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Vooraf…
Beste Lezer,
Bijgaand wordt het clubblad voor de leden digitaal aangeleverd. Gezien het aantal leden is het
kostbaar deze op papier af te geven. Wij geven alleen voor de Sponsoren een papieren versie van het
clubblad.
Dit houdt uiteraard niet in dat er niets hoeft worden aangeleverd voor het blad. Het zou toch leuk zijn
als de jeugd, heren en eventueel recreanten hun bijdrage kunnen leveren aan het clubblad zodat wij
toch enigszins wat erin kunnen zetten.
We zien jullie stukjes graag tegemoet zodat ik het volgende clubblad goed kan vullen.
Sportieve groet,
Edwin Booi
Penningmeester wvs’90

Inleveren kopij
Het inleveren van kopij voor het volgende clubblad kan tot 24 januari 2015.
Natuurlijk is het mailadres hiervoor: penningmeester@wvs90.nl
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Vanuit het bestuur

Beste leden,
Het eerste clubblad van het seizoen 2014-2015 verschijnt veel later in het seizoen dan jullie gewend
zijn. Dit heeft zo zijn oorzaken.
Tijdens de jaarvergadering van afgelopen mei werden wij verrast door berichten uit de damestak over
leden die (mogelijk) over zouden stappen naar een andere vereniging. Voor het bestuur waren dit
nieuwe berichten en we hebben deze signalen direct na de vergadering met de dames besproken. Uit
dit gesprek kwam gelijk een oplossing voor de zaken die reden zouden zijn voor een overstap. Het
seizoen 2014-2015 zouden we gaan spelen met een ruim damesteam opgebouwd uit het dames- en
meisjes jeugd A-team.
Althans, dat dachten we. In de maanden daarna kregen we toch afmeldingen binnen van een viertal
dames. Toen we de overgebleven speelsters hierover informeerden, gaven nog een paar dames aan de
ontstane situatie niet te zien zitten en het lidmaatschap van WVS’90 te beëindigen. Het ruime
damesteam werd gereduceerd tot 4 speelsters.
We hebben de Nevobo geïnformeerd dat we het damesteam moesten terugtrekken. Gelukkig kon dat
nog net op tijd zodat we geen boete hebben ontvangen hiervoor. De gevolgen voor de vereniging zijn
echter groter. We hebben geen trainingsgroep of team meer waar (jonge-)dames die competitie willen
spelen terecht kunnen. Op de trainingsavond blijven er donderdag twee velden. Op de
thuisspeelavonden heeft alleen het herenteam een wedstrijd. De webmaster is geen onderdeel van de
vereniging meer en de redactie van het clubblad is bij de vereniging vertrokken.
Ik moet zeggen dat dit me eigenlijk flink gedemotiveerd de zomer instuurde. Het is hard werken om
leden te krijgen en te behouden. De laatste jaren hebben ook veel heren zich ingezet om voor de
damesgroep, waar we lange tijd geen trainer konden bieden, toch een leuke en passende training te
verzorgen. Om dan een groep waar veel tijd in is gestoken en waar veel van wordt verwacht, zo te zien
vertrekken…
Inmiddels draaien we “gewoon” weer. Zowel de heren als de jeugd spelen hun wedstrijden en zelfs de
recreanten zijn aan een toernooi mee gaan doen. We zijn ons nog even aan het beraden over hoe nu
verder. We willen uiteraard zo snel mogelijk ook weer een damesteam gaan creëren binnen de
vereniging. Hoe we deze leden aan de vereniging gaan binden, is de uitdaging. Nog steeds is Volleybal
de tweede teamsport in Nederland en als 4% van de bevolking de sport speelt, zouden dat er in
Koggenland zo’n 900 moeten zijn….. Wij gaan naar ze op zoek. Zoek je met ons mee?

Met sportieve groet, Mark
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Heren 1
Het seizoen ging zoals gebruikelijk weer vroeg van start. De laatste donderdag van de schoolvakanties
starten de trainingen. Zeer nodig, want de competitie zal half september starten. Een week daarvoor
zal de voorronde van het bekertoernooi worden gespeeld. Gelukkig kon er met Westvolver nog een
oefenpartij worden gespeeld op 9 september, zodat we even kunnen wennen aan elkaar en aan de
vernieuwde samenstelling van het team. Martijn is helaas vertrokken, Jeroen Ruiter zit voorlopig nog
even thuis met een onwillige knie. Het team zal worden verstrekt met het Poolse talent Wojtek
Zerdzinski, een medewerker uit het tulpenbedrijf van Geert.
We zijn redelijk voortvarend uit de startblokken gekomen. Westvolver werd met 1-3 verslagen. De
voorronde van de beker (gespeeld in de Koggenhal) tegen KVA werd knap met 3-2 gewonnen (23-25,
25-22, 25-23, 16-25 en 15-11).
Een week later, op 16 september is de competitie dan van start gegaan. Tegen Reflection (in
Hoogwoud, zonder Geert en Jeroen R en Rob als coach met een pijnlijke rug) werd gelijk de eerste
overwinning gevierd: 1-3 (14-25, 24-26, 25-27, 25-19).
De vooruitzichten voor het seizoen zaten weer goed, weer meedraaien in de top?
De volgende wedstrijden toonden echter aan dat de poule van dit seizoen zwaarder was dan vorig
jaar. De wedstrijden tegen Ardea (2-3), Polisport (4-0) en the Serve (1-3) gingen verloren. Midden in
de herfstvakantie stond de eerste ronde van de beker op het programma. In de Goorn zouden we het
moeten opnemen tegen Keizer Otto Trivolley (Naarden). Het weekend voor de wedstrijd kwam echter
het bericht dat Keizer Otto geen team op de been kon brengen (vakantie, ziekte etc.) zodat wij gratis
doorstromen naar de tweede ronde. Deze wedstrijd zal 1 december in Almere worden gespeeld tegen
Alemere Buiten (koploper in de eerste klasse!).
Deze periode wisselde de blessure bank. Rob zijn rug ging weer lekker, maar de knie van Jeroen van
Diepen wilde niet meer meewerken tijdens het springen. Gelukkig ging de rest wel goed zodat Jeroen
de komende wedstrijden als libero zal gaan spelen.
Het weekend van de 25ste oktober stond de uitwedstrijd tegen Tevoko op het programma. Uit naar
Texel! Vanaf september werd al uitgekeken naar deze wedstrijd, het plan werd opgevat om er een
gezellig weekend van te maken. Zaterdag om 10 uur vertrekken, boot vanuit den Helder en een lekker
kopje koffie op een zonnig terras in de Burg. Om 13.45 uur de wedstrijd in een gezellig gevulde
sporthal. Toeschouwers van Tevoko maakte de sfeer helemaal compleet. Het werd ook een leuke
wedstrijd. Zonder Wojtek (even terug naar Polen) en Jeroen R en met Bert als coach op de bank werd
uiteindelijk de wedstrijd met 2-3 gewonnen (17-25, 21-25, 25-15, 25-20, 15-17). Na een consumptie
in de kantine den Burg in een op een terrasje het Texelse bier goed geproefd. Uiteindelijk lekker eten
in de Taveerne de 12 Balcken waar we zijn blijven plakken totdat we het bed gingen opzoeken. De
volgende morgen (zondag) na een roerige nacht (kabaal op de gang, niet door iedereen gehoord
trouwens), uitslapen en een goed ontbijt zijn we rustig aan naar de boot gegaan. Zondag rond de
middag was iedereen weer thuis. De vraag bleef nog lang hoe het met Bert zou zijn afgelopen. Hij
ging zaterdag rond 19.00 uur met de bus terug. Geruchten gingen de volgende week dat er iemand
zou zijn aangespoeld op het strand van Nederland……Gelukkig was Bert donderdag gewoon weer in
de sporthal om de heren weer te trainen.
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Competitieprogramma WVS ’90
Heren 1
Datum

Tijd

Team thuis

Team uit

Locatie

12-11-2014

20:45

Alvoco HS3

WVS ’90 HS 1

Sporthal Oosterhout, Alkmaa

18-11-2014

20:00

WVS ’90 HS 1

De Boemel HS 3

Koggehal, De Goorn

28-11-2014

19:30

Croonenburg HS 4

WVS ’90 HS 1

De Bloemen, Castricum

09-12-2014

20:00

WVS ’90 HS 1

V.V.A. HS 1

Koggehal, De Goorn

07-01-2015

21:00

Ardea HS 2

WVS '90 HS 1

Waardegolf, Heerhugowaard

13-01-2015

20:00

WVS '90 HS 1

Polisport HS 1

Koggehal, De Goorn

20-01-2015
07-02-2015

21:15
11:00

The Serve HS1
WVS ’90 HS 1

WVS ’90 HS 1
Tevoko HS 2

Multitreffer, ’t Zand
Koggehal, De Goorn

Sponsor Trainingsjacks en scheidsrechteroutfits
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Verjaardagskalender
Binnenkort mogen wij feliciteren:

November

5 november
8 november

Daan Grooteman
Tom Segers

wordt 17 jaar
wordt 31 jaar

3 december
12 december

Martin Stelleman
Miranda Ruiter

wordt 43 jaar
wordt 15 jaar

Januari
22 januari

Maaike Drenth

wordt 12 jaar

December
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Competitie standen WVS ’90 (d.d. 22-11-2014)
Team
1 De Boemel HS 3
2 Polisport HS 1
3 Relay HS 1
4 V.V.A. HS 1
5 Alvoco HS 3
6 Croonenburg HS 4
7 WVS '90 HS 1
8 The Serve HS 1
9 Reflection HS 2
10 Antilopen HS 1
11 Ardea HS 2
12 Tevoko HS 2

Wedstrijden Punten Sets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
9
8
9
7
8
8
9
6
9
8
9
6

38
33
27
24
20
20
19
14
13
11
10
6

30
26
23
19
17
17
17
15
12
10
10
6

6
7
15
9
17
18
22
9
26
24
29
20

882
773
828
663
676
751
808
569
749
636
766
408

706
666
777
579
666
735
825
480
875
772
904
524
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Oud papier 2014 / 2015
November 2014

Voornaam:

Achternaam:

Telefoon:

Ophaaldatum:

Voornaam:

Achternaam:

Telefoon:

Ophaaldatum:

Peter
Karla
Wendy
Bavius
Februari 2015
Piet
Gre
Martin
Jeroen

Lange
Wassenaar
Pater
De Vries
Dikstaal
Appelman
Stelleman
Ruiter

08-11-2014
08-11-2014
22-11-2014
22-11-2014
14-02-2015
14-02-2015
28-02-2015
28-02-2015

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.
*

Zet deze datum meteen in je agenda.

*

Op de dag van het oud papier, om 8.30 vertrekken bij de Café de Ridder in Berkhout.

*

Indien ruilen nodig is, probeer dit a.u.b. onderling.
Geef de ruil wel door aan Piet Dikstaal, 0229 – 54 26 16.
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Welkom bij Blank Sport1

Kom eens langs en laat u verrassen.
Winkelcentrum Vijverhof in Avenhorn
Telefoonnummer van Blank Sport; 0229 541800
E-mail; info@blanksport.nl

Wieder 29 1648 GA
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WVS sportpuzzel en sudoku
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Sudoku
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