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Vooraf…
Beste Lezer,
Het tweede digitale clubblad van het seizoen. Ik hoop dat wij nog 1 clubblad kunnen maken voor het
einde van het seizoen. Het seizoen is alweer driekwart van het jaar en we mogen en kunnen nog
ongeveer 2 maanden lekker trainen of spelen. Mocht je toch nog mensen weten die het leuk zouden
vinden om een keer te gaan volleyballen, dan neem je hem/ haar gewoon een keer lekker mee.
Ik zou het leuk vinden dat als we het volgende clubblad gaan maken dat er net zoals nu een aantal
leuke stukjes worden ingeleverd zodat wij het blad goed kunnen vullen.
Sportieve groet,
Edwin Booi
Penningmeester wvs’90

Inleveren kopij
Het inleveren van kopij voor het volgende clubblad kan tot 20 april 2015
Natuurlijk is het mailadres hiervoor: penningmeester@wvs90.nl
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Vanuit het bestuur
Beste leden,
De Nevobo is bezig met een grote actie onder de titel JOIN Volleybal. Met een WK Beachvolleybal en
het EK Volleybal Dames in eigen land wordt 2015 immers een fantastisch volleybaljaar voor Nederland.
De twee topevenementen op eigen bodem bieden de uitgelezen kans om heel Nederland met volleybal
in aanraking te laten komen. Niet alleen door de (media-)exposure van de evenementen, maar ook
zeker door de mogelijkheden om het volleybal te promoten.
Van 26 juni tot en met 5 juli worden de WK Beachvolleybal in Nederland georganiseerd. Vier unieke
locaties in Den Haag (Hofvijver), Amsterdam (de Dam), Apeldoorn (Marktplein), en Rotterdam (ss
Rotterdam) worden omgetoverd tot prachtige beachstadions. Tien dagen lang strijden de beste 48
mannenteams en 48 vrouwenteams ter wereld hier om de WK-titel.
De verwachtingen van de Nederlandse teams zijn hooggespannen. Negen Nederlandse teams zullen
deelnemen aan de WK. Vijf teams bij de mannen en vier teams bij de vrouwen strijden om WK-goud op
eigen bodem. Voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wordt het een extra speciaal toernooi, zij
verdedigen in eigen land de wereldtitel. De Nederlandse helden en de vier unieke locaties maken van
de WK Beachvolleybal een event dat je niet mag missen!
Tijdens en voorafgaand aan het WK wordt steeds de koppeling gemaakt naar de breedtesport en het
maatschappelijke circuit. Zo worden scholen, lokale autoriteiten, clubs en organisaties met
maatschappelijke waarde bij het WK betrokken. Als WVS’90 hopen we hier natuurlijk ook vruchten van
te kunnen plukken en wat nieuwe leden te kunnen verwelkomen.
Na het WK Beach zijn van 26 september tot 4 oktober ook nog eens de Europese Kampioenschappen
voor Dames in Nederland en Belgie. Er wordt gespeeld in Apeldoorn, Antwerpen, Rotterdam en
Eindhoven. De Nederlandse dames hebben met Rusland, Servië, Italie, Turkije en Polen tegenstanders
van wereld formaat en zullen heel hard moeten werken om het kunststukje van 1995 te herhalen (toen
werden de dames in eigen land europees kampioen in Arnhem).
Voor beide evenementen zijn middels de Nevobo-site (www.nevobo.nl) inmiddels kaarten te krijgen.
Afgelopen jaren heb ik zelf meermalen het World-tour beach volleybal in Scheveningen bezocht en ik
kan het bezoeken van één of meerdere wedstrijden van harte aanbevelen. Leuke sfeer, goed volleybal
en natuurlijk steun voor de Nederlandse volleyballers!
De WVS’90 teams kunnen ook nog wel wat steun van de supporters gebruiken. De heren moeten in de
competitie nog wat punten bijeen sprokkelen om niet te laag te eindigen in de competitie. De meisjes
en jongen van het C-team staan juist bovenaan en hopen binnenkort het kampioenschap binnen te gaan
slepen. Zelf ben ik gisteren nog even gaan supporteren bij onze recreanten, die in Grootebroek
meededen aan hun derde toernooi van dit jaar. Leuk dat ook zij nu niet alleen onderling op de training
wedstrijden maar ook hun krachten meten met andere ploegen.
Ik wens jullie veel leesplezier met deze volleybabbel!

Met sportieve groet, Mark
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Heren 1
Het is alweer zo’n 4 maanden geleden dat het laatste stukje van heren 1 in het clubblad heeft
gestaan. Dat betekend ook dat we al weer 15 wedstrijden verder zijn in de competitie. Het waren 15
wedstrijden die op zichzelf weer bijzonder waren. Bij de meeste wedstrijden moest echt worden
gewerkt voor elke setwinst. Wedstrijden werden verloren en gewonnen. Menig uitslag “klopte” met de
stand in de competitie. Enkele uitslagen waren toch zeer verrassend. Een dieptepunt was de wedstrijd
in Heerhugowaard waar we er echt helemaal niets van bakten. Onder het toeziend oog van coach Bert
werden we daar, na een 0-2 voorsprong, met 3-2 verslagen. Een week later konden we het gelukkig
weer goedmaken. Nummer 2 van de competitie (Polisport) werd thuis met 4-0 verslagen.
Het team heeft op zaterdag 7 februari tegenstander Tevoko uit den Burg (Texel) verrast. Het team
werd na de wedstrijd uitgenodigd voor een broodmaaltijd. Door Alex en Annelies van het sportcafé
werd een hele mooie en smakelijke maaltijd op tafel gezet. Tevoko en het herenteam van WVS’90
hebben genoten van dit gezellige samenzijn.

De heren van Tevoko en WVS’90 samen rond de tafel
Helaas hebben we ook nog een echt dieptepunt mogen bijschrijven. De laatste wedstrijd (3 maart)
werd in de tweede set door de scheidsrechter afgebroken. Het heren van Alvoco lieten bij elke
beslissing hun mening over de beslissing duidelijk horen. In de tweede set resulteerde dit in een gele,
en later, een rode kaart. Daarna was de maat vol voor onze scheidsrechter Peter. De wedstrijd werd
afgebroken. Het wedstrijdformulier werd volgeschreven en ondertekend door de scheidsrechter.
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Niemand van ons team had dit ooit meegemaakt in hun soms 30 jarige volleybal carrière. We moeten
niet vergeten
dat de scheidsrechter vrijwillig op de stoel gaat zitten. Het uitten van kritiek is dan ook niet goed te
praten.
Maar, over het algemeen toch een mooi deel van het seizoen. Met onder andere een, helaas verloren,
bekerwedstrijd in Almere en een gezellige oefenwedstrijd (ruime winst) in de Schalm in Westwoud.
Het smaakt naar meer en daar zullen we met het hele team voor gaan zorgen!

De uitslagen van het herenteam vanaf half oktober:
2014-10-28, 20:00
2014-11-04, 20:00
2014-11-12, 20:45
2014-11-18, 20:00
2014-11-28, 19:30
2014-12-01, 20:45
2014-12-09, 20:00
2014-12-16, 20:45
2015-01-07, 21:00
2015-01-13, 20:00
2015-01-20, 21:15
2015-02-07, 11:00
2015-02-10, 20:45
2015-02-24, 20:45
2015-03-03, 20:00
gedrag Alvoco)

uur,
uur,
uur,
uur,
uur,
uur,
uur,
uur,
uur,
uur,
uur,
uur,
uur,
uur,
uur,

WVS '90 HS 1-Relay HS 1, 2-3 [17-25, 21-25, 25-15, 25-20, 15-17]
WVS '90 HS 1-Antilopen HS 1, 4-0 [25-8, 25-23, 25-14, 25-13]
Alvoco HS 3-WVS '90 HS 1, 3-1 [25-22, 25-15, 22-25, 25-18]
WVS '90 HS 1-De Boemel HS 3, 1-3 [25-20, 21-25, 18-25, 14-25]
Croonenburg HS 4-WVS '90 HS 1, 3-2 [22-25, 25-22, 26-24, 16-25, 16-14]
Almere Buiten HS1 – WVS’90 HS1, 3-0 [25-18, 25-16, 25-11] BEKER
WVS '90 HS 1-V.V.A. HS1, 1-3 [22-25, 25-12, 20-25, 28-30]
Westvolver HS1 -WVS '90 HS 1, 0-5 (oefenpartij)
Ardea HS 2-WVS '90 HS 1, 3-2 [18-25, 19-25, 25-16, 25-11, 15-5]
WVS '90 HS 1-Polisport HS 1, 4-0 [25-20, 25-21, 25-16, 25-23]
The Serve HS 1-WVS '90 HS 1, 4-0 [25-19, 26-24, 25-20, 26-24]
WVS '90 HS 1-Tevoko HS 2, 3-1 [25-27, 25-21, 25-18, 26-24]
Relay HS 1-WVS '90 HS 1, 3-1 [19-25, 25-19, 25-21, 25-23]
Antilopen HS 1-WVS '90 HS 1, 1-3 [25-22, 24-26, 22-25, 8-25]
WVS '90 HS 1-Alvoco HS 3, afgebroken bij 0-1 door scheidsrechter (door
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Recreanten
Volleybaltoernooi de Kloet Grootebroek
De recreanten van WVS besloten dat het dit jaar eens tijd werd hun krachten te gaan meten buiten de
Koggehal. Onder aanvoeren van onze kopman Piet schreven we ons in voor het jaarlijkse
volleybaltoernooi in Grootebroek. De selectie bestond uit: Piet, Hans, Karla, Cindy, Gré, Karel, Peter en
mijzelf (Renate). Met acht man sterk en twee auto's vertrokken we ruim op tijd. Het werd een
feestelijke dag. Het toernooi vierde zijn 40ste editie en dat betekende voor ons oranje-soezen bij
aankomst, koffie en thee, een schaal met chips en nootjes en tot slot een plate met borrelhapjes bij
de prijsuitreiking. We waren ingedeeld in poule 4 en hadden daarin 4 tegenstanders waartegen we
allemaal 2 sets speelde. Gehesen in heuse WVS heren en damesshirts betraden we de houten zaal.
Nog voor aanvang van onze eerste wedstrijd stapte Peter al over naar een van de concurrenten (een
team met toevalligerwijs 4 blondines), van wie de 6e man nog niet gearriveerd was. Gelukkig dook
deze na 10 minuten toch op en kon Peter zijn talent inzetten om WVS naar de zege te helpen. Hans
werd onze afgevaardigde voor de stoel, met om beurten een charmante puntenteller aan zijn zijde. De
tweede wedstrijd blesseerde Gré zich aan haar pink. Gelukkig was het ijs er snel en hadden we na die
wedstrijd een lange pauze, zodat ze de laatste potjes ook weer mee kon doen. Piet zorgde naast de
inschrijving ook voor een supporterslegioen. Schoonzoon met twee kleindochters in de tweede
wedstrijd en zoon met twee kleinzoons in de derde wedstrijd. We eindigden de dag als absolute
middenmoter: 4 sets gewonnen en 4 verloren. Prijsuitreiking en een paar rondjes toe in de kantine en
daarna weer op huis aan. Het was een gezellig dagje uit. Zeker voor herhaling vatbaar!
Renate
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Recreantentoernooi in Berkhout.

Volleybaltoernooi Berkhout
10 Januari was er een toernooi in Berkhout waar wij onverwachts aan meededen.
Het was ‘s avonds en er waren 11 teams waardoor er maar 10 minuten gespeeld werd en er ’n lange
tijd tussen zat voordat we de volgende wedstrijd moesten spelen. Het was in de gymzaal bij de Ridder
Sint Joris waar maar een volleybalveld is. Daarom was het goed dat we met 6 spelers waren , want
ook nog indraaien zou niet prettig zijn geweest. Er waren veel teams uit Berkhout, dus ’n echt
dorpsgebeuren Het was een gezellige avond , we speelden tegen teams waar we gelijk aan waren en
speelden in de finale tegen de Schuitenmakers en werden tweede.
Toch weer ’n stapje hoger dan de vorige keer in Grootebroek want toen eindigde we op de derde
plaats.
Ons team bestond uit Cindy, Gre, Wendy , Carla, Piet en Hans.
Volleybalgroeten van Hans.

WVS’90 – Kwaboemsh
Donderdag avond 19 Februari hebben de recreanten van WVS’90 een wedstrijd tegen Kwaboemsh
gespeeld en dat was wel een leuke avond vonden we allemaal en met de opmerking dat het voor
herhaling vatbaar was .Het waren leuke sets wand we waren aan elkaar gewaagd. De uitslagen waren
als volgt: 25-18 / 22-25 / 25-19 / 25-4 . Ik ga nog een keer een afspraak met ze maken misschien
wel op een Dinsdagavond of weer op een Donderdagavond.
Hans.
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Competitieprogramma WVS ’90
Heren 1
Datum

Tijd

Team thuis

Team uit

Locatie

24-03-2015

20:00

WVS ’90 HS 1

Croonenburg HS 4

Koggehal, De Goorn

09-04-2015

19:00

V.V.A. HS 1

WVS ’90 HS 1

Sporthal Noord, Alkmaar

14-04-2015

20:00

WVS ’90 HS 1

Reflection HS 2

Koggehal, De Goorn

Sponsor Trainingsjacks en scheidsrechteroutfits
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Verjaardagskalender
Binnenkort mogen wij feliciteren:

Februari

3 februari
6 februari
16 februari

Jeroen van Diepen
Susanne Ruiter
Wendy Pater

is 44 jaar geworden
is 13 jaar geworden
is 46 jaar geworden

3 maart

Edwin Booi

is 44 jaar geworden

April
4 april
11 april
29 april

Piet Dikstaal
Bavius de Vries
Hans Dikstaal

wordt 73 jaar
wordt 56 jaar
wordt 67 jaar

Maart
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Competitie standen WVS ’90 (d.d. 16-03-2015)
Wedstrij
Sets
Punten
den
voor
1 De Boemel HS 3
18
73
59
2 The Serve HS 1
16
51
49
3 Polisport HS 1
16
51
42
4 Relay HS 1
17
50
43
5 Croonenburg HS 4 17
48
42
6 V.V.A. HS 1
17
46
38
7 WVS '90 HS 1
17
38
33
8 Ardea HS 2
18
34
31
9 Alvoco HS 3
16
31
31
10Reflection HS 2
16
31
27
11Antilopen HS 1
18
20
18
12Tevoko HS 2
16
17
17
Team

Volleybabbel

Sets
tegen
16
16
27
30
34
33
40
47
37
41
56
53

Punten voor
1791
1560
1542
1562
1651
1566
1568
1590
1462
1403
1413
1300

Punten
tegen
1415
1220
1440
1523
1613
1559
1569
1726
1494
1513
1739
1597
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Oud papier 2014 / 2015
Mei 2015

Voornaam:

Achternaam:

Telefoon:

Ophaaldatum:

Voornaam:

Achternaam:

Telefoon:

Ophaaldatum:

Peter
Geert
Wojciech

De Lange
Laan
Zerdsinski
Stelleman
Ruiter

Jeroen
Siem
Karel
Hans
Augustus
Tom

martin
Jeroen

Van Diepen
Dol
Wiegert
Dikstaal
Segers

09-05-2015
09-05-2015
23-05-2015
23-05-2015
01-08-2015
01-08-2015
15-08-2015
15-08-2015
29-08-2015
29-08-2015

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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Zoek de verschillen
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Sudoku
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