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Het einde van het seizoen is in zicht. Wat houdt dat in voor ons als volleyballers…..? 

Alvast genieten van de vakantiebestemming die in zicht is? Nagenieten van een kampioenschap? Plezier 

beleven tijdens het eindfeest? Nog een schaaltje bittergarnituur voor de einde-seizoens-teamspirit? 

Of gewoon nog even puntjes pakken bij de laatste tegenstander(s)?  
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Nog op zoek naar een leuke vakantiebestemming waar je een lekker potje 

kan….beachvolleyballen? Misschien is één van deze locaties wat voor jou! 

Ameland 

Lekker weg in eigen land!  

 

 

China 

Lekkere met elkaar op het strand!  

 

Brazilië 

Schudden met die billen! 

Egypte 

Zand, zand en nog eens zand!  
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Eén van de familie Mol 

De familie Mol is wel bekend binnen onze volleybalvereniging.  

Maak hier kennis met één van hen 

Anneke Mol, een vast gezicht binnen de recreanten. 

Maak kennis met dit trouwe verenigingslid. 

 

Volleybalcarrière 

Anneke speelt al 32 jaar bij onze vereniging (of een fusieclub 

in voorgaande jaren). De recreanten hebben al die jaren al 

geprofiteerd van haar aanwezigheid! Anneke blijkt een echte 

teamsporter te zijn, vandaar dat zij ook al weer zo lang  

volleybalt.  

Recreanten 

Anneke koos 32 jaar geleden voor de recreanten (opgezet 

door Anco van der Wulp), omdat zij nog nooit eerder  

gevolleybald had. Na veel oefenen en het spel en de techniek 

in de vingers te hebben zijn de recreanten competitie gaan 

spelen. De recreantencompetitie was tegelijk de eerste en 

enige competitie die Anneke heeft gespeeld. 

Senioren of Recreanten 

Als recreant is Anneke erg blij dat ze de wedstrijden op  

vrijdagavond speelt. Hierdoor houdt ze de zaterdag over voor 

andere dingen. Tevens vond ze zichzelf nooit goed genoeg 

voor de senioren.  

Het team  

Mede-recreanten van Anneke zijn Annelies van Twist,  

Daphne de Jong-de Leeuw, Heidi Buitenhuis, Marjan de 

Jong, Bert van Schie, Boelo van der Pool, Arie Mol en Jan 

Vlot. Een mix van dames en heren. Anneke vindt zelf erg leuk 

om in een gemengd team te spelen. Als team hebben ze het 

erg gezellig met elkaar. Het is een fanatiek team die ook zo 

af en toe eens op elkaar mopperen. Vorig jaar zijn ze  

kampioen geworden. De sleutel voor dit succes?  

“Een goed op elkaar ingespeeld team” aldus Anneke.  

Familie Mol: 

Het echte volleybalbloed van de familie Mol heeft Anneke niet 

(ze in aangetrouwde familie).  

Echter, de vereniging zit na 32 jaar inmiddels wel in haar 

hart. Anneke heeft zich ook lange tijd ingezet voor de  

vereniging: 10 jaar bestuur (scheidsrechtercoördinator) en 

meer dan 25 jaar toernooicommissie!  

Anneke in het dagelijks leven 

Naast volleyballen houdt Anneke 

zich ook nog met vele andere dingen 

bezig.  

Zo is zij op de vrijdag aan het werk in 

de bibliotheek in „s Gravendeel.  

Een paar ochtenden in de week 

werkt zij ook als interieurverzorgster.  

Op maandagavond  zingt zij en  

tegelijkertijd is zij penningmeester 

van het koor. Bij de Hervormde  

Gemeente is Anneke ouderling.  

Verder is Anneke ook regelmatig op 

de wandel- en fietspaden te vinden.  

Na 32 jaar is Anneke nog niet uitgevolleybald en zij hoopt dan ook nog lang bij de verenging   

te kunnen blijven spelen als Recreant! 
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GEFELICITEERD 
Onze jarige leden in week 14 - week 18 

Allemaal (nog / alvast) van  

harte gefeliciteerd! 

4 april - Kjell Noordzij / Kirsten van Agteren 

13 april - Erik Meijer 

18 april - Willeke Kuijthof / Mark Nederlof 

21 april - Chris Hoek 

22 april - Arjan Leeuwenburgh 

30 april - Mike Kliffen 

 

 

 

 

Nog één babyfoto die u tegoed had 

Björn Cornelis van Noort  

geboren op 16 februari 2011 

Zoon van Jacqueline van Leeuwen (oud-

D2) en Robbert van Noort   



 

 

 Zaalwacht       week 15 
Hieronder volgt een overzicht van de teams die zaalwacht hebben in week 15.  

 

Let op! 

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            . 

16-04-2011 14:30 uur Jongens B Heren 3  Zelf 

  16:30 uur Meisjes C Dames 1  Zelf 

  16:30 uur Dames 4 Dames 1  Dames 3 

  16:30 uur Heren 3 (extern)  Heren 2 

  18:15 uur Dames 3 (extern)  Dames 4 

  18:15 uur Heren 1 (extern)  Heren 3  

  18:15 uur Heren 5 Heren 4  Heren 3  

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

  20:00 uur Heren 2 (extern)  Dames 4 

  20:00 uur Heren 4 (extern)  Dames 3 

 

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

 

Dit was het laatste zaalwachtrooster van dit seizoen.  

Met elkaar maken we de thuiswedstrijden tot een goedlopende dag! 

Namens het bestuur bedankt voor jullie inzet.  

Op een nieuw seizoen! 

 

 Nieuwsflits 

 

Tenue 

Ook Heren 5 is om! En hoe. In volledig paars 

tenue schitteren zij tegenwoordig op de velden! 

Deze teamfoto wilden we jullie niet onthouden! 

 

 

 

 

De groene Olifant 

Waarschijnlijk zal in mei de definitieve beslissing vallen m.b.t. de sluiting 

van de Groene Olifant. Tot die tijd zullen er nog asbestmetingen  

plaatsvinden. Bij de laatste asbestmeting in maart waren geen asbestvezels 

gevonden.  
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  Schaaltie 

Aan de top is het eenzaam. De echte groten der aarde weten dat. Ik heb geen idee. Eva wel.  

Als beëdigd bestuurslid Communicatie en PR én slaapkameraccesoire van De Voorzitter is Eva in korte 

tijd uitgegroeid tot de machtigste vrouw in dat hete volleybalwereldje van de Hoeksche Waard-Oost.  

Deze femme fatale betrekt binnenkort een kapitaal pand in het mondaine Strijen en gaat door het leven 

als de Eva Jinek van de koude grond.  

En diezelfde Eva, die vraagt mij om een column! Tegen Eva zeg je geen “nee”. Zo leerden Jeroen  

Kornaat en kornuiten al op jonge leeftijd. En ik leerde met ze mee. En zo kon het gebeuren dat Eva 

slechts een keer of zes via alle denkbare communicatiekanalen haar verzoek hoefde in te dienen, of ik 

kroop al bedeesd achter de toetsen. 

Het onderwerp van deze week is de onvolprezen bittergarnituur. Echt 

bitter is die niet. En de garnituur ontbreekt vrijwel altijd (overigens niet 

in sporthal De Drie Maenen van Voy, daar wordt nog ouderwets ge-

raspte peen en een olijfje geserveerd naast het frikadelletje). Maar 

toch, ik vraag me wel eens af of de trouwe lezer de kracht van de bitter-

garnituur wel ten volste weet te waarderen. Goed, het is natuurlijk een 

verzameling krokant slachtafval met altijd te weinig saus en het ligt al 

jaren te lang in een vrieskist. In feite is ochtendurine gezonder. 

Maar ja. Zie je het voor je? Lonneke Snaaijer met aanvoerdersband, omringd door een voltallige dames-

selectie, slurpend aan een dampend glas ochtendurine….? Ja? Echt? Oké. Ik sluit ook niet uit dat het 

gebeurd. Waar het om gaat is dat je daar nog altijd geen team van wordt. 

Een team wordt je achter een schaaltje. Heer en Twee is er groot mee geworden. De jonge Ferry  

Lupescu had naar verluid op driejarige leeftijd geen theeserviesje maar een My First Garnituurschaaltje 

compleet met plastic gehaktballetjes. Nanu (Ferry Nanulaita) had wel gewoon het theeserviesje en wat 

liet hij jan en alleman smullen van die kopjes net echte thee! Toen was geluk nog heel gewoon. Maar dat 

terzijde. 

Een team wordt je achter een schaaltje. Biertje erbij. Slappe praat. En gezamenlijk met die knuisten in 

die schaal. Dat smeed banden voor het leven. Ik roep elk team dan ook op om schaaltjes te bestellen. 

Niet twijfelen. Want volleybal alleen, daar is geen mens gelukkig van geworden.  

Teamgevoel, gezelligheid, sfeer. Een schaaltje geeft het je, en meer. Ik verwacht u allen dan ook op de 

Purple Party! Al twijfel ik nog over het logisch verband tussen die laatste twee zinnen. 

Een waarschuwing tot slot: kijk altijd goed in de teamindeling of Bart Waalwijk niet toevallig in je team zit. 

Deze man spot met de bittergarnituur-wetten! Met Bart wordt elk schaaltje een keihard gevecht tot de 

laatste bitterbal. De rustige, lievere types, eindigen geheid zonder een enkel snackje te hebben  

geproefd. Bart Waalwijk: liefhebber van gloeiende ballen. Bitterballen welteverstaan. Maar ja, iets  

vertederends heeft het ook wel. Laatst nog bij Voverdi. De barman stuurde een schaaltje van het huis 

rond, gewoon voor de lekkere trek en de goede sfeer. Gratis. En toen kwam het schaaltje bij Bart langs, 

met vriendelijk de vraag “jongens willen jullie een hapje?”. En Bart? Hij kon niet geloven dat zoiets moois 

– gratis snacks – daadwerkelijk kon bestaan. Was er dan toch een god? En dan die grote ogen. En de 

verbaasde, maar intens gelukkige uitroep “serieus?” Kostelijke kost. Rest mij om te zeggen: ik zie u allen 

graag op de Purple Party. Tot dan! 

           

         Met dank aan Pieter Paul Uitterlinden 

collumn 
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  Volleybal-tips 
Een wedstrijd  voor het Nederlands Kampioenschap! 

Woensdag 20 april - 19:30 uur  
Topsportcentrum Rotterdam 

 
Rivium Rotterdam  VS  Langhenkel 

Kampioenen 

Voor iedereen die het gemist heeft….”gelukkig hebben we de foto’s nog” 
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Het seizoen zit er bijna op! Binnenkort worden de laatste wedstrijden  
gespeeld en…..is daar het eindfeest!  

Kom allen…….in het paars! 
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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  

BeneVia-team met nog enkele (1 of 2) wedstrijden te 

gaan. Voor sommige teams is al duidelijk welke plek het 

hoogst haalbaar is. Voor andere teams kunnen de laatste 

paar  wedstrijden nog belangrijke punten opleveren.  

Heren 
Heren 1                pt. 

8. Volley 2B 2*           54 

9. BeneVia 1         43 

10. Fusion 3*                    39 

 

Heren 2 & 3  

1. BeneVia 3             96 

2. Voverdi 1*           71 

 
3. Gavoc‟10 1 **     70 

4. BeneVia 2           69 

5. Voverdi 1 *          63 

 

Heren 4 

10. Forza Sch. 2   21 

10. Yum 2         20 
11. BeneVia 4           6 

 

Heren 5 

8. Hollemare 1*     27 

9. BeneVia 5         23 

10. Volley Zuid        13 

 

Heren 6 

8. Vridos 3              35  

9. BeneVia 6         29 

10. Nat. Nederl. 1  19 

Dames 
Dames 1              pt. 

3. VVS’92 1            68 

4. BeneVia 1  *           57 

5. Redkey Goirl 1  57 

 

Dames 3 

4. Intermezzo 1     50 

5. BeneVia 3           44 

6. Yum 1                    44 

 

Dames 4 

8. Vovero 2           22 

9. BeneVia 4         20  

10. Yum 2 *           11 

 

Jeugd 
Jongens B          pt. 

5. Spirit 1         12 

6. BeneVia 1        11 

7. Spivo 1             10 

 

Meisjes C 

5. Intermezzo       22  

6. BeneVia 1        12 

7. Volley Zuid 3    12 

 

  

Recreanten 
Recreanten 

4. Astrea 1            23 

5. BeneVia 1         21 

6. Snoopy 5 5x*     20  

 

* 1 wedstrijd meer gespeeld 

** 2 wedstrijden meer gespeeld 

* 1 wedstrijd minder gespeeld 
** 2 wedstrijden minder gespeeld 

Standenoverzicht van 11-4-2011 

Zie ook! http://www.hwvvbenevia.nl/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=17&Itemid=34 

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…? 

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 set-up. 

Houd in week 19 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 

Aflevering 9: BLOKKERING (na loopverplaatsing) 


