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Dit is alweer de laatste opslag van het seizoen
2008 – 2009. Anita die ons regelmatig op de
hoogte houdt van de deadline.
En dan weer terugkijken op een volleybalseizoen. Waar zal ik beginnen. Alle teams zijn
belangrijk voor de vereniging. Iedere competitiespeler speelt op zijn eigen niveau en voor
eigen plezier. Naast de prestaties is ook de
gezelligheid een belangrijk onderdeel van de
vereniging. Ik hoop dat je een leuk / goed / sportief /op niveau spelend seizoen
achter de rug hebt. Meisjes 4 op een 9e plaats. De nodige puntjes meegepikt en
er zit vooruitgang in. Meisjes 3 op een 1e plaats, voor ons de kampioen, maar
dan zonder te promoveren. Meisjes 2 op een 4e plek en meisjes 1 op een 5e
plek. Dames 3 op een verdienstelijke 5e plaats en dames 2 op een 10e plaats,
maar daar gaat het volgend seizoen verandering in komen. En dan heren 2
kampioen. Op naar de 1e klasse. Heren 1 heeft het zonder trainer/coach zeer
goed gedaan en is geëindigd op een prima 6e plaats. Als laatste kom ik uit bij
dames 1. Na de promotie vorig jaar bij de top drie eindigen in de 1e klasse is
eigenlijk absurd. Hoe is het mogelijk en dan op het nippertje 2 punten tekort
komen voor het spelen p/d wedstrijden. Dames 1, met zo’n prestatie wordt er
volgend jaar weer het nodige verwacht van jullie.
Dan de recreantenafdeling. Met plezier kijk ik af een toe een wedstrijd op de
donderdag. Ieder op zijn eigen niveau en gezelligheid. Allereerst de mix. Zij
hebben toch de nodige puntjes binnen gesleept. Heren 2 en 3 spelend in
dezelfde klasse met pittige wedstrijden onderling. En dan als laatste heren 1.
Lang koploper geweest van de competitie, maar toch dit seizoen de nodige
punten laten liggen. Te veel punten laten liggen voor een kampioenschap, maar
voor de concurrenten plezierig om ook eens kampioen te worden (red.: RecVol
H1 maakt nog steeds kans op het kampioenschap, echter is het dit jaar minder
waarschijnlijk dan in de voorgaande jaren.).
Ik wil ieder team feliciteren met de behaalde resultaten.
Aan het einde van het seizoen wordt al weer hard gewerkt voor het komende
seizoen. De nieuwe teamsamenstellingen zijn bijna rond. Soms een teleurstelling, maar ook weer vrolijke gezichten. De beslissingen voor de nieuwe teamindelingen zijn in goed overleg tussen trainer/coaches en technische commissie
gemaakt op grond van kwaliteit en zeker vanuit een hart voor volleybal. Gelukkig
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zijn er bijna voor alle teams weer trainers/coaches. Geweldig.
Na de resultaten van de teams op het sportieve vlak, volgen de resultaten van
het bestuur. We kijken terug op een jaar waarin de financiële resultaten positief
konden worden afgesloten. Er is een start gemaakt met doelen die wij hadden
gesteld in het beleidsplan. Ook het bestuurswerk kan doorgang vinden. Het is altijd vervelend als er bestuursleden willen stoppen met hun taak. Gelukkig konden
we als bestuur bij de alv twee nieuwe bestuursleden benoemen. Ik zie het komend seizoen met veel vertrouwen met de nieuwe bestuursleden tegemoet.
Nogmaals wil ik van deze kant Femke en Stan ontzettend bedanken voor jullie
werk. Veel werk is er binnen en buiten de vereniging verricht. Ik wil voor het afgelopen seizoen de sponsors en ieder commissielid, scheidsrechter, trainer, coach
of welke taak dan ook ontzettend bedanken voor de inzet. Geen vereniging kan
zonder vrijwilligers. Bij deze wil ik een ieder dan nog een keer oproepen om na te
denken of je als vrijwilliger een taak wilt verrichten binnen een van de commissies
of als trainer/coach. Meld je aan bij het bestuur.
Tot slot wil ik iedereen een goede, warme, zonnige, sportieve, beachvolleyballende, luie, actieve of noem maar op zomervakantie toe wensen. Probeer je conditie op peil te houden, want daar heb je direct profijt van bij de eerste training.
Tot ziens in het nieuwe seizoen.
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informatie over de zomerstop

DE OPSLAG

Mededelingen van huishoudelijke aard
● Donderdag 11 juni is de laatste reguliere training van seizoen 2008-2009.
● De twee daaropvolgende donderdagen zijn er mixavonden:
- 18:30 – 19:30 jeugd-mix
- 19:30 – 22:30 senioren-mix
● Donderdag 20 augustus zijn de eerste donderdagtrainingen.
● Maandag 24 augustus starten de eerste maandagtrainingen.
● Donderdag 3 september is er geen training i.v.m. de braderie in Zaltbommel.
● Zaterdag 19 september starten de bekerrondes.
● Zaterdag 26 september start de NeVoBo competitie.
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Zoals de oude garde van Phoenix ongetwijfeld nog weet, schreef mijn vader een
tijd lang columns in De Opslag. Om deze oude traditie voort te zetten (en om te
laten zien dat ik veel beter ben) zal ik vanaf nu in elke editie van het clubmagazine
mijn mening geven over Phoenix en andere volleybalzaken. U bent gewaarschuwd!
De billen van Dames I
Ik ben radeloos, word zwetend wakker en kan mij niet langer dan vijf minuten
concentreren. De reden? Twee onnozel korte zinnetjes in de laatste editie van
De Opslag. Wist u dat Dames 1 zelfs reclame maakt voor de sponsor tijdens het
douchen? De opdruk Tigo laat namelijk een bewonderenswaardige afdruk op de
billen van de dames achter.
Nee, ik wist dat niet en wilde het ook helemaal niet weten! Welke sadist heeft dat
in ons clubblad gezet. Het moet in ieder geval een vrouw zijn want daarna staat
deze zin: Wist u dat de heren deze inside information wellicht interessant zullen
vinden? Natuurlijk, wij zijn niet van steen!
Zelfs na drie maanden heb ik het niet verwerkt. Sterker nog, het is alleen maar
erger geworden want het zet mijn dagelijks leven op de kop. Even iets ophalen
bij de apotheek? Kan niet, want dan word ik keihard geconfronteerd met Tigo.
Iets lekkers halen voor de hond bij de dierenwinkel? Kan niet, want dan word ik...
En zo gaat het al weken.
Inmiddels loop ik bij een psychiater en is verbetering zichtbaar. Maar ik ben nog
lang niet de oude want de weg naar herstel is zwaar, moeilijk en vol met valkuilen.
Volgens mijn psychiater is de beste remedie bij gevallen als deze ‘het in het echt
zien van het probleem’. Het schijnt net als bij de Playboy te zijn. Jarenlang droom
je over de borsten van Katja of de billen van Froukje. Eenmaal gezien is de spanning eraf en merk je dat het leven gewoon doorgaat. En zo moet het ook met de
Tigo-billen van Dames 1 zijn.
In mijn eentje ga ik het echter nooit voor elkaar krijgen om na de wedstrijd
kleedkamer 2 in te wandelen en vervolgens weer terug te keren zonder blauwe
ogen. En dan zou ik er nog genadig vanaf komen... Daarom de volgende oproep:
Heb jij ook last van bovenstaande symptomen? Neem dan sneller als de brandweer contact op met ondergetekende. Samen zijn we sterk! Mannen aller landen,
verenigt u en trekt samen ten strijde!
Gegroet, Marien
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heren 2 kampioen
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Ook voor Heren 2 zit de competitie er op. En we mogen wel zeggen dat seizoen
2008-2009 voor Heren 2 het meest succesvolle seizoen aller tijden was! Zoals
tijdens de huldiging door penningmeester Cornee van der Spoel in Made al werd
aangegeven, hebben we het kampioenschap met overmacht binnengehaald: 14
keer 4-0 winst, 3 keer 3-1 winst, 4 keer 2-2 gelijkspel en slechts 1 wedstrijd met
1-3 verloren, van nummer 2 VOKO. In de figuur is het competitieverloop van alle
teams in de 2e klasse E aangegeven. Daaraan valt o.a. te zien dat de balans na
de 1e helft een gelijk aantal van 37 setpunten was voor VOKO en Phoenix, maar
dat wij in de 2e helft een voorsprong tot 10 setpunten op de nr. 2 hebben opgebouwd.

Heren 2 bedankt de vaste invallers Arnold, John en Siebe voor hun bijdrage aan
het succes van afgelopen seizoen. En natuurlijk bedanken we ook de supporters die gedurende het seizoen hun aanmoedigingen hebben geschreeuwd, in
het bijzonder tijdens de kampioenswedstrijd in Made (“En we zijn los, hè!”). Het
kampioenschap is gevierd met een team-etentje bij ’t Stadshuis en een mooi
kampioensfeest in De Zaak.
Volgend seizoen komt Heren 2 uit in de 1e klasse. Dat zal wel even wennen
worden aan een hoger spelniveau, maar we gaan er natuurlijk ook dan weer voor
om zoveel mogelijk punten bijeen te sprokkelen. Fijne zomervakantie allemaal!
Heren 2
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Uit het gastenboek:

Speler Goirle: Heren 3 Goirle doet wat het moet doen
Phoenix 2 alvast gefeliciteerd met het kampioenschap van komend weekend.
Belofte maakt schuld, dus de sets die we gewonnen hebben in Oosterhout,
houden we wel een keertje tegoed.
Als we heel eerlijk zijn waren jullie dit seizoen gewoon het beste team waar we
tegengespeeld hebben
Succes volgend jaar in de 1e klasse
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DE OPSLAG

Kampioenen!
Zaterdag 18 april was voor ons (meisjes 3), een dag die we niet snel zullen
vergeten. We stonden 1 punt los van de grote tegenstander Sarto en we moesten
minstens 2-2 spelen om op hen voor te staan, zodat wat er ook gebeurde, wij
kampioen zouden zijn. Sarto moest op dat moment nog een wedstrijd spelen.
Die dag zou dus onze kampioenswedstrijd zijn. We waren best wel zenuwachtig,
maar we hoopten er natuurlijk super op dat wij die twee puntjes in elk geval
zouden pakken.
De eerste set verloren we, en dat was dus
echt wel balen. Maar we deden gewoon
alsof er niets aan de hand was en alsof de
wedstrijd nu pas begon. Met goede moed
gingen we weer het veld in. De zenuwen
waren al weer een beetje weg en we hebben de tweede set ook lekker gewonnen!
Ook de derde set ging supergoed en die
wonnen we ook. Dat betekende voor ons
dus al: WE ZIJN KAMPIOEN!!! We waren
helemaal blij, en zelfs misschien iets te blij, want de laatste set lieten we liggen.
Maar dat was niet zo erg, wij waren kampioen, en Sarto kon niet meer tegen
ons op! Toen we naar de kantine gingen wachtte er op ons een grote verrassing.
Taart! We hebben nog even lekker gefeest, en daarna lekker douchen en naar
huis.
Sidy, Meisjes 3
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Heren 1 (Promotieklasse)
1. Bas Sotthewes
2. Han Looijen
3. Cornee van der Spoel
4. Marcel Vroon
5. Jeroen Blokhuis
6. Thomas van der Maas
7. Tomas van Woerkom
8. Henk-Jan Wammes
9. Hedzer van der Kooi
10. Frank Scheurwater

Heren 2 (1e klasse)
1.		 Leendert Haijemaije
2.		 Kees Tanis
3.		 Jochem Burgers
4.		 Jeffrey van Elst
5.		 Frank van Wijk
6.		 Marco Vissers
7.		 Olav van Woerkom
8.		 Marc Keyser
9.		 Bart Schut
10. Rudy Klunder
11. Jan van der Kooi

Dames 1 (1e klasse)
1.		 Femke Boelaars
2.		 Tineke Rinkel
3.		 Jacolien Huijben
4.		Melanie Tersteege
5.		 Karin Schut
6.		 Stefanie Hokken
7.		 Eline Katerberg
8.		 Pauline Koeman
9.		 Desiree Thijssen
10. Willemien van Luijk - Pruisen
Trainer: Tim Talacua

Dames 2 (2e klasse)
1.		 Sophie den Teuling
2.		 Kimberly Brandwijk
3.		 Anouk Mijdam
4.		 Renske Verder
5.		 Karin Muntenga
6.		 Fanny van Zuylen
7.		 Carola Thijssen
8.		 Daniëlle van Huet
9.		 Mirjam Keyser
Trainer: Vacature

Dames 3 (3e klasse)
1.		 Dalarna van den Bosch
2.		 Nickylien Broekmeulen
3.		 Brenda Westerveld
4.		 Anja van Osch
5.		 Sanne Tertoolen
6.		 Robin van Willigen
7.		 Karen Helsdingen
8.		 Brigitte Scheffer
9.		 Anita Oskam
10. Steffie van Grinsven
11. Manon de Ridder
Trainer: Vacature

Dames 4 (4e klasse)
1.		 Kim van der Linden
2.		 Roos Ariëns
3.		 Marjon van Maaren
4.		 Rebecca Löwik
5.		 Tanja van Grinsven
6.		 Eline van der Donk
7.		 Ivonne de Ridder
8.		 Sterre van der Hee
9.		 Agnes van Alphen
10. Natasja Bogaard
Trainer: Pauline en Steffie
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Meisjes B1 (M1)
1.		 Elisabeth Rumke
2.		 Maaike de Boer
3.		 Marit Boerma
4.		 Kristel Bartelink
5.		 Maud van Bruchem
6.		 Lotte van der Donk
7.		 Michelle Bleyenberg
8.		 Jeroen Schut
9.		 Manita Rike
10. Lindsey van Zadelhoff
Trainer: Desiree
Meisjes C1 (M3)
1.		 Mariska van Zanten
2.		 Monica van Brakel
3 . Femke van der Linden
4.		 Shannon Verstegen
5.		 Veronique Kloppenburg
6.		 Lone van Lunen
7.		 Els van der Weerd
8.		 Sanne
9.		 Judith Krijt
10. Flore Noordijk
Trainer: Jeffrey
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Meisjes B2 (M2)
1.		 Marjanne van Harten
2.		 Anne van Hasselt
3.		 Sidy van Gemert
4.		 Ingeborg Hutten
5.		 Eline Bong
6.		 Suzanne Agtereek
7.		 Denise Wolsink
8.		 Antoinette Wigmans
9.		 Nena Willemsen
Trainer: Carola en Brigitte
Meisjes D1 (M4)
1.		 Kaya Bong
2.		 Amber van Rangelrooij
3.		 David Spoek
4.		 Timo van Steenis
5.		 Elana Hamers
6.		 Tim de Ridder
Trainer: Manon
CMV Niveau 6 (Mix)
1.		 Amber Smits
2.		 Feline van Steenis
3.		 Harm Elfring
4.		 Lara van den Bos
5.		 Dylan Mooring
Trainer: Petra en Douwe
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Trainingsschema seizoen 2009-2010
Beste volleybalvrienden, ouders, verzorgers en andere geinteresseerden. Hier
hadden wij graag de indelingen voor de trainingen voor het seizoen 20092010 geplaatst. Er is echter nog een aantal teams waarvoor nog geen trainer
gevonden is, te weten dames 2 en 3. Omdat de meeste van onze trainers ook
actief speler zijn, moeten wij met de wensen van alle betrokkenen rekening
houden. Hierbij wil ik de volgende oproep plaatsen.
* OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP *
Phoenix is een vereniging die draait op vrijwilligers. Zou jij je steentje bij willen
dragen, meld je dan aan. En dit hoeven natuurlijk niet per sé actieve leden te zijn.
Ook ouders, verzorgers of andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd
hun steentje bij te dragen. Wilt u training geven, meedenken over ons (jeugd-)
beleid, coachen en noem zo maar op, bijzonder graag.
Urgentie: Trainers gezocht voor dames 2 en 3 en heren 1.
* OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP * OPROEP *
Houd de komende weken onze site www.vvphoenix.org goed in de gaten, want
hierop zal zo spoedig mogelijk het nieuwe trainingsschema geplaatst worden.
Groetjes van de CTZ,
Tineke Rinkel
Bas Sotthewes
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Selectietrainingen jeugdleden seizoen 2009/2010
Beste ouders, verzorgers en leden,
Het gaat goed met Phoenix! Ik denk dat we ons gelukkig mogen prijzen met het
huidige ledenbestand. Ik doel hierbij dan met name op de omvang en de kwaliteit
van onze jeugdafdeling. Natuurlijk was het kampioenschap van onze meisjes 3
hierbij de kers op de appelmoes, zonder hierbij de overige (jeugd)teams tekort
te doen uiteraard. Uiteraard is dit success ook binnen de CJZ (Commissie Jeugd
Zakken) en de CTZ (Comissie Technische Zaken) niet onopgemerkt gebleven.
In overleg met de trainers en beide comissies is besloten een andere weg in te
slaan, wat geresulteerd heeft in de nieuwe teamindelingen. Deze staan elders in
deze clubkrant vermeld.
We willen als vereniging de jeugd een extra impuls gaan geven, waartoe we een
aantal stappen hebben genomen. Zo komt er bijvoorbeeld een trainingsplan,
waarin er gestreefd wordt naar eenduidigheid. Dit wil zoveel zeggen dat alle
jeugdteams gedurende het seizoen op dezelfde manier gaan trainen en spelen.
We hopen hiermee de overstap naar de senioren kleiner te maken, zodat aanwas
van onderaf gegarandeerd wordt en blijft. Daarnaast is er vanuit het bestuur besloten extra gelden vrij te maken.
Een van de bestemmingen van deze gelden is het opzetten van selectietrainingen.
Het doel van deze trainingen is extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling op
technisch vlak. De trainingen zullen een aanvulling zijn op de reguliere trainingen.
Diegenen die in aanmerking komen voor deze trainingen zullen begin van het volgende seizoen door hun trainers gevraagd worden eens per week of 2 weken aan
deze trainingen deel te nemen. We hopen hiermee te bereiken dat het geleerde
overgebracht kan worden op overige teamleden en tot inspiratie lijdt, zodat het
niveau binnen de teams alleen nog maar beter zal worden. Op de lange termijn
betekent dit een hoger niveau binnen onze senioren afdeling. Daarnaast kunnen
de individuele jeugdselectiespelers wellicht met rayon- of districtstrainingen mee
gaan doen. Maar hierbij loop ik op dit moment op de zaken vooruit.
Zoals de vlag er nu bijhangt zullen de trainingen met ingang van september
2009 starten op vrijdagavond en zullen 60 minuten duren. De trainingen zullen
verzorgd worden door onder andere ondergetekende, in samenwerking met de
trainers van de teams. De kosten van deze training, zoals al eerder gezegd, zullen
volledig voor rekening van de vereniging komen.
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Wij willen hierbij alle ouders, verzorgers en uiteraard onze leden zelf van harte
uitnodigen te reageren op onze plannen en hopen op jullie medewerking voor
deze trainingen. Phoenix draait volledig op de inzet van vrijwilligers, stuk voor
stuk verenigingsdieren die het beste voor hebben met onze club. Maar wij kunnen
dat niet alleen. Jullie vragen en opmerkingen zijn zeer waardevol voor ons. Stuur
ze naar:
ctz@vvphoenix.org of cjz@vvphoenix.org.
Groetjes namens de CTZ en CJZ,
Bas Sotthewes
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Recreanten zaken
Voor de recvolspelers nadert het einde van het seizoen.
Het gemengde team heeft 6 setpunten vergaard uit 17 wedstrijden en staat onder
aan de ranglijst. Zij spelen 2 juni hun laatste wedstrijd van dit seizoen. In de 2e
klasse heren heeft, in de anderhalve competitie die zij spelen, Phoenix 2 15 punten gehaald uit 15 wedstrijden. Zij staan 6e. Phoenix 3 heeft, ook in de 2e klasse
heren, 35 punten gehaald en zij hebben nog 1 wedstrijd in te halen. Phoenix 3
staat vast op de 2e plaats.
Het 1e Phoenix heren staat op het moment van schrijven 1e in de hoofdklasse.
Een plaats die we in de afgelopen jaren gewend waren van de mannen. Zij hebben 55 punten en nog 1 wedstrijd tegoed. Volcom staat 3e, 53 punten en nog 2
wedstrijden op het programma.
28 mei treffen Phoenix 1 en Volcom elkaar in de onze sporthal “De Ring” .
Phoenix 1 heeft de bekerfinale ook nog te spelen op 4 juni in Culemborg,
spannend tot het laatst.
Actuele standen en uitslagen op de website van Phoenix en op recvol.nl
Peter “recreantje” Duvekot.
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Op een zonnige middag in mei, meldt een delegatie van Dames 1 zich bij de receptie van een alleraardigst familiepark in America. Redelijk snel kwamen we tot
de ontdekking dat we weggestopt werden in de getto’s van het desbetreffende
bungalowpark. Ons huisje is gestationeerd in een heuse achterstandswijk! Muziek
knalt uit de boxen van de buren en een stukje verder zit iemand nakend op het
dak (?) Onze Oosterburen hebben hun elektronische dartbord meegenomen en
de aso-buren een Nintendo wii, die via de beamer op de buitenmuur projecteert.
Hmm... Is er dan toch iets misgegaan in onze voorbereiding? Nee, overtuigd dat
wij zonder hightech, maar met genoeg bier, vlees en drop-fruit-duo’s een top
weekend tegemoet gaan, wordt de barbecue aangeslingerd. Waar het in een
eerdere editie misging, en er pas na twee dagen geconstateerd werd dat het bier
ietwat lauw geserveerd werd, omdat de koelkast niet aangestaan had. Werd nu
bij binnenkomst de koelkast onmiddellijk professioneel gecheckt en ingeruimd.
Daar pak je ons niet mee!
Gelukkig was een selectie van Heren 2 zo vriendelijk om op huisbezoek te komen en hun bijdrage
te leveren in het verorberen van de vele versnaperingen. Dit alles onder genot van heerlijke Hollandse hits. Voor enig (leed)vermaak hebben we
ons gaande de avond verplaatst naar het bruisende
centrum del Sunparks alwaar een karaoke plaatsvond. In onze ogen heeft karaoke vrij weinig te
maken met zuiver gezang, noten raken of de tekst
uit je hoofd kennen. Guus en Jessica denken daar
anders over. Ze stalen de show met tranentrekkende duetten. Wij vonden ze
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alleen maar héél irritant! Gelukkig wisten wij het niveau op peil te brengen met
onze vertolking van Linda, Roos en Jessica. “NananaaaaNananaa, Ademnood
geef je nu maar bloot, oehoeee yeahhyeahhh”. Op het moment van slapen gaan
ontstond er, niet geheel misplaatste, opschudding over een bepaald nachtgewaad.
Voor verkoopadressen van dit stylish accessoire gelieve zich te wenden tot Marco
-V- Vissers.
Zaterdagochtend begon het programma vroeg. Het subtropische zwemparadijs
moest onveilig worden gemaakt. Na de waterpret zijn we vertrokken richting
Best om daar aansluiting te vinden met de dames die alleen het dagprogramma
volgden. Na een emotioneel weerzien en een bakkie koffie kon de nostalgische
Solextour beginnen. De instructie van Toon Vertier was kletspraat, Karin had al
snel een eigen doeltreffende uitleg geformuleerd: “Net als een man, als het niet
werkt pak je gewoon een nieuwe” Voorzien van deze wijsheid gingen we heel
voorspoedig op pad. Het werd een voortvarende reis, waar hier en daar iets
aangeduwd en/of aangerend moest worden. Qua kaartlezen en coördinatie zijn
we, net als bij menig uitwedstrijd, niet heel sterk. Wanneer we nìet verdwaald
waren, dachten we dat we wèl verdwaald waren. En op momenten dat we door
het drukke geklets geen enkel besef hadden dat we misschien weleens fout zaten, waren we dus weer wèl verdwaald, of hadden we in ieder geval een minder
of meer belangrijk afslagje gemist. Met lichte onderkoelingsverschijnselen hebben
we in een scherpe tijd de finish toch mogen bereiken! ’s Avonds zijn we collectief
teruggekeerd naar de casa om een door Tim bereid spek-to-basic, spek-taculair,
stukje spek te eten. Vervolgens wat spelletjes gedaan waarbij de nipplegate bar
slecht nagesynchroniseerd werd door menig teamlid en Tim niet verder kwam dan
tien voor half zeven wanneer hij de ballethouding half negen aannam.Tenslotte
werd er nog een prachtig mooi vuurtje gestookt.
Maar het weekend bracht nog meer gezelligheid; in het bubbelbad liggen tot je
rimpels hebt, een potje beachvolleybal en de bingo. Onder druk, zware druk, van
Femke-Bingo-Boelaars moesten we ons begeven richting Plaza alwaar Coen met
een –K van het animatieteam ons met open armen ontving. Dees sleepte met een
oorverdovend ‘Bingooooo” de kaarsenset in de wacht, hulde! Commissaris van het
midgetgolf, Tina R. zag alles met lede ogen aan. Ze keek wat beteuterd, met het
weekend op z’n einde besefte ze steeds meer dat dit enerverende weekend geen
tijd meer zou bieden voor deze activiteit. Tina, je houdt wat tegoed!
Resumé
Passie voor het ‘s nachts boodschappen doen, passie voor verkeerd rijden op je
Solexie, passie voor spek, passie voor het pyromaantje uithangen, passie voor
bingo, passie voor rode Fiero, passie voor vieze worstjes, passie voor midgetgolf,
passie voor gepocheerde eieren met Engelse drop, passie voor gleuven… Je had
er bij moeten zijn! Wìj hebben elkaar in ieder geval op een heel andere manier
mogen leren kennen en met elkander volop mogen delen in ons breed variërende
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scala aan passies. Een geslaagd teamuitje ter afsluiting van een voor ons, ondanks ernstig blessureleed, prima seizoen. Ik weet zeker dat wij de passie delen
om volgend seizoen in de hoogste regionen te eindigen, wellicht een kampioenschap? We gaan ons best doen en voor nu willen wij iedereen een heerlijke zomer
toewensen op de Solex, in het achtertuintje, op de beachvolleybalvelden, aan de
playas del Verweggistan, òp danwel ìn je vakantiehuisje, of gewoon op het werk.
Tot volgend jaar!
Groeten,
Dames 1

Wist u dat?
o De appels niet vers van de boom vallen?
o Wie het laatst lacht, het eerste lacht?
o Waar rook was, geen vuur was?
o Eigen haard een houtblok aan je been waard was?
o Dames 1 alle psalmen kent?
o Dames 1 jeugd jongens voor de vereniging werft in1
het bubbelbad?
o De kapotte-tuinstoelen-servicedienst een levertijd 1
heeft van circa twee uur?
o Het weekend geslaagd is met vlag en wimpel?
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standen nevobo

DE OPSLAG

Eindstanden Seizoen 2008-2009
		 HEREN PROMOTIEKLASSE B (H1) 		 DAMES 1E KLASSE C (D1)		
		 Team
Ws
Pn
		 Team
Ws
Pn
1 BEKO/NEXT VO 4
22
97K
1 PODARWIC 1
22
101K
2 GOIRLE 2
22
78P
2 VOKO IRODION 2
22
73PD
3 SPIVO 2
22
78
3 PHOENIX 1
22
71
4 ZUVO 1
22
63
4 ATAK’55 1
22
69
5 TRIADE-VCT 2
22
57
5 TRIADE-VCT 2
22
66
6 PHOENIX 1
22
55
6 BURGST 3
22
60
7 VOLLIDO 1
22
51
7 SARTO 4
22
59
8 VOKO IRODION 2
22
47
8 VEDO’70 1
22
43
9 ROWI 1
22
44
9 WIK/UNIVÉ 2
22
37
10 BURGST 2
22
40
10		 HILVER 1
22
37PD
11 MIKRO-EL ROO 3
22
36D
11 BEKO/NEXT VO 3
22
26D
12 BENEVIA 1
22
14D
12 DUNAMIS 2
22
18D

		 HEREN 2E KLASSE E (H2)
		 Team
Ws
1 PHOENIX 2
22
2 VOKO IRODION 5
22
3 REVANCHE’68 1
22
4 PODARWIC 1
22
5 TRIADE-VCT 3
22
6 AVANTI 1
22
7 GOIRLE 3
22
8 JOLA/OLYMPUS 3
22
9 ATAK’55 5
22
10 CSS 2
22
11 GOIRLE 4
22
12 SSS 1
22

26

Pn
74K
64%
61Ax
53
47
43
42
41
31
27
26D
11xD

		 DAMES 3E KLASSE E (D2)
		 Team
Ws
1 DUNAMIS 3
22
2 SET UP (P) 2
22
3 TRIADE-VCT 4
22
4 PODARWIC 3
22
5 SSS 3
22
6 HILVER 2
22
7 JOLA/OLYMPUS 2
22
8 BURGST 8
22
9 DUNAMIS 4
22
10		PHOENIX 2
22
11 APOLLO (A) 1
22
12 SARTO 6
22

Pn
77K
58P
56x
52
49
48
46
42
34
31
19D
12D
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		 DAMES 3E KLASSE D (D3)
		 Team
Ws
Pn
1 AVVA 2
22
79K
2 VOLCOM 2
22
67P
3 HAAFTEN KW. 1
22
64
4 WIK/UNIVÉ 5
22
51
5 PHOENIX 3
22
41
6 WHV 3
22
40+
7 SLIE.SPORT 7
22
37
8 VOLLEY MEERK 4
22
36
9 SERVE’68 2
22
29xx
10 FLITS 3
22
29
11 VEDO’70 2
22
22D
12 VEDO’70 3
22
21D

		 MEISJES B POULE D (M2)
		 Team
Ws Pn
1 FORANTO 1
10
37K
2 VEDO’70 1
10
35#
3 AVVA 1
10
26x
4 PHOENIX 1
10
22#
5 BEKO/NEXT VO 3
10
20#
6 HILVER 2
10
16
7 PODARWIC 1
10
16
8 SERVE’68 1
10
14
9 METEOOR 1
10
13
10 VEDO’70 2
10
12
11 VOLCOM 1
10
5

		 MEISJES A POULE C (M1)
		 Team
Ws Pn
1 ATAK’55 1
9
32K
2 AVANTI 1
9
31
3 WIK/UNIVÉ 1
9
27
4 AVVA 1
9
19
5 PHOENIX 1
9
16
6 FLITS 1
9
15
7 METEOOR 1
9
14
8 VOLCOM 1
9
7x+
9 WHV 1
9
6
10 SMASH’66 1
9
5

		 MEISJES C POULE E (M3 en M4)
		 Team
Ws Pn
1 PHOENIX 1
10
36#
2 SARTO 1
10
35K
3 ATAK’55 2
10
32
4 VOKO IRODION 1
10
26
5 GOIRLE 1
10
21x#
6 AVANTI 1
10
17
7 SSS 2
10
16
8 VOLLEY MEERK 2
10
15
9 PHOENIX 2
10
6
10 HILVER 2
10
6
11 UDENHOUT 1
10
6#

BIJ DE STANDEN
K = Behalen van kampioenschap
P = Promotie naar een hogere klasse
D = Degradatie naar een lagere klasse
PD = Deelname aan promotie/degradatiewedstrijden
A = Deelname aan aanvullingswedstrijden
x = 4 (5) verliespunten wegens niet of te laat aanwezig zijn.
+ = 4 (5) verliespunten wegens het uitkomen van een ongerechtigde speler(ster).
# = Jeugdteam kan geen kampioen worden wegens dispensatie.
% = Team heeft geen recht op promotie vanwege vrijwillige degradatie vorig
		 seizoen of ziet af van recht op promotie.
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wist u dat?

DE OPSLAG

Wist u dat...
o Brenda (D2) tegenwoordig douchet voorafgaand aan de wedstrijd?
o Zij tijdens het vullen van een fles water de douches inliep die werkten m.b.v.
bewegingssensoren?
o De douche dankbaar zijn ding deed, tot schrik van het gewillige slachtoffer?
o Diezelfde Brenda erover nadenkt om haar contributie in het vervolg maar in
natura te betalen aan de nieuwe penningmeester?
o Dames 2 ruzie maakt om wie het veld mag verlaten?
o Er tijdens een wissel opeens twee mensen het veld uit liepen?
o Dames 2 zo fanatiek is dat ze het spel beginnen voordat er gefloten is?
o Anja (D2) beweert draagmoeder te zijn geweest voor Leendert?
o Anja (D2) het volleyballen en tennissen niet meer uit elkaar kan houden?
o Zij in de heilige veronderstelling was dat we op baan 3 moesten spelen?
o Het op deze manier wel een echte dames 2 editie aan het worden is?
o Heren 2 veel Heerlijk (niet meer) Helder Heren 2 Fans heeft?
o Het verboden moet worden dat Harry Thijssen de microfoon pakt?
o Hij tijdens het slotfeest zijn duitstalige muziekkennis duidelijk liet horen?
o Phoenix goed gefeest heeft tijdens het jeugd- en slotfeest?
o De trainingstijden voor komend seizoen binnenkort op de website staan?
o Informatie over het Zomeravondtoernooi daar ook gepubliceerd wordt?
o Het Beachseizoen er weer aan begint te komen?
o Er bijvoorbeeld op 11 juli in Zoutelande gebeached kan worden?
o Meer beachnieuwtjes eveneens op de site staan?

phoenix vs. feniks

DE OPSLAG

Phoenix vs. feniks
Een aantal wedstrijden geleden riep een nieuwe teamgenoot enthousiast: ‘Gooo
Phoenix!’. Fantastisch dat ze zo aanmoedigde, maar het grappige was dat ze
phoenix op zijn Engels uitsprak, terwijl de clubnaam met de ‘eu’ van keuken
wordt uitgesproken. Dat bracht mij op het schrijven van dit verhaal. Als een club
zich vernoemt naar het fabelachtige dier (ik neem althans aan dat de club naar
het dier genoemd is en niet naar de Amerikaanse stad, het sterrenbeeld of het
oude bromfietsmerk), dan moet er iets bijzonders mee zijn.
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De feniks is een vogel die lang geleden leefde van kruiden, in plaats van de
gebruikelijke zaden. Na honderden jaren geleefd te hebben, maakte het dier
bovenin een boom een nest van schors, kruiden en mirre, wetend dat dit zijn
sterfplaats zou worden. Op het moment dat hij in zijn nest ging zitten, vloog hij
in brand en bleef er alleen wat as over. De rook nam de ziel van de oude feniks
mee. Het wonderlijke is, dat er even later een nieuwe kleine feniks geboren werd,
uit dezelfde as. De ziel van de oude feniks nam plaats in de herboren vogel en de
feniks kon met alle oude wijsheid verder leven.
Niemand weet hoe de feniks er uit ziet of hoe oud de feniks werd voor hij besloot
te sterven. Niemand heeft hem namelijk ooit gezien. De legende luidt dat hij het
formaat van een arend had en getooid was met paars met gouden veren. Zeker is
het niet. Een waar mysterie, dat de mensen nog jaren in de ban zal houden. Recent en bekend is de feniks Felix uit Harry Potter. Deze feniks is het huisdier van
Professor Perkamentus en herrijst net als in de legende uit zijn eigen as. Naast
Harry Potter zijn er nog talloze verhalen waar het mysterieuze beest in terugkomt.
Oorspronkelijk komt de feniks uit de Griekse mythologie, maar hij komt ook terug
in Romeinse, Aziatische, Egyptische en later zelfs in Christelijke verhalen. In alle
verhalen herrijst de feniks uit zijn eigen as en vormt zo een symbool voor wedergeboorte. Een leuk weetje is dat de feniks in de Chinese cultuur symbool staat
voor de vrouw, waar de Chinese draak symbool staat voor de man. De draak
wordt gezien als brenger van regen, de feniks (feng huang) als brenger van de
zon. Het maakt de feniks tot een belangrijk gelukssymbool in China.
Rest mij nog de vraag: hoe komt een volleybalclub uit Zaltbommel aan de naam
Phoenix? En waarom spreken we de naam uit als ‘feuniks’ in plaats van het
Engelse phoenix of het Nederlandse feniks? Zelf heb ik Phoenix altijd een ‘snelle’
naam gevonden en bedacht dat dit de clubnaam zou verklaren. Er wordt weleens
gezegd dat we vlammen op sportief gebied. Het uitspreken van Phoenix als
‘feuniks’ zou wat te maken kunnen hebben met een Latijnse of Griekse tongval,
zoals we bij dames 2 dachten. Of misschien wilde de club zich gewoon onderscheiden van anderen door een andere uitspraak aan de naam te verbinden.
Ik ben benieuwd naar de beweegredenen voor de keuzes. Het zou leuk zijn als
iemand hier meer over kon vertellen. Misschien een idee voor een volgende
Opslag?

van dames 2

DE OPSLAG

Afsluitende barbecue
Na een erg geslaagd teamuitje op de molen in januari van dit jaar, vonden wij van
dames 2 het opnieuw tijd worden voor een gezellig onderonsje. Aangezien we
volgend jaar in verschillende teams spelen, besloten we het jaar op een goede
manier af te sluiten.
De oppermoeder van het team (Anja genaamd) stelde haar huis ter beschikking en er werd een gezellige barbecue gepland. Alle aanhang was ook welkom.
Enkele mannen van heren 2 zaten zo verlegen om een gezellig feestje, dat ze
zich vast klampten aan de nog vrijgezellige dames van ons team, in de hoop op
een hapje van de barbecue. Zelfs tijdens een kroegbezoek waren de dames niet
geheel veilig voor deze ondernemende heren. Uiteindelijk is het een aantal heren
gelukt om een stoel te bemachtigen op het barbecueterrein bij Anja en konden ze
inderdaad een hapje mee eten.
Anja beschikt over de ideale locatie voor een feest. De tuinkas, met verwarming,
bood genoeg ruimte om te eten en te drinken. Daarnaast hebben haar behulpzame man en zoons voor ideale gastheren gespeeld, door tijdens de avond het
vlees voor ons als gezelschap te bakken. Na een rondleiding door de tuinkassen
met snijbloemen, waren wij stiekem best onder de indruk van het dagelijkse werk
van Anja in deze kassen. Geen wonder dat het sporten haar nog zo goed af gaat.
Na het verorberen van het vlees, de salades en het stokbrood, werd er tot in de
laatste uurtjes gezellig gekeuveld. Wij van dames 2 kunnen zeker zeggen dat we
het afgelopen jaar op een goede manier hebben afgesloten. Ondanks tegenslagen en een daardoor wat verminderde teamspirit in het eerste halfjaar, hebben
we het tweede halfjaar laten zien wat we in huis hadden en hebben we door als
team te werken de tegenstanders versteld doen staan. Volgend jaar gaat alles er
anders uit zien, maar we kunnen terug kijken op een gezellig en uiteindelijk succesvol seizoen.
Dames 2

In die grote stad Zaltbommel, bommel
Speelt een heel leuk damesteam team team team
Die ook nog lekker kunnen ballen ballen
En snel-heid hebben bovendien.
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aanwijzer scheidsrechters

DE OPSLAG

Vacature aanwijzer
Beste volleyballers,
Afgelopen seizoen is de aanwijzing van scheidsrechters in uw aanwijsgebied
gedaan door Kenny Vermunt.
Hoewel Kenny het aanwijzen op zich en de contacten met de clubs en scheidsrechters als plezierig heeft ervaren, ging zijn hart toch meer uit naar het Zeeuwse
aanwijsgebied, waar hij zelf woont en binnen een vereniging actief is. Ook hebben de Zeeuwse verenigingen op de clusteravond aangegeven het prijs te stellen
als hun aanwijzer in dit gebied woonachtig is. Deze beide wensen combinerend
heeft het Regiobestuur er voor gekozen Kenny te benoemen als aanwijzer voor
Zeeland, globaal genomen het huidige gebied 5.
Uit bovenstaande, maar ook uit ervaringen van voorgaande jaren blijkt steeds
weer dat het weliswaar niet noodzakelijk is, maar toch wel een pré wordt ervaren als de aanwijzer uit het gebied zelf komt. Zowel op de site als ook in het informatiebulletin wordt de vacature onder ieders aandacht gebracht, maar via deze
mail verzoek ik u binnen uw vereniging eens te kijken naar een geschikte kandidaat, persoonlijke benadering levert meestal meer op dan een algemene oproep.
Aanwijzen is zeker niet de gemakkelijkste taak en vraagt best wel wat tijd, hoewel dit in het huidige digitale tijdperk wel heel wat beperkter is geworden. Uiteraard telt dit als een officialplaats, zodat u een scheidsrechter minder hoeft te leveren. Een aanwijzer, die ook scheidsrechter is, telt zelfs dubbel. Mocht u iemand
weten, dan kan deze altijd met mij contact opnemen voor meer informatie.
Ik hoop dat we in het belang van de clubs uit Tilburg eo er in slagen op korte
termijn een aanwijzer te vinden.
Met sportieve groeten,
Paul Eikelenboom,
Hoofd Regiokantoor/Competitieleider.
Tel. 010-4149667 b.g.g. 06-53759618
www.zuid-west.nevobo.nl
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BIRTHDAYS

GEBURTSTAGE

VERJAARDAGEN
ANNIVERSAIRES
CUMPLEAÑOS

JUNI
5 Henk Odding
5 Bas Sotthewes
8 Stan Vielvoye
10 Esmée van de Laar
12 Kimberly Brandwijk
12 Lara van den Bos
15 Suzan den Breejen
16 Eline Katerberg
19 Bart Schut
21 Olav van Woerkom
26 Marcel van Wijk
28 Wim Boerma
28 Marijke Petersen
JULI
1 Willem de Winter
3 Kees Tanis
8 Gerrit Rike
15 Jeroen Nijland
17 Loes van Gameren - Van Glabbeek
24 Anja van Osch - Steevens
24 Larren van Meeteren
26 Toine Velthuijsen
29 Karin Klunder - Muntenga
29 Steffie van Grinsven

AUGUSTUS
8 Arnold van Beuzekom
16 Mark Bambacht
16 Ingeborg Hutten
17 Femke van der Linden
18 Bobby van der Willigen
19 Anita Oskam
19 Denise Wolsink
20 Peter Duvekot
21 Jorg Reuken
22 Marco Vissers
23 Nel Kuik
24 Kim van der Linden
26 Antoinette Wigmans
27 Sidy van Gemert
30 Petra Vonk
30 Manon de Ridder
SEPTEMBER
8 Rudy Klunder
11 Cecile Haffmans - Velthuijsen
13 Marit Boerma
13 Marjanne van Harten
23 Allard Kaptein
26 Roos Ariens
30 Renske Verder
30 Kristel Bartelink

phoenix slotfeest

DE OPSLAG

Latin Dancing
Het einde van het volleybalseizoen is dit jaar afgesloten met een gezellige Latin
avond in de kantine, met dank aan Henk en Conny. De avond begon traditioneel
met een heerlijke barbecue, waarna het feest begon. DJ Sergio zorgde voor de
nodige muzikale noten en onder leiding van Marjon werd er een heuse swingende
salsales gegeven.
Zoals altijd, werd er een prijs uitgereikt aan het best / leukst / mooist / ludiekst
verklede lid, die gewonnen werd door Iris. Gehuld in een prachtige latinjurk was
zij de terechte winnaar van de avond. Tijdens de avond zijn er ongekende
muzikale talenten van leden naar voren gekomen en heeft iedereen het seizoen
op een feestvolle manier kunnen afsluiten.
Hieronder volgt een korte fotoreportage. Hopelijk tot volgend jaar op het slotfeest!
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van de commissie publiciteitszaken

DE OPSLAG

Geachte Adverteerder
Nog een enkel nummer van ons clubblad en het seizoen 2008-2009 is weer voorbij. Dat betekent ook het einde van de jaargang van uw advertentie in ons clubblad. Dat u in ons clubblad adverteert stellen wij zeer op prijs. Velen van u doen
dat al jarenlang en natuurlijk hopen wij dit opnieuw te continueren.
Het nieuwe seizoen begint weer in september. 4 keer per jaar verschijnt ons
clubblad en het wordt verspreid over zo’n 150 leden wonende in zowel Noord- als
Zuid-Bommerlerwaard.
Bovendien kunnen wij u opnieuw toezeggen dat u vrijblijvend tussendoor uw
tekst/lay-out kunt aanpassen, dat kost u niets.
Wij hopen dat u uw advertentie in ons clubblad wilt continueren. Binnenkort
komen de voor u bekende gezichten even bij u informeren of u opnieuw met ons
in zee gaat.
Nogmaals hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Karin Schut-Hese, Commissie Publiciteitszaken
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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. Jan’s Tattooshop

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. ?

20. ?

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

DE OPSLAG

Tijdens de resterende trainingen van seizoen 2008-2009 wordt volgens onderstaand schema getraind. Het is op dit moment onbekend op welke tijden en
in sommige gevallen met welke trainers er in seizoen 2009-2010 getraind gaat
worden. Zodra hier meer informatie over is, wordt dit op de website gepubliceerd.
Trainer van

Trainer/ster

Telefoonnummer

CMV
Petra Vonk
Do 17.45 – 19.00, Cambium Douwe Vonk

06 – 48931367

Jeugd Meisjes 1
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Desirée Thijssen

06 – 18129327

Jeugd Meisjes 2
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Brigitte Scheffer
Carola Thijssen

06 – 19858863
06 – 10351165

Jeugd Meisjes 3
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Jeffrey van Elst

Jeugd Meisjes 4
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Manon de Ridder

Dames 1
Do 21.00 – 22.30, De Ring

Tim Talacua

06 – 41666284

Dames 2
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Bas Sotthewes

06 – 53304389

Dames 3
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Jeroen Blokhuis

06 – 45768204

Dames 4
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Pauline Koeman
Steffie van Grinsven

06 – 51270709
06 – 52235178

Heren 1
Do 21.00 – 22.30, De Ring
Heren 2 + Recreanten H1
Do 19.30 – 21.00, De Ring

06 – 53743249
Phil Metiary

06 – 52498740

Arnold van Beuzekom

06 – 22244376

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

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 Algemene Leden Vergadering
van 8 april 2008. Let op: dit zijn de kosten van seizoen 2008-2009. De kosten
voor seizoen 2009-2010 worden in de volgende Opslag gepubliceerd.
Inschrijfgeld

Eenmalig

€ 5,00

Contributie senioren

Per Kwartaal

€ 38,10

Contributie junioren ¹

Per Kwartaal

€ 27,60

Gezinscontributie ²

Per Kwartaal

€ 121,70

Bondscontributie senioren ³

Per Jaar

€ 48,00

Bondscontributie junioren

Per Jaar

€ 28,00

Per Jaar

€ 16,00

Bondscontributie recvol

4

3

		
1) Tot de juniorleden worden gerekend, zij die op 1 januari de leeftijd van 16 		
		 jaar nog niet hebben bereikt.
2) Het gezin mag hierbij maximaal uit 2 volwassenen bestaan.
3) Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speelt dat 		
		 meedoet aan de NeVoBo-competitie.
4) Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speel dat 		
		 meedoet aan de RecVol-competitie.
5) De bondscontributies worden in het nieuwe competitieseizoen opnieuw vast		
		 gesteld op basis van de verplichte afdracht aan de desbetreffende bond.
De 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.
Daarnaast wordt er 1 maal per jaar aan alle competitiespelende leden een bedrag
ad €5,- in rekening gebracht volgens het kledingreglement.
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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