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De start van een nieuw jaar en tevens in januari de start van de tweede competitieronde. Tijd om vooruit te
blikken naar wat komen gaat. Nieuwe goede voornemens. Nieuwe kampioenen. Nieuwe degradanten. Nieuwe leden. Nieuwe trends. Nieuwe volleybalregels. Nieuwe trainers. Nieuwe coaches. Nieuwe volleybalbaby’s. Nieuwe volleybalstelletjes. Nieuwe tactieken. Nieuwe yellen. Nieuwe volleybalschoenen. Nieuwe
tenues (voor enkele teams). Nieuwe supporters. Nieuwe snacks aan de bar. Nieuwe vrijwilligers.
Maar laten we vooral niet vergeten al het goeds uit het verleden mee te nemen.
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Er zijn verschillende mensen die vrijwillig actief zijn binnen de vereniging.
Maak kennis met 1 van hen! Deze nieuwsbrief: onze secretaris Ramona Tuk.

De vrouw achter de schermen
Wanneer ben je met de taak als secretaris begonnen en waarom ben je hiermee
begonnen?

Ik ben in 2006 begonnen als secretaris bij onze vereniging. Ik ben bij de vorige vereniging
waar ik lid van ben geweest (Duikteam Hoeksche Waard) eigenlijk ook altijd actief geweest
als trainer en JC-voorzitter. En eigenlijk ben ik van mening dat iedereen iets voor zijn
vereniging zou moeten doen, dus toen Ferry Lupescu mij destijds gevraagd heeft voor het
bestuur, zag ik dit als een goede kans om mijn bijdrage te leveren aan onze mooie club.
Je zit al lange tijd in het bestuur als secretaris. Wat is er voor jou in de afgelopen jaren veranderd?

Ach lange tijd....wat is een lange tijd. Maar ik ben in ieder geval wel degene die van het huidige bestuur het langste zit. De afgelopen jaren zijn er veel wisselingen in het bestuur geweest. Ik hoop dat het huidige bestuur de komende paar jaar in het bestuur wil blijven.
Kun je aangeven wat jouw taak als secretaris ongeveer inhoudt?

Als secretaris maak ik, naast de voorzitter Martijn in het Veld en penningmeester Arco Bijl, deel uit van het
dagelijks bestuur van onze vereniging. Ik ben het aanspreekpunt van onze vereniging voor de Nevobo, de
gemeente(s), nieuwe leden en andere verenigingen. Ik zorg voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering.
Ook verzorgde ik tot anderhalf jaar geleden de ledenadministratie. Deze taak is inmiddels overgenomen door Onno
Muijzer.
Wat motiveert je om je zo vrijwillig in te zetten voor de vereniging?

Vele handen maken licht werk. Als iedereen iets doet dan blijft het leuk (en betaalbaar) om te volleyballen.
De laatste tijd hebben we je niet in het veld gezien, maar op de tribune. Wat is de reden hiervoor?

Mijn afwezigheid op het veld heeft twee redenen. Ik heb een blessure aan mijn achterste kruisband waardoor ik
vanaf begin oktober niet meer kan spelen. En inmiddels ben ik ook 23 weken zwanger dus van spelen komt het dit
seizoen zeker niet meer.
Wanneer hoop je weer in het veld te staan?

Als ik niet aan mijn knie geopereerd hoef te worden, hoop ik in het nieuwe seizoen weer te kunnen spelen.
Hoe lang volleybal je eigenlijk al?

Ik speel inmiddels acht jaar volleybal.
Wat maakt volleybal voor jou een leuke sport?

Volleybal is een geweldige sport. Ik kan er al mijn energie in kwijt.
Hoe is het om in dames 3 te spelen?

Dames 3 is een gezellig team om in te spelen en al mijn teamgenoten zijn zonder uitzondering hartstikke leuke
meiden.
Wat doe je verder in het dagelijkse leven?

Ik werk (4 dagen per week) als volmachtbeheerder bij Heinenoord Assuradeuren. Heinenoord is een zusterbedrijf
van onze sponsor BeneVia. Deze bedrijven zijn beide actief in de financiële dienstverlening. Ik stuur de
volmachtafdeling aan en ben lid van het management team van Heinenoord-BeneVia.
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GEFELICITEERD
Onze jarige leden in week 2 - week 5

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!
11 januari - Alex Brouwer
13 januari - Wim Smits
15 januari - Wim Snijders
16 januari - Martin Brand & Ton de Kanter
17 januari - Freek v/d Berg
19 januari - Arco Bijl & Lennert v/d Wulp
21 januari - Esra Buizer & Lotte van Es
23 januari - Joost Strijker
27 januari - Nico de Jong
28 januari - Jessica v/d Ree
30 januari - Harry Monen
31 januari - Jan Roos & Laura Rijsdijk
1 februari - Annemarie van Blitterswijk
3 februari - Lonneke Snaaijer
5 februari - Michael den Hartog

Oliebollentoernooi 2010
Op maandag 27 december 2010 was (terug van weggeweest) het oliebollentoernooi van
HWVV BeneVia. Aan het begin van de avond hebben de jeugdleden de spits afgebeten
door een mix-wedstrijd te spelen. Na een 1-1 gelijkspel werd de derde set een heuze
thriller, welke met een 26-24 werd afgesloten.
Ondertussen waren de eerste senioren de hal al binnen gedruppeld en konden ook zij hun
volleybaltalenten met de rest van de vereniging delen. De teams werden ingedeeld
middels lootjes trekken en de eerste opdracht van de teams was om een pakkende
teamnaam te verzinnen. Er bleken net te weinig deelnemers te zijn om alle 8 teams vol te
krijgen. Dit was een uitgelezen kans voor de fanatiekelingen onder ons om wat extra
wedstrijdjes mee te pikken.
Na 3 poulewedstrijden, 3 wedstrijden in de winnaars- of verliezerspoule en een
afsluitende wedstrijd om de uiteindelijke klassering te bepalen kon de douche en daarna
natuurlijk de kantine van Geke worden opgezocht.
De uiteindelijke klassering: 1. Soepzooitje, 2. Geweldig, 3. Net Niet, 4. Playbackers,
5. De Harries, 6. De Bende, 7. Oerend Hard, 8. Beregoed.
De organisatie kan terugkijken op een geslaagd toernooi, dus wie weet tot volgend jaar!

Voor, tijdens en na de wedstrijden kon men natuurlijk genieten van
overheerlijke oliebollen. Bakkerij Jan Vlot heeft dit voor ons
mogelijk gemaakt. Onze dank hiervoor!
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Zaalwacht

week 2-5

Hieronder volgt een overzicht van de teams die zaalwacht hebben in week 2 - 5.
Let op!
Vanaf de tweede competitiehelft (29-1-2011) 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

10-01-2011

21:15 uur

Heren 6

Jaco van der Zwaal

Zelf

15-01-2011

11:30 uur
16:30 uur
16:30 uur
18:15 uur
18:15 uur
18:15 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Jongens B
Dames 4
Heren 3
Dames 3
Heren 1
Heren 5
Dames 1
Heren 2
Heren 4

Jacqueline Hoek
Jan v/d Star
(extern)
(extern)
(extern)
Bart Waalwijk
(extern)
(extern)
(extern)

zelf
zelf
Mark Hollaar
Ton de Kanter
Nadine van der Zwaal
Wouter van der Heiden
Ferry Nanulaitta & Lennard de Jong
Lennert van der Wulp
Tamara Klunne

29-01-2011

16:30 uur

Heren 3

(extern)

Heren 2

31-01-2011

21:15 uur

Heren 6

Heren 5

zelf

05-02-2011

16:30 uur
16:30 uur
18:15 uur
18:15 uur
18:15 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Meisjes C
Dames 4
Dames 3
Heren 1
Heren 5
Dames 1
Heren 2
Heren 4

Dames 1
Heren 4
(extern)
(extern)
???
(extern)
(extern)
(extern)

zelf
Dames 3
Heren 2
Heren 4
Heren 6
Heren 1 (2x)
Heren 5
Dames 4

.

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

Nieuwsflits
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.
Nieuwe Babyboom
In nieuwsbrief 2 kon je kennis maken met 5 BeneVia-babyboom-baby’s.
Houd je vast, er komt dit jaar een nieuwe babyboom aan (sterker nog hij is al begonnen)! De baby van Bart Waalwijk (H2) en de baby van Wendy Bron (D4) zijn
inmiddels al geboren. De baby’s van Rebecca (D2), Jacqueline (D2), Diane (D2),
Arco (H2) & Ramona (D3) kunnen we binnen nu en 5 maanden bewonderen!
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Een column

Flauw. Heb je als columnist geen leuk, actueel onderwerp, ga je zitten schrijven over het schrijven
van een column. Beetje makkelijk. Maar toch altijd nog beter dan gezeur over goede voornemens,
wat zal het jaar ons brengen lieve mensen, naast een broodje beenham op de braderie, komt allen,
komt dat zien, pluk de dag, leef je leven leef zoveel je kan, ja toch een ander doet het niet voor je,
niet dan? Kortom: een column over een column.
Het is geen makkelijk vak, columnist. Echt niet jongen. De reacties op mijn eerste column (Ode aan
de korfballer) waren lauw. “Mwah”. Automaatkoffie met een zoetje. Broodje kaas dat net te lang
buiten de koeling is bewaard. Dat niveau. En terecht.
Dan kan ik gaan zeuren dat mijn échte eerste column (iets met Strijen en zand) wel ijzersterk was,
maar helaas niet door de strenge censuur van het bestuur is gekomen. Misschien ook wel terecht,
het bestuur moet deze club overeind zien te houden en aan allerlei belangen denken.
Maar ik kan je verzekeren: die column had geen lauwe reacties opgeleverd. Want Strijen Beach, dat
kan mij gewoon niet bekoren. Die hele heisa. “We trekken allemaal een heel verongelijkt gezicht en
richten een eigen clubje op.” En dan gaan we elke woensdagavond met een beker roosvice en een
stuk ontbijtkoek zitten hopen dat HWVV Benevia ons heel erg mist. O jeetje, Heren 4 zonder powerboy Edwin de Koning… Het Strijen Beach-gevoel, mij niet gezien. Don’t cry for me, en laat ik het
nog gekker maken: ik wordt nog liever DVO’er.
Dat en meer, had ik met jullie willen delen. Plus nog een enorme hoeveelheid flauwe geintjes over
de financiële wonderboy Arco Bijl, die de pech heeft dat hij van romige witte chocolade, kruidenbaden en fluffy sierkussens houdt en daarom een gewild lustobject is voor elke columnist. Een man
naar mijn hart, met een hart van goud. Maar die column krijgen jullie dus niet te lezen. In plaats
daarvan dit samenraapsel, met op de valreep toch nog een primeur. De redactie van dit mooie stukje paarse lectuur heeft namelijk haar zinnen gezet op een tweede columnist. Een duo-co-schap. In
zijn schaduw mag ik niet eens zijn schoenveters strikken, maar ik heb wel de eer om hem opnieuw
te presenteren. Hij is boomlang. Damesvolleybal, arbitrage en de NeVoBo heeft hij al eens met
scherpe pen gefileerd. En zijn volgende lijdend voorwerp, dat zou jij wel eens kunnen zijn. Hij ziet
alles en trekt zijn been nooit in. Dames en heren, terug van weggeweest, vanaf volgende maand:
Vlasbloms Visie!
Met dank aan Pieter Paul Uitterlinden

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
Donderdag 13 januari - 19:30 uur
Rivium Rotterdam Volleybal VS. Langhenkel Volley
Vrijdag 28 januari - 19:30 uur
Rivium Rotterdam Volleybal VS. Prins-VCV
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Bowlen met de jeugd

Zoals begin hebben de senioren van HWVV
Benevia 2 oktober jongstleden een feest gehad
ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de
vereniging.
Woensdag 29 december was het dan eindelijk
de beurt aan de jeugdafdeling om het 5-jarig
jubileum van HWVV Benevia te vieren.
Met 19 jeugdleden werd aan het begin van de
middag afgereisd naar het bowlingcentrum van
Zwijndrecht. Na het altijd leuke 'welke schoenen
ruiken het meest fris' kregen alle teams een
eigen baan aangewezen.
Naast al het volleybaltalent is er ook bowltalent,
gezien de vele mooie strikes en spares die
gegooid werden door onze jeugdleden.
Alle teams hebben minimaal 2 volle rondes
gespeeld. De eerste rondes werden gewonnen
door Brian (JB), Judith (MC) en Babette (CMV).
De tweede rondes werden gewonnen door
Julienca (JB), Alouse (MC) en Eva (CMV).
Na twee uur bowlen werd de middag afgesloten
met borden patat en snacks, met als afsluiter
een heuze suikerspin van het huis.
Moe, maar voldaan werden de kinderen
uiteindelijk weer thuis afgezet en kunnen we
terugkijken op een gezellige middag!
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“Wist je dat” - Statuten
Onze volleybalvereniging HWVV is ontstaan op 22 september 2005
door het samengaan van de volleybalverenigingen: RoWiDo, D.D.L.
Volley Ass. v.d. Berg & Volley Quick.
Hieronder volgt een reeks “Wist je dat je’s” over de statuten van
onze volleybalvereniging:
Wist je dat…
 het verenigingsjaar duurt van 1 juli t/m 30 juni?
 de vereniging leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers kent?
 je pas officieel lid kan worden na een schriftelijk verzoek aan het bestuur (waarover het
bestuur vervolgens beslist)?
 ereleden op een algemene vergadering kunnen worden benoemd op voorstel van het bestuur of 1/10 gedeelte van de leden?
 het lidmaatschap persoonlijk is, niet overdraagbaar en niet vatbaar voor erfopvolging?
 het bestuur bevoegd is om een lid maximaal 1 maand te schorsen (als het lid zijn lidmaatschapverplichtingen niet na komt of door gedrag dat het belang van de vereniging ernstig
kan schaden)?
 het lidmaatschap eindigt na opzegging door het lid of door de verenging?
 opzeggen van het lidmaatschap alleen kan aan het einde van het verenigingsjaar?
 indien je je lidmaatschap op wilt zeggen, je dit voor 1 juni schriftelijk moet doen bij de
secretaris?
 indien je niet tijdig opzegt, je lidmaatschap door loopt tot het einde van het eerstvolgende
verenigingsjaar? (tenzij het bestuur anders besluit of er kan redelijkerwijs niet van het lid
worden gevraagd om lid te blijven)
 wanneer het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar wordt beëindigd, het lid de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd blijft (tenzij het bestuur anders besluit)?
 het bestuur uit minstens 3 personen moet bestaan?
 de bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar?
 het bestuur minimaal 4 x per jaar moet vergaderen?
 algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur wenselijk acht?
 tijdens algemene vergaderingen afwezige leden kunnen mee stemmen door een ander lid
schriftelijk te machtigen?
 de statuten pas gewijzigd mogen worden na een besluit (bij tweederde van de uitgebrachte stemmen)op de algemene vergadering?
 De eerste bestuursleden Ferry Lupescu (voorzitter), Ramona Tuk (secretaris) en Jan Roos
(penningmeester) waren?
De volledige statuten zijn op te vragen bij de secretaris:
secretaris-hwvvbenevia@hotmail.com
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“Als
je
niet
ken
winnen,
moet
je
zorgen
dat
je
niet
verliest!”
Johan Cruijff

Standen
Hieronder vind je de standen van de verschillende
BeneVia-team na 10 wedstrijden (H1 & D3), 9
wedstrijden (H4, H6, D1 & D4), 8 wedstrijden (H3
& JB) of 7 wedstrijden (H5, MC & Recr).

Heren
Heren 1
8. Fusion 3*
10. BeneVia 1
11. MVC 1
Heren 2 & 3
1. BeneVia 3**
2. Voverdi 1
3. BeneVia 2
4. VVS’92 2

Dames
pt.
18
17
8

38
37
31
31

Heren 4
9. Yum 2
13
10. Forza Sch. 2* 4
11. BeneVia 4
3
Heren 5
7. Vovero 2
15
8. BeneVia 5
10
9. Volley Zuid 4 * 9
Heren 6
8. Vridos 3 *
13
9. BeneVia 6
13
10. Nat. Nederl.* 13

Dames 1
8. City Bril Kr 1
9. BeneVia 1
10. Mirco-El 3 *

Jeugd
pt.
19
18
18

Jongens B
8. Apollo 1
9. BeneVia 1
10. Flits 1

pt.
9
9
5

Dames 3
3. Alcazar/Era. 1 25
4. BeneVia 3
23
5. Voy 2
23

Meisjes C
6. Vovero 1*
7. BeneVia 1
8. Ibis 1

11
7
0

Dames 4
9. Yum 2 *
10. MVC 2
11. BeneVia 4

10
9
8

Recreanten
Recreanten
2. Voio’72 2 *
3. BeneVia 1
4. King Sof. *

15
14
13

* 1 wedstrijd meer gespeeld
** 2 wedstrijden meer gespeeld
* 1 wedstrijd minder gespeeld
** 2 wedstrijden minder gespeeld

Standenoverzicht van 10-1-2011

De langverwachte nieuwe update van de stijgers, zakkers én
zitten blijvers van deze maand:
Heren 2, Heren 3, Heren 6 en Dames 3 zijn sinds de vorige nieuwsbrief
gestegen in de ranglijst. Klasse en volhouden zo! (Vooruit dan..., Heren 3
mag lekker blijven zitten de aankomende weken)
Heren 4 en 5, Dames 1 en 4, Meisjes C en de Recreanten blijven lekker zitten
waar ze zitten. Lekker warm natuurlijk die plek, maar het is tijd om (weer) te
stijgen beste teams!
Helaas behoren Heren 1 en Jongens B tot de zakkers van deze nieuwsbrief.
Dus even er tegen aan (jonge) mannen!
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Hoe ging het ook al weer…?
Aflevering 6: SERVICE (floater)

Bestudeer, oefen in de training en voer uit tijdens de wedstrijd...en...je scoort een ace!

Houd in week 6 je e-mail in de gaten, want dan
verschijnt de nieuwe nieuwsbrief!

Jullie nieuwsbrief...!
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

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