat ik later dan deze column weer onder mijn neus geschoven krijg. Niets is zo leuk om iemand te confronte-
ren met zijn eigen woorden! 

 

Met dank aan Michael Vlasblom 

Vlasbloms Visie 

 Volleybal-tips 
Zin in wat topvolleybal?   
Ga naar Heren A-league volleybal in het topsportcentrum in Rotterdam. 
 

Heren A-league volleybal in het Topsportcentrum Rotterdam 

 
Vrijdag 11 februari - 19:30 uur  
Rivium Rotterdam Volleybal  VS.  Taurus 

 

Zaterdag 26 februari - 15:00 uur  
Rivium Rotterdam Volleybal  VS.  BMC/SSS  
(Let op! in sporthal Oostgaarde - Cappele aan de IJssel))  
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HWVV BeneVia in het AD 

Onlangs stond in het Algemeen Dagblad (editie Rotterdam) een interview met onze  

voorzitter. Martijn was benadert door het AD voor een artikel over de grootste  

volleybalvereniging van de Hoekse Waard: onze club! Hieronder kun je het artikel lezen. 

Heren BeneVia verslaan clubgenoten 
  

’s-Gravendeel, 6 febuari 2011 – De volleyballers van HWVV BeneVia hebben in een onderling duel de aanval 

van clubgenoot BeneVia 2 afgeslagen. Doordat BeneVia twee jaar geleden degradeerde uit de promotieklasse, 

komt het dit seizoen uit in dezelfde poule als het tweede team. 

  

BeneVia begon als ongenaakbaar koploper aan de wedstrijd. Van de 49 gespeelde sets dit seizoen, werden er 

46 gewonnen. Bij Benevia 2, een stabiele subtopper, ontbraken spelverdeler Alex Brouwer en diagonaal  

Martijn van der Zwaal. In de eerste drie sets was het klasseverschil overduidelijk, 25-17, 25-15 en 25-20. 

  

In de vierde set stuurde coach Mark Scherardus een experimentele opstelling het veld in. BeneVia 2  

profiteerde van de onrust en kwam op een 2-9 voorsprong. Na twee corrigerende wissels herstelde de koploper 

zich tot 17-17. Een nieuwe voorpsprong van BeneVia 2, 17-20, kon het eerste team niet meer van de wijs  

brengen en ook de vierde set werd gewonnen, 25-23. 
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Nieuwe 

shirtjes 

passen 

met  

Heren 1 

? 
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“Als  

je  

niet  

ken  

winnen, 

moet  

je  

zorgen  

dat  

je  

niet  

verliest!” 

 
Johan Cruijff 

Hieronder vind je de standen van de verschillende Bene-

Via-team na 9 wedstrijden (recr), 11 wedstrijden (H5, H6 

& D4), 13 wedstrijden (H1 t/m H4 & D3) of 14  

wedstrijden (D1) spelen. De jeugd is begonnen met de 

tweede competitieronde. Meisjes C heeft 1 wedstrijd  

gespeeld, Jongens B 2 wedstrijden. 

Heren 
Heren 1                pt. 

9. Fusion 3                23 

10. BeneVia 1       22 

11. MVC 1*                        9 

 

Heren 2 & 3  

1. BeneVia 3             62 

2. Gavoc’10 1        48 

 
4. VVS‟92 2           45 

5. BeneVia 2           41 

6. Zuvo 2 *             32 

 

Heren 4 

9. Yum 2         18 

10. Forza Sch. 2*  14 

11. BeneVia 4           4 

 

Heren 5 

7. Hollemare 1      18 

8. BeneVia 5         17 

9. Volley2B *         15 

 

Heren 6 

9. Nat. Nederl.**    17 

Dames 
Dames 1              pt. 

7. Voko-Irodion *     35 

8. BeneVia 1               33 

9. Mirco-El 3 *       27 

 

Dames 3 

5. Yum 1 *              32 

6. BeneVia 3          29  

7. Spivo 3 *             25 

 

Dames 4 

8. Vovero 2 *         15 

9. BeneVia 4         13  

10. Yum 2 *             7 

 

Jeugd 
Jongens B          pt. 

3. Spriti1 *          5 

4. BeneVia 1           4 

5. Vovero 1 *           3 

 

Meisjes C 

8. Move4u 1*         2  

9. BeneVia 1          1 

10. Apollo 1  **       0 

 

  

Recreanten 
Recreanten 

4. Voio’72 2 **      16 

5. BeneVia 1         16 

6. Astrea 1 **         14  

 

* 1 wedstrijd meer gespeeld 

** 2 wedstrijden meer gespeeld 

* 1 wedstrijd minder gespeeld 
** 2 wedstrijden minder gespeeld 

Standenoverzicht van 6-2-2011 

    Stijgers van de maand: Dames 1 en Dames 4.  

    Dalers van de maand: Heren 2, Heren 6, Dames 3  

         en de Recreanten.  

Verschillende herenteams blijven lekker zitten waar ze zitten. Helemaal bovenaan 

(Heren 1) helemaal onderaan (Heren 4) of er een beetje tussen in (Heren 1 en  

Heren 5). De jeugd is de tweede competitieronde begonnen met een mooie  

vierde plek (Jongens B) en een negende plek (Meisjes C). 

Voor iedereen geldt natuurlijk: lekker hard blijven trainen…(zie “hoe ging het ook al 

weer” uit nieuwsbrief 1 -7) en tijdens de wedstrijden goed je best doen (natuurlijk  

  individueel, maar vooral ook als team) 
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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...! 
   

Bestudeer, oefen in de training en voer uit tijdens de wedstrijd...en...je brengt de perfecte pass 

Aflevering 7: PASS (rechts van het lichaam) 

Houd in week 10 je e-mail in de gaten, want dan  

verschijnt de nieuwe nieuwsbrief! 

Vaste korting voor leden bij Sportpoint Strijen 

20 % korting op zaalschoenen en Errea-artikelen 


