
 

Wat weten jullie eigenlijk van de  

ontstaansgeschiedenis van jullie 
eigen sport volleybal? 

 Waarschijnlijk werd het spel  

volleybal voor het eerst in de 16e 

eeuw gespeeld aan het Engelse 

hof. 

 Officieel is de Amerikaanse William 

G. Morgan de bedenker van  

volleybal. 

 Morgan, sportleider, vond het toen 

al bekende spel basketbal  wat te 

hard en bedacht in 1895 een 

ander spel. 

 Morgan verzamelde spelregels uit 

toen al bekende sporten: Tennis, 

Basketbal en Honkbal.  

 Regels destijds: bal mocht de 

grond niet raken, een netservice 

mocht 1 keer over gedaan worden, 

tot 1 meter voor het net mocht je 

„dribbelen‟ (de bal voor jezelf  

omhoog spelen).  
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N IEUWSBRIEF  

BA C K  I N  BU S I N E S S  

Het gaat weer beginnen. De trainingen starten weer, de bekerwedstrijden zijn 

weer in zicht en ook de competitie zal snel volgen. Een nieuw seizoen en dus 

ook een nieuwe nieuwsbrief. Dit is de eerste nieuwsbrief „voor‟ jullie en hopelijk 

ook „door‟ jullie; dus lever verhalen, feitjes. foto‟s en nieuwtjes aan via  

pr-hwvvbenevia@hotmail.com. 

HWVV BeneVia 

 Verder bestond een wedstrijd uit 

innings. Een inning was voorbij als 

beide teams een serveerbeurt  

hadden gehad.  

 Je kon bij volleybal 1 tegen 1  

spelen, maar ook 10 tegen 10. 

 Om de vingers van de dames te 

beschermen (!) mochten dames de 

bal eerst vangen. 

 In de loopt der jaren zijn er ver-

schillende wijzigingen doorgevoerd, 

o.a. afschaffen van dribbelen 

(1900), invoeren van doordraaien 

(1912), een set gaat tot 15 punten 

(1917) en uiteindelijk ook de  

regeling dat er 6 personen per 

team in het veld staan. (1918). 

 Peter Simon Buis heeft uiteindelijk 

na een bezoek aan Amerika in 

1925 het spel volleybal naar  

Nederland gebracht.   

Verjaardagskalander 
(week 34-37) 

Augustus 
(25) Mark Hollaar 
(28) Judith van Schie 
(29) Annelies van 
Twist-Schuuring 

September 
(2) Jeroen Kornaat 
(8) Nico Slikboer 
(9) Bas Droogendijk 
(17) Karin Lupescu 

Allemaal van  

Harte Gefeliciteerd! 



Pagina 2  

VRIJWILLIG JIJ? 
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Jaargang 2,  nr 1  

Noem hem orkestmeester. Noem 

hem spelmaker. Noem hem zonne-

god. Geloof me, de man in kwestie 

zal er geen Nespresso‟tje minder om 

drinken. Martin Blok speelt dan ook 

al jaren de hoofdrol in zijn eigen  

leven. 

  

Even wat anders. Heeft u het BeneVia 

Beachtoernooi nog meegemaakt dit 

jaar? Het twaalfde alweer toch? Het 

had niettemin niet veel gescheeld of 

het toernooi was volledig in het water 

gevallen, bij gebrek aan een toernooi-

organisatie. Wist u dat? Maar wie  

verschijnt daar goedgeluimd aan de 

horizon, tegen een prachtige hard-

roze zonsondergang ontwaren we de 

gestaalde gestalte van Martin Blok. 

De man nam de handschoen (60% 

krokodil; 40% Franse suède; excellen-

te pasvorm) op en trommelde met 

zijn kornuiten weer een heerlijk toer-

nooi uit de hoge hoed. Dat er alsnog 

veel water was, mocht de pret niet 

drukken. Dat  publieksfavoriet Joost 

„Streaker‟ Strijker naast de eindzege 

greep, door belabberd spel van zijn 

kompaan, dat drukte de pret wel 

eventjes. Maar goed, er was dus een 

toernooi. Er was bier. Het leven werd 

gevierd. 

  

Heel even tussendoor. Deze column 

eindigt met een opsomming. Die is 

niet sluitend. Staat je naam er niet 

bij, dan is er geen email-

adres waar je een klacht 

kunt indienen. Dat is ook 

niet de bedoeling, het gaat 

erom een algemeen beeld 

te geven. Bedankt voor je 

inzet. 

En dan nu even over u. De Lezer. U 

rijdt Opel Agila, u drinkt uw Senseo 

„dark roast‟, op tafel ligt het AD, open 

geslagen op de bank de nieuwste  

Nicci French. Ah! U houdt van thrillers 

en detectives? Dan zit u nu hoogst-

waarschijnlijk te puzzelen op het  

mysterie achter deze column:  

Wat heeft of all people nu juist Onno 

Muijzer met onze Martin Blok te  

maken? 

  

Onno Muijzer heeft het meegemaakt. 

Wakker gebeld worden op de zater-

dagochtend om nog even op de val-

reep de trainer van Heren 1 speel-

gerechtigd te krijgen. Heren 1 miste 

een spelverdeler. Who you gonna 

call? Onno Muijzer. Uiteindelijk heeft 

onze Mark Schrerardus nog wel bij 

het inslaan moeten setuppen, maar 

geen punt hoeven spelen, op het  

laatste moment viel Alex Brouwer  

binnen. Het beste voor alle betrokken 

partijen zullen we maar zeggen. 

  

Maar dus toch, Onno Muijzer. Wat 

velen niet, en sommigen wel, weten, 

is dat Onno de ledenadministratie 

verzorgt. Gratis. Onno is vrijwilliger. 

Martin is vrijwilliger. 

 

Eva is vrijwilliger. Ed is vrijwilliger. 

Mike is vrijwilliger. Arco is vrijwilliger. 

Erik is vrijwilliger. Chris is vrijwilliger. 

Katja is vrijwilliger. Joost is vrijwilliger. 

Brenda is vrijwilliger.  

Martijn is vrijwilliger.  

Lonneke is vrijwilliger.  

Daniëlle is vrijwilliger. Nico 

is vrijwilliger.  

 

                   En jij? 

 

Met heel veel dank aan Pieter Uitterlinden:  
zonder hem was deze column er niet geweest! 



Nieuwsbrief  

Wanneer de competitie start zal hieronder zal het zaalwachtrooster te zien zijn. 

naam niet helemaal ideaal meer blijkt…. 

“Zaalwacht per team, dat is de toekomst!” hebben 

we na overleg met de teamaanvoerders vorig  

seizoen besloten. En na een half jaar hiermee te 

hebben geëxperimenteerd kunnen we toch wel 

zeggen: “het kan  

succesvol  

genoemd worden!” 

 

Dus aankomend  

seizoen zal er  

vervolg worden  

gegeven aan de 

zaalwacht per 

team. En onthoud, 

ieder team is  

verantwoordelijk  

voor de opgelegde 

taak als zaalwacht! 

Wat is de overeenkomst tussen zaalwacht & mode? 

 

Beide  volgen trends die na een x aantal jaren weer 

terug komen.  

 

Bij toeval ontdekte we in de clubkast in de sporthal 

in „s Gravendeel een oude brief van de wedstrijd-

secretaris van RoWiDo.  In 1996 schreef de wed-

strijdsecretaris richting zijn leden: “Het vorige  

seizoen is het systeem ingevoerd om de zaalwacht 

op naam te stellen in plaats van op het team,  

hetgeen redelijk suksesvol genoemd kan worden. 

Dit wordt dus in het vervolg voortgezet. Een ieder is 

dus als aangewezene verantwoordelijk voor zijn/

haar opgelegde taak als zaalwacht” 

Hierdoor hadden bijvoorbeeld Ferry Lupescu en  

Martin Blok ook zaalwacht op 9 november 1996, 

vanaf 16:00 uur.  

 

Meer dan 15 jaar later  wordt het zaalwachtsysteem 

toch weer omgedraaid, omdat de zaalwacht op 
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ZAALWACHT 

Z A A L W A C H T  I N  H E T  H E D E N  E N  V E R L E D E N  

Onze trouwe zaalwacht Johan! 

O P R O E P :  F O T O  S P E L E R S K A A R T E N ? !  

Van de volgende leden verloopt de spelerskaart. Zo snel mogelijk moeten zij bij Onno  Muijzer een 

foto aanleveren anders kunnen zij niet mee doen met de eerste wedstrijd.  

(de hieronder genoemde leden zijn hierover al eerder (eventueel via de aanvoerder) gemaild, maar 

de noodzakelijke foto ontbreekt nog) 
Mark Hollaar   Mark Nederlof 

Emily Kornaat   Freek van der Berg 

Jeroen Kornaat   Janine Driesprong 

Sylvia Kruijthof   Daniëlle Mäkel 

Onno Muijzer: ledenadm-hwvvbenevia@hotmail.com 
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NO G  EV EN  N AG ENI ETEN  VA N  D E  ZOM ER…  
HE T  BEACH TO ER NOOI  I N  STR I J EN  

Volume 1 ,  Issue 1  

Voor iedereen die de krant heeft 

gemist een mooie samenvatting 

van het 11e beachtoernooi! 

Voor meer foto’s:  
https://picasaweb.google.com/105732991306782844675/HwvvBeneViaBeachToernooi2011# 

Organisatie en iedereen die 

op de dag zelf een steentje 

heeft bijgedragen,  

BEDANKT! 



Nieuwsbrief  

SENIOREN 

Het seizoen staat op het punt te beginnen. Teamleden zoeken  

elkaar weer op om met elkaar weer te beginnen met trainen.  

Een hoop gepuzzel deze zomer voor de TC en zoals al eerder is  

gecommuniceerd hebben jullie dit jaar extra lang moeten wachten 

op teamindelingen, trainingstijden en –locaties. (sommige teams 

zitten zelfs extra lang in onduidelijkheid) 

 

Indien er nog dingen onduidelijk zijn kun je je vragen stellen aan de TC leden.  

Bel of mail één van de TC leden  
(voor telefoonnummers en emailadressen; zie brief TC die je hebt ontvangen): 

 

H1 & H3 – Pieter Uitterlinden     D1 & D2 – Lonneke Snaaijer  

H2 & H4 – Lennert van der Wulp    D3 & D4 – Katja Catshoek  

H5 & H6 – Mike Vlasblom  

 

JEUGD 

De Jeugd start dit jaar met 2 teams.  

Een meisjes B team en een CMV team.  

Beide teams trainen in Puttershoek op de maandag.  

Voor de zomerstop  werd de laatste 

van de reeks babyboombaby‟s nog 

aan jullie aangekondigd.  

De foto ontbrak toen, dus daarom nu 

als nog! 

 

Bart  (geboren op 4 mei),  

zoon van Ramona Tuk (D3) en  

Peter van der Klundert. 

Pagina 5  

BAB Y  BART  
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PU R PLE  DAY S   

Op 25, 26 en 27 augustus kun je voor deze mooie kortingen terecht bij Sportpoint tijdens 

de Purple Days. Op deze dagen krijg je als HWVV BeneVia-lid 30 % korting op zaalschoe-

nen (o.a. Adidas en Mizuno) en kneepads. 

  

Laat deze kans niet voorbij gaan en zorg dat voorafgaand aan het nieuwe seizoen je  

knieën goed beschermd zijn en de nieuwe schoendemping weer optimaal is.  

 

TE AMS  & TR AIN I NGE N  
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E INDESEIZOENSAFSLUITING  
(LE KK E R  ET E N  I S  D E  FAVO R I E T )  

Dames 4 

Op één is het volledige Dames 4 team uit eten geweest in de Batterij in  

Strijensas. Helaas voor de dames liet het weer het afweten  en moest er binnen  

gegeten worden.  (jammer, want de locatie was gekozen vanwege het terras). Echter 

drukte het weer gelukkig de pret niet en heeft Dames 4 een gezellige avond gehad. 

Traditioneel is trainer/coach Ed de Groot bedankt 

voor zijn inspanningen gedurende het seizoen. Een 

positieve afsluiting van een  

eneverend dames 4-seizoen.   

Jaargang 2,  nr 1  

Dames 3 

Dames 3 lukte het niet om met de agenda´s bij de 

hand een datum te prikken, vandaar dat er een heuze 

datumprikker op internet aan te pas kwam.  

Uiteindelijk wist de datumprikker wel een geschikte 

datum te vinden en heeft Dames 3 bij Katja in de 

thuis een BBQ gehad. Naast een gezellig etentje met 

heel veel eten, werden op deze manier ook  

trainer/coach Chris en invalcoach Martijn bedankt 

voor hun inzet dit seizoen. 

(zie foto’s) 
Heren 1 

De heren  zijn echte vleeseters en dus kon een BBQ 

aan het einde van het seizoen niet uitblijven. Veel ,  

heel veel vlees hebben de mannen bij Mike in de tuin 

verorbert. (zie foto’s) 

Heren 2 

De heren hebben het anders aangepakt. Het team 

is naar Eindhoven gegaan waar zij daar op het ter-

ras  lekker wat hebben gedronken, om vervolgens 

een hapje te gaan eten. Het diner werd gevolgd 

door een heuse kroegentocht door Eindhoven en 

uiteindelijk hebben de Heren gezellig met elkaar in 

een Hotel geslapen. Dat  is nog eens een 

teamuitje! 
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VOL L E YBALT I P  

COM PET I TI E  -  S TAN DE N  

Wil je nog even een keer met je voeten in het zand staan, voordat je je zaalschoenen weer voor  

lange tijd aantrekt? Dat kan op het volgende toernooi: 27 en 28 augustus - Scheveningen 
Voor meer informatie en inschrijven: www.beachvolley.nl 

 

Van 23 t/m 28 augustus wordt overigens de World Tour beachvolleybal (HP Beach Open) in Scheveningen  

georganiseerd. Dit betekent een week lang de beste beachvolleyballers en –sters van de wereld in actie op de  

Nederlandse stranden 

Extra is dat je ook vrijwilliger kunt zijn. De organisatie is op zoek naar ballenkinderen,  

Tellers, Courtmanagers en nog veel meer.   

Via de onderstaande link vind je meer informatie en kun je je opgeven: 

 

https://www.formdesk.nl/Nevobo/inschrijving_vrijwilliger_FIVB_WT2011 

Ter inspiratie 

 

“Zolang jullie de bal 

hebben kunnen zij niet 

scoren” 

 

 

 

 

“Als je niet kunt winnen, 

moet je zorgen dat je niet 

verliest” 

  

 

Wanneer de competitie begint vind je net als vorig jaar hier de ranking van onze 

BeneVia-teams!  Helder en overzichtelijk kun je in  één oogopslag zien hoe onze 

heren, dames, jeugd en recreanten het doen! 

HEREN 
Heren 1 

x) 

x) BeneVia 

x) 

Heren 2 

x) 

x) BeneVia 

x) 

Heren 3 

x) 

x) BeneVia 

x) 

Heren 4 

x) 

x) BeneVia 

x) 

Heren 5 

x) 

x) BeneVia 

x) 

Heren 6 

x) 

x) BeneVia 

x) 

 

DAMES 
Dames 1 

x) 

x) BeneVia 

x) 

Dames 2 

x) 

x) BeneVia 

x) 

Dames 3 

x) 

x) BeneVia 

x) 

Dames 4 

x) 

x) BeneVia 

x) 

JEUGD 
Meisjes B 

x) 

x) BeneVia 

x) 

CMV 

x) 

x) BeneVia 

x) 

 

 

RECREANTEN 
x) 

x) BeneVia 

x) 

 

 
 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 
 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

 
 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

 

 
0 

0 

0 

 

Standenoverzicht van:  

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

* 1 wedstrijd meer gespeeld 

** 2 wedstrijden meer gespeeld 

* 1 wedstrijd minder gespeeld 
** 2 wedstrijden minder gespeeld 

https://www.formdesk.nl/Nevobo/inschrijving_vrijwilliger_FIVB_WT2011
http://www.hwvvbenevia.nl/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=17&Itemid=34


PR & Communicatie  Eva Verhoeven   pr-hwvvbenevia@hotmail.com 

Voorzitter  Martijn in het Veld  voorzitter-hwvvbenevia@hotmail.com 

Penningmeester  Arco Bijl   penningmeester-hwvvbenevia@hotmail.com 

Secretaris  Ramona Tuk  secretaris-hwvvbenevia@hotmail.com   

Voorzitter TC  Mickael Vlasblom  tc-hwvvbenevia@hotmail.com 

Voorzitter JC  Daniëlle Mol  jc-hwvvbenevia@hotmail.com 

Ledenadministratie Onno Muijzer  ledenadm-hwvvbenevia@hotmail.com 

Websitebeheer  Ronald Hoek  webbeheerder-hwvvbenevia@hotmail.com 

Wedstrijdsecretaris Piet van der Kolk  wedstrijdsecretaris-hwvvbenevia@hotmail.com 

Scheidsrechtercoordinator Brenda Stam  schcobenevia@hotmail.com 

CON TAC TGE G E VE NS  

Volleybal is techniek!  

Na de eerste jaargang van de nieuwsbrief waren we nog niet klaar met de technieken,  

dus de serie “Hoe ging het ook al weer…?”krijgt vervolg! 

Bezoek ook de 

website: 

www.hwvvbenevia.nl  

Jouw “nieuws” is nodig! 
Heb je leuke foto‟s, wedstrijdverslagen, een nieuwtje, ideeën voor een artikel of wil je gewoon 

iets kwijt….. Houd het niet voor je, maar mail het naar pr-hwvvbenevia@hotmail.com. 

Hoe ging het ook al weer…? 
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De Tennis Service 

  


