
Billen tikken werkt! 

Nieuwsbrief 
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De volleybalsport staat bekend om het „billen tikken‟ na het scoren van een punt!  

Buitenstaanders willen hier nog wel eens met verbazing op reageren.  

Echter stond onlangs in de krant een opmerkelijk bericht waardoor we dat billen tikken  

er in ieder geval maar in moeten houden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn weliswaar geen basketballers, maar we beoefenen wel een sport met een bal én  

ook wij moeten meer punten scoren dan de tegenstander om te winnen. 

Ondanks dat de aanraking ‟billen tikken‟ niet speciaal is onderzocht, is het toch een  

duidelijke feliciterende aanraking welke we na het scoren van een punt niet moeten  

vergeten! Evenals de high five, low five, groepshug, schouderklop, hoopje, omhelzing, etc.  

 

  

 

 

 

 

 

Eind 2010 is in zicht, 2011 staat voor de deur. Met kerst eten we onze buik weer rond en met oud & nieuw 

doen we er nog een schepje bovenop. Vele oliebollen worden op tafel gezet (en gegeten tijdens het aanko-

mende Oliebollentoernooi). Echter...deze aangegeten kilo’s moeten er in 2011 natuurlijk wel weer af, willen 

we nog stijgen in de ranglijsten.  

Dus lieve volleyballers, geniet van al het heerlijke december-eten, maar denk er aan:  

in januari weer op volleybaldieet! 
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Aanraken maakt basketballers beter 

Naarmate basketballers elkaar in het begin van het seizoen vaker vrolijk aanraken bij  

successen, blijken later in het seizoen beter te spelen - individueel en als team.  

Dat schrijven psychologen van de Universiteit van Californië te Berkeley in het  

oktobernummer van Emotion. De onderzoekers codeerden alle aanrakingen tussen spelers 

in de eerste twee maanden van het Amerikaanse basketbalseizoen 2008-2009.  

Vervolgens concentreerden ze zich op feliciterende aanrakingen, zoals high fives,  

omhelzingen, elkaars hoofd vastgrijpen. Aanraken bevordert het onderling vertrouwen en 

de samenwerking, schrijven de psychologen, maar het is wel contextafhankelijk.  

Op kantoor elkaars hoofden vastgrijpen hoeft geen positief effect te hebben.  
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Maak kennis met...Stijny 

Er gaan leden … én er komen nieuwe leden bij!  

Bij deze stellen we een relatief ´nieuw´ lid aan u voor! 

Volleybalkeuze 

Stijny is in september 2009 officieel gaan volleyballen bij HWVV BeneVia. Volleybalervaring had 

zij niet, dus kwam zij in aanraking met een voor haar „nieuwe‟ sport.  

Stijny speelde al langer met de gedachte om te gaan sporten. Dit, omdat sport toch goed schijnt 

te zijn voor de gezondheid. Voetbal bleek het na een paar maanden niet te zijn. Een vriendin van 

Stijny (al verenigingslid) vroeg of zij geen zin had om een keertje mee te gaan naar een  

volleybaltraining….en zo geschiedde.  

Competitie 

De volleybalsport heeft Stijny gelukkig enthousiast ge-

maakt! Momenteel speelt Stijny in dames 4. Na een jaar 

trainen, is Stijny sinds dit seizoen ook competitie gaan 

spelen. In de competitie bezet zij de diagonaal-positie.  

Competitie spelen was even wennen voor Stijny, maar 

ze vindt het wel erg leuk. Vorig seizoen was Stijny nog 

fanatiek aan het aanmoedigen, nu is zij fanatiek aan het 

mee doen.  

Dames 4 

Stijny is haar volleybalcarrière begon-

nen in dames 4. Vanaf dag één heeft  

ze zich thuis gevoeld in dames 4:  

“een leuke groep meiden waar je snel  

in opgenomen wordt, ik voelde me snel 

thuis. Bedankt dames!”.  

Naast dat Stijny volleybal een leuk 

sport vind, waar veel inzicht en tech-

niek voor nodig is, heeft Dames 4 ook 

zeker meegespeeld in haar keuze om 

te blijven volleyballen bij HWVV Bene-

Via.  

Groei 

Stijny is vorig seizoen als volleybalgroentje begonnen, maar  

geeft aan dat ze in een kleine 1,5 seizoen, al ontzettend veel 

heeft geleerd van medespelers en de trainer.  

Stijny vindt dat ze nog wel veel moet leren, met name het  

afleveren van een zuivere pass vindt ze nog lastig.  

Echter, zoals we allemaal weten: oefening baart kunst! 

Toekomst 

In de seizoenen die komen 

gaan, wil Stijny graag nog be-

ter leren volleyballen. Voor 

haar is echter plezier beleven  

bij het sporten ook zeer be-

langrijk! 

Ze hoopt nog lang bij de  

verenging met plezier te  

kunnen blijven volleyballen. 

 

 

 

 

Aangenaam kennis te maken 
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GEFELICITEERD 
Onze jarige leden in week 50 - week 1 

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 

15 december - Daniëlle Mol 

20 december - Caitlin Smaal 

25 december - Jacqueline Hoek-Reedijk 

27 december - Leandra Snijders 

29 december - Robin Peters 

1 januari - Arie Mol & Cobi Prins 

6 januari - Tim Zuiderent 

Onlangs zijn er twee acties uitgezet door Dames 1 en Joep Honig (resp. de Pepernotenactie 

en Grote Clubactie) waarbij jij gevraagd werd om een steentje bij te dragen.    

Bedankt voor jouw bijdrage! 

Grote Clubactie 

Namens de vereniging en namens Joep 

Honig en zijn Heren 6 hartelijk bedankt 

voor het afnemen van de loten van de 

Grote Clubactie.  

80 % van ieder verkocht lot (we hebben 

met elkaar 150 loten gekocht/verkocht) 

komt ten goede van de vereniging. 

Pepernotenactie 

Jullie zijn zeer goed bezig geweest om zoveel  

mogelijk mensen te voorzien van heerlijke  

pepernoten. Al dat verkopen heeft tot een  

spectaculaire opbrengst geleid. Vorige jaar leverde 

deze actie de vereniging al veel op, maar dit jaar 

hebben jullie er nog een schepje bovenop gedaan!!! 

Dit jaar hebben jullie voor een top-opbrengst gezorgd 

van meer dan 1.200 euro! Fantastisch gedaan! 

Wederom: bedankt voor je inzet! 

 

TOP-3-pepernoot-verkopers  

Jannet de Koning - 146 zakken 

Arjan Leeuwenburgh - 80 zakken 

Martijn en Eva - 73 zakken 

BEDANKT! 



 

 Zaalwacht       week 50 - 1 

De jeugd & de beker 
De jeugd van Benevia is helaas niet door naar de volgende ronde in het bekertoernooi.  

Meisjes C heeft helaas op het laatste moment moeten afzeggen vanwege te weinig  

beschikbare speelsters. Ook jongens B bleek uiteindelijk maar 5 spelers te hebben. Dit kwam 

mede door het feit dat dispensatiespelers niet aan het bekertoernooi mogen deelnemen.  

Desondanks zijn de jongens wel naar Oud Beijerland afgereisd. De jongens hadden alle drie 

de wedstrijden van te voren op papier al met 2-0 verloren, maar gelukkig mochten de wed-

strijden 'off the record'  wel gespeeld worden. DVO bleek een maatje te groot voor de jongens. 

Tegen Apollo uit Numansdorp werd met 1-1 gelijk gespeeld. De derde wedstrijd tegen Sarto 

uit Tilburg, die het in de wedstrijd daarvoor DVO nog erg moeilijk maakte, werd ook knap 

gelijk gespeeld. De jongens hebben laten zien dat zij ook met maar 5 mensen in het veld een 

aardig potje kunnen volleyballen! 

Winterweer 
Vier december jongstleden zouden we met elkaar uitwijken naar de sporthal in Heinenoord 
om daar onze „thuis‟wedstrijden te spelen. Echter, sneeuw gooide flink roet in het eten.  
Verschillende teams belden af, of teams besloten in overleg de wedstrijd niet door te laten 
gaan. Er was echter 1 team dat wel de sneeuw trotseerde: Dames 4! Helaas hebben de dames 
met 4-0 verloren. Maar jah….wat wil je in een verlaten zaal… (we weten immers dat publiek onze 

prestaties verhoogd (zie nieuwsbrief 3))  

Oliebollentoernooi 
Geef je op voor het oliebollentoernooi op maandag 27 december in de Kees Verkerkhal. 
Jeugd vanaf 18:00 uur, Senioren vanaf 19:00 uur.  
Kom allen om het jaar 2010 gezamenlijk af te sluiten met volleybal en een oliebol! 

 
Opgeven kan via Arie Mol: a.mol1@chello.nl // JC: jc-hwvvbenevia@hotmail.com  

 Nieuwsflits 

Hieronder volgt een overzicht van de leden die zaalwacht hebben in week 50 - 1.  
 

Let op! 
Schrijf je zaalwacht in je agenda en zorg dat je op tijd komt (1/2 uur voor de wedstrijd) 

Zaalwacht is geen vrijblijvendheid, maar een verplichting. 

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

vervanger te zoeken.  

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

 

Dag  Tijd  Bij  Scheidsrechter Teller            . 

08-01-2010 11:30 uur Jongens B Karin Lupescu  zelf 

  13:00 uur Meisjes C Willeke Kruithof zelf 

  16:30 uur Dames 4 Nico de Jong  zelf 

  16:30 uur Heren 3 (extern)  Aren de Kanter 

  18:15 uur Dames 3 (extern)  Wijnand de Bruijne 

  18:15 uur Heren 1 (extern)  Jannet de Koning 

  20:00 uur Dames 1 (extern)  Martine de Man / Leandra Snijders 

  20:00 uur Heren 2 (extern)  Chris Hoek 

  20:00 uur Heren 4 (extern)  Judith Meijer 

10-01-2010 21:15 uur Heren 6 Jaco van der Zwaal Zelf 

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

Echt een fan van korfbal zijn we niet, wij niet-korfballers. Waar je als volleyballer 

je sport zo af en toe moet verdedigen tegen onwetenden (“het is echt supervet hoor, 

en je moet er bij nadenken, dus het is een sport voor slimme mensen”), daar is de 

korfballer permanent de nationale teamsport-pispaal. Geloof me maar, gemengd 

douchen wordt nooit een cliché. En ik heb nog steeds een doos Merci in de kast liggen, voor de  

bedenker van de geniale term Korkybal. Kortom, die korkyballers staan echt wel een paar stapjes 

lager op de maatschappelijke ladder dan wij, edele volleyballers. 

 

Waar wil die naar toe die maffe Pieter? Gaat ie echt een column lang korfbal afkraken? Zijn  

wedstrijdverslagen zijn altijd al zo guitig, met kinky bijnamen enzo. Lekker lachen als Arco Bijl 

weer wordt weggezet als de nationale teddybeer. Niks van dat alles, deze column gaat diep door  

jullie zielen snijden. Want er is iets wat die korfballers standaard beter doen dan wij. En dat is niet te 

pas en te onpas keihard „partij‟ roepen. Dat laatste is trouwens wel extreem sneu, dat even terzijde. 

 

Wat dan wel? Ik leg het u uit. Korfballers zitten onvoorwaardelijk op korfbal. Als er een training is, 

dan komen ze trainen. En als er gespeeld moet worden, op dat kolderieke veld met die twee lange 

palen met dat gele plastic mandje erop - het lijkt de paascollectie van de Albert Heijn wel - dan  

komen ze spelen en verdedigen ze hun eer tegen levensgevaarlijke tegenstandersploegen als  

Ons Eibernest, de Korfrakkers, Eyckelkorf en Vriendenschaar (eerlijk waar, zoek maar op 

www.knkv.nl). Korfballers zijn er gewoon altijd. Dat heeft welliswaar een reden. Bij korfbal speel je 

met, geloof het of niet, twee vakken van vier personen. Om te kunnen trainen moeten alle acht  

spelers er dan ook zijn, anders werkt het gewoon niet. Maar feit is: ze zijn er. 

 

“Wij hebben Mike&Erik”, zou je kunnen zeggen, “die zijn er ook altijd”. En Martin Blok, die  

allemansvriend, komt wekelijks op zijn witte paard uit Haarlem. Klopt. En ik weet ook dat een aantal 

trouwe lezers vanwege blessureproblematiek niet altijd kan komen trainen. Maar dan nog! Dan nog. 

De gemiddelde BeneViaan lijkt als een moderne Hamlet door het leven te gaan. „To train or not to 

train, that‟s the question?‟ Kansloos. Mijn oproep, lieve lezers: Zit ‟s niet elke trainingsavond te  

zoeken naar smoesjes. “Heren ik ben er niet, de nieuwe Cosmopolitan was net gekomen en Claudia 

had gevulde speculaas gekocht….”, die kennen we nu wel. Kom. Gewoon. Trainen.  

Wie de schoenpast, trekke hem aan. 

Met dank aan Pieter Paul Uitterlinden 

Column 

 Volleybal-tips 
In de aankomende weken vinden er geen wedstrijden plaats van  
Rivium Rotterdam Volleybal in het Topsportcentrum Rotterdam 
 

Boek-tip 
Volleybal aan de basis is een boek voor de beginnende volleybaltrainer!  
Een tip voor alle (toekomstige) trainers die we als vereniging ieder seizoen 
weer hard nodig hebben! (bestellen? Ga naar www.volleybaldirect.nl) 
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Dag Sinterklaasje, Dag Sinterklaasje 

Maandag 29 november was het Sinterklaasfeest voor de jeugd.  

De nieuwe CMV-groep startte deze avond met een spannend Sinterklaasspel onder leiding van  

Martine en Sylvia. Toen de meiden erg moe waren geworden en de grotere jeugd inmiddels ook in 

de sporthal was gearriveerd was het tijd voor een gezamenlijk diner.  

Coach Jacob (meisjes C) had ijzel en sneeuw getrotseerd om heerlijke patat voor iedereen te halen. 

Ondertussen hadden Jacqueline en Willeke gezorgd voor een sfeervolle sfeer in de Kees Verkerkhal 

door de lichten uit te doen en allemaal kaarsjes aan te steken.  

Toen we net klaar waren met eten werd er opeens hard op de deur geklopt… 

Wie kon dat nou zijn?  Sinterklaas en Zwarte Piet!!  

Nadat de jeugd van de eerste schrik was bekomen en allemaal op de banken had plaatsgenomen 

werd er gezongen voor de Sint. De Sint wist over iedereen wel wat te vertellen, wat soms tot veel 

gegiechel en toch ook wat zenuwachtige gezichten zorgde.  

Alle kinderen hebben een cadeautje van de Sint gekregen en na nog een paar liedjes en een heuse 

fotosessie werden ze onder 'Dag Sinterklaasje' weer uitgezwaaid.  

Tenslotte was er voor de oudere jeugd nog 'Sinterklaas-muizen-stelen' en een paar potjes trefbal, 

waarbij de jeugd heeft laten zien dat zij de toekomst zijn door gemakkelijk te winnen van de 'leiding'. 

 

De Jeugdcommissie wil via deze weg alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Speciale dank gaat 

uit naar Recreanten Arie en Heidi, die er voor hebben gezorgd dat Sint en Piet tijd hebben vrijge-

maakt om onze jeugd te komen bezoeken! 
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Het bestuur wenst je  

Prettige Kerstdagen 

en een sportief 2011 
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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 na 7 wedstrijden spelen. (of 8 wed-

strijden door H2 en de damesteams / 6 wedstrijden 

voor de Meisjes C).  

Heren 
Heren 1                pt. 

8. Move4U 1*        18 

9. BeneVia 1         12 

10. Fusion 3                10 

 

Heren 2 & 3  

1. Voverdi 1*          34 

2. BeneVia 3 *        33 

3. VVS‟92 2 **         31 
 

5. Zuvo 2 *             27 

6. BeneVia 2           25 

7. Micro-El 3 *        22 

 

Heren 4 

9. DVO           9 

10. Forza Sch.         4 

11. BeneVia 4         3 

 

Heren 5 

7. Vovero 2 **       10 

8. BeneVia 5         10 

9. Volley Zuid 4 *    9 

 

Heren 6 

9. Nat. Nederl. 1 * 11 

10. BeneVia 6         7 

11. Vedo’70 3         0 

Dames 
Dames 1              pt. 

8. City Bril Kr 1 *   19 

9. BeneVia 1               14 

10. Mirco-El 3 *     14 

 

Dames 3 

6. RVC Libanon** 20 

7. BeneVia 3         17  

8. Volley Zuid**       17 

 

Dames 4 

9. Yum 2 **           10 
10. MVC 2 *            9 

11. BeneVia 4         8  

Jeugd 
Jongens B          pt. 

6. Spivo*        12  

7. BeneVia 1           9 

8. Forza Sch.*           9 

 

Meisjes C 

6. Forza Sch. *       7  

7. BeneVia 1          7 

8. Ibis 1                  0 

 

  

Recreanten 
Recreanten 

2. Voio’72 2 *       15 

3. BeneVia 1        14 

2. King Sof. *         13  

 

* 1 wedstrijd meer gespeeld 

** 2 wedstrijden meer gespeeld 

* 1 wedstrijd minder gespeeld 
** 2 wedstrijden minder gespeeld 

Standenoverzicht van 12-12-2010 

Dames 1 is het team dat als enige een plaatsje omhoog is gestegen. Alle andere 

teams zijn gedaald of lekker blijven plakken. Echter, de teams hebben deze afge-

lopen 4 weken niet veel gelegenheid gehad om te stijgen... Vele teams hebben 

namelijk maar 1 wedstrijd gespeeld. 

Nu het einde van het jaar in zicht is en er geen of één (inhaal)wedstrijd nog moet 

worden gespeeld gaan we ons best doen om januari 2011 te zorgen voor een stij-

ging in de ranking.  
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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 voorkomt het punt van de tegenstander. 

Aflevering 5: VERDEDIGING duik voorwaarts 

Houd in week 2 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-aritkelen 


