januari 2010

inhoudsopgave

DE OPSLAG

Bestuur
Van de Voorzitter
Column: Eliza’s Grote Konijnentruc
Van de CEZ: Evenementen in 2010
Van de CTZ: Even Voorstellen
Van de Secretaris: Jantje Beton Collecte
ALV 2009
Uitnodiging ALV 2009
Van Heren 2: Het Grote Wist u Dat Verhaal
Poule-indeling Jeugd
Wat vindt u van de nieuwe spelregels?
Programma NeVoBo
Wist u Dat?
Toernooien Eind 2009
Van de CRZ: Recreantenzaken
Verjaardagen
Club van 50
Trainingsinformatie
Van de Penningmeester

4
5
8
11
12
14
14
15
16
20
20
21
25
26
27
28
31
33
34

Inleveren van kopij voor de Opslag van maart 2010 kan tot en met
donderdag 11 maart.
opslag@vvphoenix.org
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van de voorzitter

DE OPSLAG

Het laatste exemplaar van 2009, of eigenlijk de
eerste Opslag van 2010, in je handen. Werken
aan kopij voor de nieuwe Opslag in een week
van vrije dagen: voor ieder weer anders. De een
zal voor de kerst al bezig zijn, de ander tussen
kerst en oud en nieuw en de deadliners in het
nieuwe jaar. Ik ga morgen voor een week naar
de sneeuw dus voor mij een deadline.
Nieuwjaar: een tijd van bezinning. Heeft 2009 je
gebracht wat je had gehoopt? Wat is er over gebleven van al die wensen die je
hebt ontvangen tijdens de oud en nieuw viering vorig jaar?
Phoenix 2009. Bestuur. Sponsors. Teams. Prestaties. Gezelligheid. Sfeer.
Als voorzitter van een bestuur waarin je omringd wordt door specialisten. Fijn
om mee te werken. Toch is het goed om feeling te houden met diverse leden
van de verschillende commissies en de trainers. Zeker nu ik in mijn laatste jaar
als voorzitter de stand van zaken wil weten. In het nieuwe jaar wil ik namens
het bestuur in samenwerking met de technische commissie een gesprek hebben
met de teams en hun trainer/coach. Ik wil graag weten wat er leeft binnen de
vereniging. Ook zijn we als bestuur van plan om in het kort een aantal zaken uit
de bestuursvergaderingen in de Opslag te vermelden. Op deze manier hopen wij
nog transparanter te worden.
Dan zijn er meer wisselingen in het bestuur. Karin die als jeugdcoördinator stopt
en Peter die als coördinator recreantenzaken stopt. Geef je op voor een van deze
functies. Tineke die gestopt is met haar activiteiten binnen de technische commissie, maar gelukkig Kimberly als opvolger heeft gevonden. Tineke ontzettend
bedankt voor al je werk en Kimberly heel veel sterkte en plezier toegewenst in
de technische commissie.
Er komt steeds meer jeugd en het is ontzettend belangrijk om hiervoor een
enthousiaste coördinator te hebben. Dus geef je op. Voor informatie kun je nog
steeds terecht bij Karin.
Bij de recreanten lopen zo veel leden rond die al zo lang bij Phoenix trainen
en spelen, ik verwacht daaruit zeker een opvolger voor Peter. Denk erover
na. Lid zijn van een volleybalvereniging hoeft niet alleen maar consumeren te
betekenen. Zet je in voor een functie binnen het bestuur dan wel commissie. Een
goed voornemen voor 2010.
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De technische commissie die alles op orde heeft over zaken als training (zaalhuur), trainers, ballen en scheidsrechters. Het wedstrijdsecretariaat dat iedere
week weer de nodige mailtjes en telefoontjes pleegt om de wedstrijden door te
kunnen laten gaan. Commissie recreanten die achter de schermen de zaken voor
de recreanten keurig op orde heeft. Commissie jeugdzaken die er alles aan doet
om de jeugd te laten trainen, spelen en enthousiast te laten blijven.
En dan het bestuur dat druk bezig is om het beleid uit te voeren. Aan de hand
van het beleidsplan blijven we evalueren of aan alle doelstellingen wordt voldaan.
Het plezier in volleyballen staat nog steeds voorop en hoog in het vaandel.
De sfeer en gezelligheid zijn er. De resultaten zijn er. Heren 1 die goed presteren
en bij de subtop horen. Heren 2 heeft het moeilijk en zwaar in de 1e klasse. Het
nieuwe jaar in met goede moed en de nodige punten gaan verdienen. Dames 1
met te veel optimisme het nieuwe seizoen ingegaan, maar de resultaten zijn er.
De vooruitgang bij de jeugd, waar enthousiast wordt getraind. De motivatie en
kwaliteit zijn er om hoger op te komen. Verwachtingen voor 2010?
Vanaf deze plek wil ik ook namens het bestuur de sponsors bedanken voor hun
bijdrage en wens ik jullie al het goede toe voor het nieuwe jaar, zowel privé als
zakelijk.
Vanaf deze plek wil ik graag iedere vrijwilliger, in welke functie of in welke
commissie dan ook, ontzettend bedanken voor de inzet in 2009. Ik weet dat als
je deze Opslag leest alle feestdagen achter de rug zijn. Er wordt zoveel gesproken
over eten en drinken met de kerst. Gezelligheid en familiegebeuren staan voor
velen bovenaan. Maar toch wil ik in deze periode rond de feestdagen het jaar, op
persoonlijke titel, traditioneel afsluiten.
Kerst, vergeet niet dat het een christelijk feest is waarin gedacht wordt aan de
geboorte van Jezus Christus. Ook vrije dagen. Ontspannen. Wel of geen vuurwerk. Wel of geen wintersport. Ga het nieuwe jaar in met onbeschadigde handen
(vuurwerk) en benen (wintersport), want je zult ze nodig hebben om te volleyballen.
Persoonlijk wens ik iedereen een gezegend kerstfeest en een prettige
jaarwisseling met alles wat wenselijk is voor een gezond en sportief 2010.
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Eliza’s grote konijnentruc
6 januari 2009, 10.07 uur. Mijn zus Eline belt. Niet goed, want ze stuurt altijd een
sms of een mail als ze mij nodig heeft. “Eli is vanmorgen op weg naar het
station...”. In een flits vul ik Eline’s zin aan met de woorden ‘gevallen en heeft zijn
been gebroken’. Er lag immers al een tijd sneeuw en ik was die morgen ook al
bijna drie keer van mijn fiets gestuiterd. Een split second later kijk ik met een
schuin oog naar mijn agenda om te kijken wanneer ik langs kan gaan bij de
pechvogel. Op hetzelfde moment vervolgt Eline echter haar zin met ‘een hartaanval gehad en is overleden’. Veel verder dan een kansloos ‘wat’ kom ik, net als
mijn zus, niet. En nu ik het opschrijf is het gevoel van toen terug. Radeloos kijk ik
vanaf mijn werkplek naar buiten. Vijf minuten, een uur? Geen idee...
Als ik later Kloosterwiel 53 binnenkom, hangt er een onwerkelijke sfeer. Tim,
Hanna en Ruben zijn foto’s aan het uitzoeken voor de begrafenis. En passant
komt ook mijn hele jeugd voorbij. Van de boomhut tot mijn gebroken arm,
overgehouden aan een innige omhelzing met het stuur van Tim’s fiets. Eliza ligt
indrukwekkend opgebaard in de voorkamer. Mede vanwege zijn donkere gelaat
lijkt hij te slapen. Het maakt alles nog veel onwerkelijker. De avondwake en de
begrafenis vergeet iedereen die erbij was nooit meer. Eliza kreeg het afscheid
dat hij verdiende. Nooit eerder was in de rij staan zo mooi, zo ontroerend en zo
indrukwekkend. De waarom-vraag werd er echter niet door beantwoord. En tot
op de dag van vandaag is dat niet anders...
Dat Eli een bijzonder man was, hoef ik niemand bij Phoenix uit te leggen. Maar
hoe ver zijn liefde voor de wereld om hem heen ging, weten alleen insiders. Tot
dit verhaal.
In een onbezonnen moment had de familie Talacua – Wierstra besloten twee
konijnen te nemen. De konijnen besloten helaas anders want al snel vochten ze
elkaar de kiet uit. Tijd voor actie. En zo kwam Eli op een zondagmiddag met een
konijn onder zijn arm aangelopen. Wij hadden thuis al twee van die graafmafketels en er was in de ren ruimte genoeg. Vijftig procent van het probleem
opgelost. Eli kon het echter niet over z’n hart verkrijgen dat het andere konijntje
eenzaam in een hokje zijn dagen zou doorbrengen. En zo bedacht hij in het
diepste geheim ‘operation konijnentruc’.
Na weken van voorbereiding was het op een koude winteravond in december
zover. Geheel volgens plan scheen de maan niet. Dat het motregende en dat
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het konijn zwart was, kwam heel goed uit. Eli mocht immers onder geen beding
ontdekt worden. De straffen voor dierensmokkel waren in die tijd huizenhoog,
zeker met de varkenspest vers in het geheugen. Maar Eliza had het er allemaal
voor over. Na een laatst check kon operatie OK, zoals het plan kortweg genoemd
werd, beginnen.
Zonder licht en in het donker gehuld fietste Eli naar de Spellewaardsestraat. Een
stukje van niets, maar voor Eli duurde het uren. Aangekomen op de bestemming
moest hij snel handelen. Met één soepele armbeweging, je bent volleyballer of
niet, zette hij het konijntje over het hek. Terwijl Eliza in het koude, natte gras lag,
zag hij hoe het konijn zich meteen dolgelukkig voelde. En hoewel zijn handen en
voeten bevroren, voelde Eli zich precies hetzelfde.
Iemand die dit allemaal over heeft voor twee konijnen moet heel bijzonder zijn.
Hoeveel van die beestjes zitten immers niet weg te pieteren in een klein, lek
hokje. De twee konijntjes die elkaar ooit naar het leven stonden, hadden nu de
tijd van hun leven. En dat dankzij Eliza.
Nog dagelijks kom ik langs de plaats delict. En er loopt nog steeds een zwart
konijntje rond. Of dit hét konijn is, weet ik niet. Altijd als ‘m zie, denk ik aan Eli.
Een goed gevoel.
Gegroet, Marien
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van de commissie evenementenzaken
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Evenementen in 2010
Een nieuw jaar staat voor de deur. Met volleyballen als hoofdmoot natuurlijk.
Maar wat is een vereniging zonder gezellige evenementen om elkaar ook in een
andere sfeer te treffen dan tussen de gele of witte lijnen. Dat bleek maar weer
eens tijdens het vorige maand gehouden Après Ski Toernooi om de Jan van der
Kooi Trofee en het door Henk en Conny georganiseerde oliebollentoernooi.
Ook komend jaar staat er weer heel wat op het programma. Nieuw is het Carnavalstoernooi dat we op 11 februari gaan houden, de donderdag voor carnaval. En
zoals jullie per mail al hebben vernomen, zijn er plannen om met zoveel mogelijk
mensen te gaan schaatsen op FlevOnice in Biddinghuizen. Nadere informatie
hierover volgt nog. Ook voor de jeugd wordt weer gebroeid op leuke plannen. En
dan is daar natuurlijk het gebruikelijke slotfeest, dat we dit jaar weer eens willen
houden na de laatste thuiswedstrijden van de competitieteams.
In het weekeinde van Pinksteren willen we weer het Beach Toernooi gaan
organiseren. Een volle agenda dus. Het is leuk om aan deze evenementen deel
te nemen. Maar het is ook leuk om betrokken te zijn bij de organisatie. Want er
moet achter de schermen veel werk verzet worden. De evenementencommissie
kan dat niet alleen en gaat daarom de komende maanden weer regelmatig een
beroep op jullie doen. Met name voor het Beach Toernooi is veel extra hulp nodig.
We hopen dat we op jullie kunnen rekenen. Wie nu al staat te trappelen om een
steentje bij te dragen kan zich alvast opgeven bij een van de leden van de
evenementencommissie, Leendert, John, Desiree, ons nieuwe lid Stefanie Hokken
of Kees.
Hoe dan ook, we gaan er een mooi en spetterend 2010 van maken.
De Evenementencommissie
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van de commissie technische zaken
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Even voorstellen... CTZ Phoenix
We willen graag beginnen met het bedanken van Tineke voor de inzet van de
afgelopen jaren, dus Tineke... bedankt!! Tineke gaat de komende tijd meer
aandacht besteden aan haar studie en daarbij wensen we haar succes. De CTZ
bestaat nu uit Bas Sotthewes en de nieuwe aanwinsten Kimberly Brandwijk
(dames 2) en Marcel Vroon (heren 1).
In december heeft de overdracht plaats gevonden en daar werden de nieuwkomers geinformeerd over de taken van de CTZ. En dat is niet mis; zaalhuur
regelen, vergaderen, scheidsrechters toewijzen, vergaderen, beleid bepalen en
uitvoeren, vergaderen, teamindelingen, etc etc en natuurlijk vergaderen. Kortom
veel taken die we de komende tijd met plezier zullen gaan uitvoeren waarschijnlijk onder het genot van een fonduetje waar de nieuwste vergadertechnieken worden toegepast.
Ook worden we heel goed gesteund door onze mascotte Ollie. Ollie Zottuhwus is
een kat die bij ons de beste ideeën naar boven haalt.
Zo komen we op 1 van die goede ideeën. De aankomende periode gaan wij ons
richten op het organiseren van een Ouder Kind toernooi. Dit zal plaatsvinden rond
februari en belooft veel goeds.
Informeer dus vast je ouders, want hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Vele handen maken licht werk dus mocht iemand een handje mee willen helpen
in de CTZ informeer dan bij 1 van de 3 CTZ’ers.
Groeten en zet hem op de in 2de helft van het seizoen,
CTZ Phoenix
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De Jantje Beton Collecte
Veel kinderen spelen minder buiten dan ze zouden willen. Oorzaken hiervan zijn
onder andere een gebrek aan geschikte speelruimte, het ontbreken van kinderen
om mee te spelen en ouders die kinderen niet meer buiten (durven te) laten
spelen. Daarom initieert, ondersteunt en organiseert Jantje Beton zelf activiteiten
zodat kinderen weer zorgeloos buiten kunnen spelen.
De Jantje Beton Collecte is een unieke collecte in Nederland. De helft van de
opbrengst van de collecte kan de jeugdorganisatie namelijk investeren in meer
speel- en spelplezier voor hun eigen leden. Daarnaast helpen deze organisaties
ook alle kinderen in Nederland doordat Jantje Beton de andere helft investeert in
speelmogelijkheden in de buurt. Jantje Beton streeft ernaar om woonomgevingen
van kinderen weer speelvriendelijk te maken, zodat kinderen meer buiten spelen.
Als volleybalclub doen we mee! De collecte vindt plaats van 1 t/m 6 maart en
hiervoor hebben we uiteraard vrijwilligers nodig. Binnenkort zullen jullie door
ons benaderd worden met de vraag om ook in een paar straten in Zaltbommel te
collecteren; help ook mee een extra centje voor Jantje Beton én voor onze eigen
club binnen te halen!
Willemien

alv 2009

DE OPSLAG

Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. Deze
zal, in afwijking met voorgaande jaren, plaats vinden op een donderdagavond.
Het bestuur heeft dit besloten, omdat de opkomst van de ALV andere jaren zeer
gering is geweest. Dat betekent dat de trainingen van een aantal teams niet
door kunnen gaan of ingekort zullen worden. We rekenen deze keer dan ook op
jullie aanwezigheid op de ALV! Verder vragen we jullie na te denken over een
vervanger voor Jan. Zoals al eerder in het clubblad is vermeld, zal Jan per a.s.
ALV stoppen als voorzitter van de club. Namen kun je doorgeven aan de
secretaris, Willemien Pruijsen (secretaris@vvphoenix.org).
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Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging voor alle leden
(alleen stemgerechtigd zijn diegenen die op 1-1-2010 16 jaar of ouder zijn)
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
op donderdag 11 maart 2010 om 19.45 uur in de kantine van sporthal ‘de
Ring’ te Zaltbommel.
Indien bij aanvang van de vergadering niet voldoende stemgerechtigde leden
aanwezig zijn, dan wordt de vergadering na opening gesloten en wordt er om
20.00 uur een nieuwe ledenvergadering geopend. Op deze laatste vergadering
kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden.
Concept-Agenda:
1. Opening
2. Goedkeuring agenda
3. Mededelingen
4. Verkiezing stembureau
5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2009
6. Ingekomen stukken
7. Jaarverslag 2009
8. Financiën:
a. Exploitatierekening 2009
b. Balans per 31 december 2009
9. Kascommissie:
a. Verslag kascommissie
b. Verkiezing kascommissieleden
Pauze
10. Begroting 2010
11. Voortgang beleidsplan 2007-2010
12. Jaarlijkse Contributieverhoging
13. Verkiezing en benoeming nieuw bestuurslid
Tot een half uur voor de vergadering kunt u namen aandragen van tegenkandidaten voor voorzitter Jan van der Kooi.
14. Rondvraag
15. Sluiting
Het bestuur verzoekt de leden eventuele vragen schriftelijk in te dienen bij de
secretaris van de vereniging, Willemien Pruijsen, Tjalkstraat 10, 5301 VW
Zaltbommel, telefoon 0418 511998, email secretaris@vvphoenix.org en wel tot
uiterlijk 2 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering. Dit om gestelde vragen zo
adequaat mogelijk te kunnen beantwoorden.
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van heren 2

DE OPSLAG

Het grote Heren 2 teamuitje Wist U Dat verhaal
De Mergelgrotten van Valkenburg
Wist u dat...
o Het al weer drie jaar geleden is dat H2 een teamuitje had.
o Zij destijds zijn gaan wadlopen naar Ameland.
o Rudy en Jochem daarna beloofd hebben om het volgende uitje te regelen.
o Zij hier dus duidelijk in gefaald zijn.
o Het dit jaar wel gelukt is om een uitje te regelen.
o Leendert dit jaar het hotel en Frank de activiteit geregeld heeft.
o Het uitje deze keer grotbiken in de Mergelgrotten van Valkenburg was.
o De lunch in de skihut best binnen te houden was.
o Jan in de skihut zijn wielrenpak aandeed.
o Hij vol trots meldde dat wij op zijn leeftijd nog maar moesten zien of we zulke
mooie benen zouden hebben.
o We daarna begonnen aan de 40m diepe afdaling naar de mergelgrotten.
o De speurtocht in het donker toen begon met enkel 2 olielampjes als hulp.
o De speurtocht erg leuk en inventief was.
o Jan heeft voorkomen dat we natte voeten kregen.
o Dit kwam doordat hij met een kruisboog in één schot de juiste ballon met de
juiste sleutel kapot schoot.
o Eén van de opdrachten was om in het volledige donker op de tast, maar met
behulp van een touw, de weg te vinden naar de volgende opdracht.
o Dit resulteerde in een keten van allerlei
gewenste en ongewenste intimiteiten.
o We vergeten zijn om foto’s te maken
in de grotten.
o Het hiervoor toch te donker was.
o Na de speurtocht het grotbiken begon.
o Melanie aan het einde van de stoet moest
rijden.
o Dit kwam omdat zij het hardste
Intimiteiten in het donker
“Compleet” kon roepen.
o Zij hier helemaal geschift van is geworden.
o Ze nu een aanbieding heeft gehad om op de vismarkt te komen werken.
o Na vele omzwervingen de tocht naar de oppervlakte best zwaar was.
o Dit komt omdat de trap 163 treden had.
o Jan, Ian en Bart daarna terug naar huis zijn gegaan
o Daarna de tocht naar het hotel, dat 2.5 km verderop lag, begon.
o De 6 heren daar 5 minuten over gedaan hebben.
o De 3 dames en de laatste heer daar bijna drie kwartier over gedaan hebben.
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Volgens Marc de laatste heer daar niks aan kon doen.
De Tomtom van Karin geen verbinding kon krijgen.
Zij daarom maar ergens in Valkenburg geparkeerd hebben.
Het hotel toch nooit ver weg kon zijn.
De heren naar Marc belden om te vragen waar ze waren.
Hij antwoordde “Bij een blauwe bus”.
Er in het hotel twee kamers gereserveerd waren, één van vier personen en
één van vier personen.
Marc de bui al zag aankomen en naar Olav een sms stuurde “Gast, ik ga echt
niet met die drie vrouwen op een kamer slapen.”
Jochem zich direct beschikbaar stelde om op de dameskamer te slapen.
Uiteindelijk bleek dat er een kamer van zeven en van drie beschikbaar was.
De kamer van de dames een stuk luxer was.
Zij een grote flatscreen TV hadden.
Marc en Olav op hun kamer uit de kast zijn gekomen.
Wij dit allang wisten.
Het viersterren hotel een groot zwembad had.
Daar na alle rompslomp lekker in gerelaxed is.
Karin op haar kamer bleef en lekker in bad is gaan liggen.
Dit kwam omdat zij ongepland bleef slapen en geen zwemkleding bij zich had.
H2 erg blij was met deze spontane actie.
Er ruimte in het hotel was omdat Femke helaas niet mee kon.
Zij was afgehaakt omdat -V- zijn satijnen pyjama niet zou meenemen (zie
teamuitje Dames 1).
Er lekker gegeten is in het restaurant van het hotel.
Daarna de kroegentocht begon.
Voordat we ook maar ergens binnen waren we al door een propper benaderd
werden om de “Karma” in te gaan.
We dit afgeslagen hebben en een aantal tegoedbonnen als lokkertjes ontvingen.
We toen de eerste kroeg zijn binnen gegaan, genaamd het “Hoekje”.
Dit een drukke skihut-achtige kroeg was.
We in het begin in een nauw hoekje zaten.
We daarna het hele podium overgenomen hadden.
Na anderhalf uur op zoek gegaan werd naar de volgende zuipgelegenheid.
Dit er een werd met fantastische live muziek (voor 50-plussers dan).
Marc en Olav de jongste bezoekers ooit waren.
Deze kroeg de meest chagrijnige ober van
Nederland heeft.
We hier ook maar één biertje op hebben.
We daarna toch maar naar de “Karma” zijn
gegaan.
De lokkertjes omgezet werden in tequila.
Pauline er drie achterover heeft geslagen.
Olav in die kroeg een paar lekkere billen zag.
Olav is een billenman
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o Hij deze stiekem op de foto heeft gezet.
o Hij deze vergeten is te verwijderen op zijn webalbum.
o We hier nu allemaal van kunnen “genieten”.
o Er in die kroeg een danspaal was.
o Bijna iedereen daar zijn “kunsten” heeft getoond.
o Kees toch wel een natuurtalent is.
o Melanie dit niet kon weerstaan en niet van Kees kon
afblijven.
o Deze kroeg ondanks (of dankzij?) een propper
behoorlijk leeg was.
o We hierna naar de vierde en laatste kroeg zijn gegaan.
o Daar drie mede-volleyballende dames ontmoet werden.
o Zij lid waren van WVV: Wij Volleyballen Veel.
o Het om een vrouwendag ging met moeder, dochter en
schoondochter.
o Een van de dochters avances naar Leendert maakte.
o Het toen tijd was om terug te gaan naar het hotel.
o Iedereen natuurlijk lekkere trek had.
o We 10 broodjes hamburger bemachtigd hebben van een friettent die eigenlijk
al gesloten was.
o Hiervan door -V- een aanzienlijk deel is gedeponeerd in een brievenbus.
o Hij dit ontkent of er zich niets meer van herinnert.
o -V- zijn tandpasta niet goed op de tandenborstel kon houden.
o Marc daarna de vloer heeft voorzien van een laagje tandpasta, evenals de
onderkant van zijn sokken.
o De meesten erg snel vertrokken waren naar dromenland, terug in het hotel.
o Leendert op de vrouwenkamer een uur lang trachtte zijn tanden te poetsen.
o Dit zonder water en tandpasta niet echt opschiet.
o Hij nu toch weer een blinkend gebit heeft.
o Hij uiteindelijk “verdween” en de dames dachten eindelijk te kunnen slapen.
o Leen zich in de badkamer verstopt had.
o Het hotel nu nog maar drie sterren heeft.
o Dit komt omdat op zondagochtend het water in het hele hotel gestopt was
met stromen.
o Olav hier als eerste achter kwam.
o Dit kwam omdat hij naar het toilet ging en niet kon
o We een lekker ontbijt hebben gehad.
o Daarna iedereen op huis is aangegaan.
o Heren 2 kan terugkijken op een zeer geslaagd uitje.
o We de dames willen bedanken voor hun plezierige aanwezigheid.
o We nu wachten op de uitnodiging van hun volgende teamuitje.
Groeten van
Bart, Frank, Ian, Jan, Jochem, Karin, Kees, Leendert, Marc, Marco, Melanie, Olav,
Pauline
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poule-indeling jeugd

DE OPSLAG

Poule-indeling jeugd 2e helft 2009-2010
In verband met het opheffen van het team van meisjes 3, is er een nieuwe pouleindeling ontstaan voor de tweede seizoenshelft.
MEISJES B POULE E (Meisjes 1 en 2)
1. JOLA/OLYMPUS 1
2. CONDOR 1
3. AVANTI 1
4. SARTO 1
5. VOLCOM 1 *
6. VOLLEY MEERKERK’95 1
7. PHOENIX 2
8. PHOENIX 1
9. PODARWIC 2
10. DE HILVER 3
11. VOKO IRODION 1
12.

CMV 6 POULE C (CMV 1)
1.
2. SLIEDRECHT SPORT 4
3. SLIEDRECHT SPORT 6
4. VOLLIDO 3
5. SNA 1
6. AVVA 1
7. WHV 1
8. DE METEOOR 1
9. DE METEOOR 2
10. PHOENIX 1
11.
12. OKK’70 1

wat vindt u van de nieuwe spelregels?

DE OPSLAG

20

JANUARI 2010

programma nevobo

DE OPSLAG

HEREN PROMOTIEKLASSE A (Heren 1)
16/01 1800 Hendrik Ido Amb., Ridderhal
23/01 1600 Zaltbommel, De Ring			
30/01 1900 Rotterdam, Kralingen 			
06/02 1600 Zaltbommel, Buys Ballot 			
27/02 1345 Krimpen a/d IJssel, De Boog
06/03 1600 Zaltbommel, De Ring 			
13/03 1930 Rotterdam, Alexanderpolder
20/03 1430 Capelle a/d IJs.,Comenius C.
27/03 1600 Zaltbommel, De Ring 			
09/04 2115 Werkendam, De Crosser 			
17/04 1600 Zaltbommel, De Ring 			

VOLLIDO 1
PHOENIX 1
RVC/LIBANON’50 2
PHOENIX 1
CITY BRIL KRIMPEN 2
PHOENIX 1
FUSION 2
SCHOVOCOMCA 1
PHOENIX 1
FORANTO 1
PHOENIX 1

-

PHOENIX 1
OKK’70 1
PHOENIX 1
VOLLEY2B 1 *
PHOENIX 1
VOLLEY ZUID 2
PHOENIX 1
PHOENIX 1
WHV 1
PHOENIX 1
SPIVO 2

HEREN 1E KLASSE C (Heren 2)
16/01 1430 Tilburg, Dongewijk 			
23/01 1400 Zaltbommel, De Ring 			
06/02 1400 Zaltbommel, De Ring 			
20/02 1300 Tilburg, Sportcentrum UVT
27/02 1700 Papendrecht, De Donck 			
06/03 1400 Zaltbommel, De Ring 			
13/03 1645 Waspik, Sportcentrum 			
20/03 1445 Roosendaal, D’n Dijck 			
					
27/03 1400 Zaltbommel, De Ring 			
10/04 1315 Tilburg, Sporthal T.Kwadraat
17/04 1400 Zaltbommel, De Ring 			

SARTO 2
PHOENIX 2
PHOENIX 2
DUNAMIS 1
FLITS 1
PHOENIX 2
ATAK’55 2
MIKRO-ELECTRO
ROOS 4
PHOENIX 2
TRIADE-VCT 3
PHOENIX 2

-

PHOENIX 2
ALFA/NEXT VOLLEY D 4
GEPIDAE 1
PHOENIX 2
PHOENIX 2
VOKO IRODION 4
PHOENIX 2

-

PHOENIX 2
REVANCHE’68 1
PHOENIX 2
VOLLIDO 2

DAMES 1E KLASSE C (Dames 1)
16/01 1815 Bleskensgraaf, De Spil			
23/01 1600 Zaltbommel, De Ring			
29/01 2100 Oosterhout, Voko-Home			
06/02 1400 Zaltbommel, Buys Ballot			
27/02 1315 Groot-Ammers, De Reiger			
06/03 1600 Zaltbommel, De Ring			
13/03 1600 Diessen, Hercules			
20/03 1400 Zaltbommel, De Ring			
27/03 1630 Rotterdam, Mercatus College
10/04 1515 Tilburg, Sporthal T.Kwadraat
17/04 1600 Zaltbommel, De Ring			

SNA 1
PHOENIX 1
VOKO IRODION 2
PHOENIX 1
WIK/UNIVÉ 2
PHOENIX 1
DE HILVER 1
PHOENIX 1
VOLLEY ZUID 3
TRIADE-VCT 2
PHOENIX 1

-

PHOENIX 1
SARTO 3
PHOENIX 1
DUNAMIS 1 *
PHOENIX 1
DE BURGST 3
PHOENIX 1
ATAK’55 1 *
PHOENIX 1
PHOENIX 1
ROWI 1

JANUARI 2010

21

DAMES 2E KLASSE F (Dames 2)
16/01 1830 Tilburg, Dongewijk		
23/01 1400 Zaltbommel, De Ring		
30/01 1400 Kaatsheuvel, De Werft		
06/02 1400 Zaltbommel, De Ring		
27/02 1245 Breda, Haagse Beemden		
06/03 1400 Zaltbommel, De Ring		
13/03 1400 Aalst, De Maayenbogerd 		
27/03 1400 Zaltbommel, De Ring		
10/04 1315 Tilburg, Sporthal T.Kwadraat
17/04 1400 Zaltbommel, De Ring		
24/04 1215 Zundert, Onder de Mast 		

SARTO 5
PHOENIX 2
CONDOR 1
PHOENIX 2
DE BURGST 4
PHOENIX 2
PODARWIC 2
PHOENIX 2
TRIADE-VCT 3
PHOENIX 2
ZUVO 3

-

PHOENIX 2
AVANTI 1
PHOENIX 2
DUNAMIS
PHOENIX 2
VOLCOM 2
PHOENIX 2
UDENHOUT 2
PHOENIX 2
DIOMEDON 1
PHOENIX 2

DAMES 3E KLASSE D (Dames 3)
16/01 1530 Haaften, Brouwerskamp		
23/01 1600 Zaltbommel, De Ring		
30/01 1600 Kaatsheuvel, De Werft		
06/02 1600 Zaltbommel, Buys Ballot		
27/02 1800 Breda, Haagse Beemden		
06/03 1600 Zaltbommel, De Ring		
13/03 1730 Aalst, De Maayenbogerd		
15/03 1930 Vuren, De Koels		
27/03 1600 Zaltbommel, De Ring		
10/04 1515 Rijen, Margriethal		
17/04 1600 Zaltbommel, De Ring 		

HAAFTEN KWIEK 2
PHOENIX 3
CONDOR 2
PHOENIX 3
DE BURGST 7
PHOENIX 3
PODARWIC 3
SERVE’68 2
PHOENIX 3
CSS 1
PHOENIX 3

-

PHOENIX 3
SSS 3
PHOENIX 3
JOLA/OLYMPUS 2 *
PHOENIX 3
ATAK’55 3
PHOENIX 3
PHOENIX 3
VOLLEY MEERKERK’95 5
PHOENIX 3
HAAFTEN KWIEK 1

DAMES 4E KLASSE B (Dames 4)
16/01 1345 Rotterdam, Mercatus College VOLLEY ZUID 8
23/01 1400 Zaltbommel, De Ring		 PHOENIX 4
30/01 1345 Made, Amerhal		 JOLA/OLYMPUS 4
06/02 1400 Zaltbommel, De Ring		 PHOENIX 4
06/03 1630 Capelle a/d IJs., Comenius C. SCHOVOCOMCA 4
13/03 1400 Zaltbommel, De Ring		 PHOENIX 4
27/03 1400 Zaltbommel, De Ring		 PHOENIX 4
03/04 1400 Hoornaar, Het Bruisend Hart VEDO’70 2
10/04 1700 Werkendam, De Crosser		 FORANTO 2

-

PHOENIX 4
OKK’70 3
PHOENIX 4
OKK’70 4
PHOENIX 4
DE METEOOR 1
VEDO’70 3
PHOENIX 4
PHOENIX 4
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MEISJES B POULE E (Meisjes 1)
15/01 1845 Giessen, De Jager		
23/01 1200 Zaltbommel, De Ring		
30/01 1900 Waalwijk, De Overlaat		
06/02 1200 Zaltbommel, De Ring		
27/02 1200 Made, Amerhal		
06/03 1200 Zaltbommel, De Ring		
13/03 1400 Diessen, Hercules		
20/03 1400 Zaltbommel, De Ring		
27/03 1200 Zaltbommel, De Ring		
17/04 1200 Zaltbommel, De Ring		

VOLCOM 1
PHOENIX 1
AVANTI 1
PHOENIX 1
JOLA/OLYMPUS 1
PHOENIX 1
DE HILVER 3
PHOENIX 1
PHOENIX 2
PHOENIX 1

-

PHOENIX 1
SARTO 1
PHOENIX 1
CONDOR 1
PHOENIX 1
VOKO IRODION 1
PHOENIX 1
PODARWIC 2
PHOENIX 1
VOLLEY MEERKERK’95 1

MEISJES B POULE E (Meisjes 2)
16/01 1030 Tilburg, Dongewijk 		
23/01 1200 Zaltbommel, De Ring		
30/01 1400 Kaatsheuvel, De Werft		
06/02 1200 Zaltbommel, De Ring		
27/02 1400 Oosterhout, Voko-Home		
06/03 1200 Zaltbommel, De Ring		
13/03 1230 Aalst, De Maayenbogerd		
27/03 1200 Zaltbommel, De Ring		
10/04 1345 Meerkerk, De Linde		
17/04 1200 Zaltbommel, De Ring		

SARTO 1
PHOENIX 2
CONDOR 1
PHOENIX 2
VOKO IRODION 1
PHOENIX 2
PODARWIC 2
PHOENIX 2
VOL. MEERKERK’95 1
PHOENIX 2

-

PHOENIX 2
AVANTI 1
PHOENIX 2
JOLA/OLYMPUS 1
PHOENIX 2
DE HILVER 3
PHOENIX 2
PHOENIX 1
PHOENIX 2
VOLCOM 1

CMV 6 POULE B (CMV 1)
16/01 1515 Sliedrecht, De Stoep		
06/02 1130 Hard.-Giess., De Wielewaal		
27/02 1030 Zaltbommel, Buys Ballot		
06/03 1815 Gorinchem, Oosterbliek		
13/03 1415 Zaltbommel , De Ring		
20/03 1030 Ameide, Het Spant		
27/03 1200 Zaltbommel, De Ring		
10/04 1100 Hendrik Ido Amb., Ridderhal
17/04 1400 Zaltbommel, De Ring		

SLIEDRECHT SPORT 4OKK’70 1
PHOENIX 1
DE METEOOR 1
PHOENIX 1
AVVA 1
PHOENIX 1
VOLLIDO 3
PHOENIX 1
-

PHOENIX 1
PHOENIX 1
DE METEOOR 2 *
PHOENIX 1
WHV 1 *
PHOENIX 1
SNA 1
PHOENIX 1
SLIEDRECHT SPORT 6

* Onder voorbehoud.

JANUARI 2010

23

wist u dat?

DE OPSLAG

Wist u dat...
o Stefanie (D2) haar enkel heeft verzwikt tijdens een wedstrijd?
o D2 met het hele team een ziekenhuisbezoek ging brengen, omdat ze met één
auto waren?
o Stefanie in het ziekenhuis toch echt in een rolstoel moest zitten?
o Dit niet erg was, want Kimberly is heel goed in het duwen van rolstoelen?
o Carola, Daniëlle en Mirjam braaf in de wachtkamer wachtten met warme
chocolademelk?
o Ze werden vermaakt door de mooie artsen die rondliepen in het ziekenhuis?
o Deze artsen liever eerst een kopje koffie dronken om ons in spanning te
houden?
o Stefanie uiteindelijk een mooi verbandje om haar voet kreeg?
o Ze tegen de arts zei dat ze geen vragen meer had, terwijl ze niet had
begrepen wat er gezegd was?
o Ze gelukkig Kimberly bij zich had die expres heel goed had geluisterd?
o Ze na het ziekenhuis zo snel mogelijk de kroeg indook?
o Melanie en Leendert samen in een tuinhuisje hebben overnacht?
o Twee wijntjes tegelijk teveel zijn voor Anouk?
o De kraan en de handendroger het hierna moesten vergelden?
o De dames van dames 4 bang zijn dat alles wat ze zeggen, tegen hen gebruikt
kan worden (lees: een mooie vermelding zal krijgen in deze Opslag)?
o De Opslagredactie hen dit keer goed gezind was?
o De Opslagredactie iedereen een gelukkig en gezond 2010 toewenst?

toernooien eind 2009

DE OPSLAG

Het Après Ski toernooi en het Oliebollentoernooi
Tegen het einde van het jaar zijn er bij Phoenix twee inmiddels traditionele toernooien om aan deel te nemen.
Op donderdag 17 december vond het Après Ski toernooi plaats om de Jan van
der Kooi bokaal. Ik moet u helaas schuldig blijven wie deze bokaal gewonnen
heeft (kerstklazen, kerststerren, kerstbomen?), maar aan onderstaande foto’s is
in ieder geval wel te zien dat het opnieuw een gezellig en geslaagd toernooi was.
Bedankt voor de organisatie weer!
Het Oliebollentoernooi vindt traditionelerwijze plaats tussen Kerst en Oud &
Nieuw. Dit jaar viel het toernooi op dinsdag 29 december. Een hele goede
opkomst dit jaar, met veel teams van buiten de volleybalvereniging. Voetballers,
basketballers, badmintonners, of gewoon sportliefhebbers, ze waren er allemaal
te vinden. De sfeer zat er goed in en er werd flink gestreden om de felbegeerde
oliebollen. De precieze uitslag moet ik u ook in dit geval helaas schuldig blijven,
al weet ik uit betrouwbare bron te vermelden dat ‘PC en de mannen’ het toernooi
hebben gewonnen. Henk en Conny, bedankt voor de leuke avond!
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van de commissie recreanten

DE OPSLAG

Recreantenzaken
De recreanten competitie is al een tijd aan de gang. Bij heren 1 in de hoofdklasse verloopt de competitie erg stroef, veel afmeldingen en wedstrijden die verzet
worden. Zo zijn er teams die 7 wedstrijden gespeeld hebben en teams die nog
maar 3 wedstrijden gespeeld hebben. Uitslagen zijn er wel, maar de stand
weerspiegelt niet de verhoudingen in de competitie.
In de 2e klasse zijn de 2 andere herenteams netjes op schema. We zijn blij dat
Johan van Hemert weer mee kan spelen bij heren 2. Het mixteam gaat zeker wel
vooruit. Nu is het zaak die laatste plaats over te doen aan een andere club.
Nieuw is dat er op woensdagavond een damesteam aan het trainen is om in
het volgend seizoen aan de competitie mee te gaan doen. De meeste van deze
dames zijn ervaren speelsters. Er wordt dus wat van dit damesteam verwacht.
Stand op dit moment:
Hoofdklasse H1 3e plaats 4 –
2e klasse
H2 4e plaats 5 H3 3e plaats 5 2e klasse mix M1 6e plaats 6 -

14
9
13
4

Voor actuele standen en het programma zie recvol.nl
Peter Duvekot
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BIRTHDAYS

GEBURTSTAGE

VERJAARDAGEN

ANNIVERSAIRES
CUMPLEAÑOS

JANUARI

FEBRUARI

1
3
3
8
10
15
19
20
22
23
26
28
30
31
31

3
12
12
13
14
27
28

28

Sardy Heijnen
Desirée Thijssen
Stefanie Hokken
John van de Werken
Monica van Brakel
Mirjam Keyser
Carola Nijland
Jacolien Huijben-Van der Kooi
Amber Smits
Nena Willemsen
Melanie Tersteege
Mariella van Tilborg-Boerboom
Mark van der Kooi
Marco Meering
Han Looijen

Daniëlle van Huet
Tomas van Woerkom
Lotte van der Donk
Leendert Haijemaije
David Spoek
Helma Mourik-Van de Ven
Henk-Jan Wammes

MAART
2
3
4
13
14
19
21
23
26
27
29
30

Dylan Mooring
Robin van Willigen
Dalarna van den Bosch
Sophie den Teuling
Pauline Koeman
Elana Hamers
Jan van der Kooi
Frank van Wijk
Lone van Lunen
Kaya Bong
Sanne van Beekveld
Michelle Bleijenberg
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Club van 50
Volleybalvereniging Phoenix
1. Jan van der Kooi

2. RMRJ Holding BV

3. Moolenaar Makelaardijk OG

4. Huis Brakel

5. Marcel Vroon

6. Bas Sotthewes

7. ART2

8. Buskers Tuin&Serrecomfort

9. Kunst van René

10. Stan Vielvoije

11. Phoenix Recreanten Heren 2

12. LDB Production

13. Bouwkundig Tekenbureau De Block

14. Phoenix Dames 1

15. All Print

16. Webo Projects Renkum

17. ISES International

18. SYRA Arts

19. PT Partners

20. Promo.nl

21. Brandwijk

Ook lid worden van de Club van 50?
Neem dan contact op met de Sponsorcommissie:
sponsorcommissie@vvphoenix.org
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trainingsinformatie 2009-2010

DE OPSLAG

Trainer van

Trainer/ster

Telefoonnummer

Techniektraining Jeugd
Vr 19.00 – 20.00, De Ring

Bas Sotthewes
Desirée Thijssen

06-53304389
06-20123496

Jeugd Meisjes 1 (B1)
Ma 19.30 – 21.00, Cambium Desirée Thijssen
Vr 20.00 – 21.00, De Ring
Tomas van Woerkom

06-20123496

Jeugd Meisjes 2 (B2)
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Carola Thijssen
Steffie van Grinsven

06-10351165
06-57390084

CMV 1
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Manon de Ridder

06-28860540

CMV 2
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Petra Vonk
Douwe Vonk

06-48931367

Dames 1
Ma 19.30 – 21.00, Cambium Bas Sotthewes
Do 21.00 – 22.30, De Ring
Tim Talacua
Dames 2
Ma 19.30 – 21.00, Cambium Bas Sotthewes
Do 19.30 – 21.00, De Ring

06-53304389
06-41666284
06-53304389

Dames 3
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Rob de Ridder

06-22119773

Dames 4
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Pauline Koeman

06-51270709

Heren 1
Ma 21.00 – 22.30, Cambium
Do 21.00 – 22.30, De Ring
Heren 2 + Recreanten H1
Phil Metiary
Ma 21.00 – 22.30, Cambium
Do 19.30 – 21.00, De Ring

06-52498740

Recreanten Heren 2 + 3
Do 21.00 – 22.30, De Ring
Recreanten Mix
Do 21.00 – 22.30, De Ring

Arnold van Beuzekom

06-22244376

Informatie sporthal:
De Ring, Thorbeckestraat 55, Zaltbommel, 0418 – 514535 (tel. kantine)
Cambium, Buys Ballot, Courtine 4, Zaltbommel, 0418 – 515417
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van de penningmeester

DE OPSLAG

Lidmaatschapskosten vastgesteld op de ALV van 24 maart 2009.
Inschrijfgeld

Eenmalig

€ 5,00

Contributie senioren

Per Kwartaal

€ 39,81

Contributie junioren ¹

Per Kwartaal

€ 28,84

Gezinscontributie ²

Per Kwartaal

€ 127,18

Bondscontributie senioren ³

Per Jaar

€ 56,70

Bondscontributie junioren

Per Jaar

€ 31,30

Per Jaar

€ 16,00

Bondscontributie recvol

4

3

1)
		
2)
3)

Tot de juniorleden worden gerekend, zij die op 1 januari de leeftijd van 16 		
jaar nog niet hebben bereikt.
Het gezin mag hierbij maximaal uit 2 volwassenen bestaan.
Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speelt dat
meedoet aan de NeVoBo-competitie voor het seizoen 2009-2010.
4) Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speelt dat
meedoet aan de RecVol-competitie voor het 2008-2009.
5) De bondscontributies worden in het nieuwe competitieseizoen opnieuw vast		
		 gesteld op basis van de verplichte afdracht aan de desbetreffende bond.
Lidmaatschapskosten worden per kwartaal door middel van automatische incasso
geïnd. Indien geen machtiging tot automatische incasso is afgegeven dan dient
de contributie per vooruitbetaling voor het gehele kalenderjaar betaald te worden.
Het incasso schema voor het kalenderjaar 2010 is als volgt:
- 1 februari 2010 : contributie eerste kwartaal 2010 + boetes Nevobo +
tweede training
- 1 maart 2010
: bondscontributie RecVol 2009-2010
- 1 mei 2010
: contributie tweede kwartaal 2010
- 1 juli 2010
: contributie derde kwartaal 2010 + kleding reglement (€5,-)
- 1 oktober 2010
: contributie vierde kwartaal 2010
- 1 december 2010 : Nevobo bondscontributie 2010-2011
Vijfjesleden
Vijfjes leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd ad € 5,--, zoals is vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 19 maart 2002.
Gegevens voor jaarlijkse vooruitbetaling
Rabobank Bommelerwaard te Zaltbommel
Rekeningnummer 37.43.98.526
Ten name van: Volleybalvereniging Phoenix te Zaltbommel
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