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Dit is alweer de laatste opslag van het seizoen
2009 – 2010. 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.
Ik wil in mijn voorwoord niet ingaan op alle prestaties en standen. Dat is allemaal
te zien op onze website. Het einde van het seizoen is voor menig volleyballer
het afbouwen van het trainen. Heren 1 blijft uiteraard in training. Bij de dames
is een selectieprogramma uitgezet. In overleg met trainers/coaches en de technische commissie wordt heel serieus bekeken wie in dames 1 of 2 gaat spelen het
komend seizoen. Voor een enkeling is het vanzelfsprekend maar voor de ander is
het spannend. Ook het bestuur heeft nog een inbreng in het geheel. Wij willen als
bestuur, zoals wij hebben aangegeven in ons beleidsplan, ook verjongen. Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. Jeugdige aankomende talenten moeten een kans
krijgen. Spelers van buitenaf die bij ons komen en onze teams gaan versterken
zijn van harte welkom. Met een goede balans van jong en oud maar ook ervaren
en onervaren zal er een goede mix uitkomen.
Een iets bredere selectie bij H1 zal concurrentie opleveren en men zal vol aan de
bak moeten. Zowel voor H1 als D1 is de planning om het komend seizoen dan wel
binnen 2 jaar te promoveren. Het bestuur wil in samenwerking met de technische
commissie en trainers/coaches, alle mogelijkheden op organisatorisch dan wel
financieel gebied bekijken en alles in het werk stellen om hierin te faciliteren.
Bij het samenstellen van de nieuwe teams zullen er teleurstellingen zijn, maar ook
weer blije en 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 zijn er bijna voor alle teams weer trainers/coaches. Er wordt op dit moment volop overleg gevoerd voor een nieuwe trainer voor D1.
Dan wil ik bij deze Tim ontzettend bedanken voor het trainen en coachen van
D1 de afgelopen jaren. Je hebt veel werk verzet en veel bereikt met je meiden/
dames. Tim, bedankt.
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Dan de resultaten van het bestuur. Terugkijkend op een jaar waarin de financiële
resultaten positief konden worden afgesloten. Ook is er een voortgang in het
realiseren van de 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. Peter, van de recreantenafdeling en Karin, van de
jeugdzaken, bij deze beide ontzettend bedankt voor het vele werk dat jullie hebben gedaan voor Phoenix en voor jullie inbreng tijdens de bestuursvergaderingen.
De commissie jeugdzaken is samengegaan met de technische commissie en
vanuit deze setting is Bas benoemd als bestuurslid. Vanuit de afdeling recreanten
heeft Toine zitting genomen in het bestuur. Ik zie het komend seizoen met veel
vertrouwen met de nieuwe bestuursleden tegemoet.
Behalve de inzet van het bestuur binnen de vereniging proberen wij ook de
vergaderingen van de bond bij te wonen. Ik ga zelf nar de vergaderingen van
de regioraad waar we als vereniging mee kunnen denken met de bond en ook
meebeslissen over voorstellen, onder andere op het gebied van financiën. Begin
mei heb ik een vergadering in Rotterdam bijgewoond waar alle voorzitters van
de volleybalverenigingen waren uitgenodigd uit onze regio. De regio’s Zuid-Oost
en Zuid-West worden samengevoegd en het regiokantoor komt in Tilburg of
Eindhoven te staan. De bond wil een nieuwe structuur op landelijk niveau. Er
komen 4 servicepunten in Nederland voor Noord-Oost-Zuid en West. Ik zal er niet
te veel over schrijven, maar wel meegeven dat de democratische structuur en
de lidmaatschapsstructuur gaan veranderen. De regioraden gaan verdwijnen en
daarvoor in de plaats komen beleidsadviesteams. Beleidsteams die zaken kunnen
bespreken over wedstrijden, scheidsrechters, recreanten, talentontwikkelingen en
dergelijke.
Financieel wil men ook veranderingen doorvoeren. Men wil graag nar een verlaging van bondscontributie voor ieder Nevobo-lid en daarnaast naar een verhoging
van de teamgelden. Welke gevolgen deze veranderingen hebben voor Phoenix
valt op dit moment nog niet te zeggen. De veranderingen blijven we nauwgezet
volgen.
Mijn voorwoord afsluitend wil ik voor het afgelopen seizoen de sponsors en ieder
commissielid, iedere scheidsrechter, trainer, coach of vrijwilliger met welke taak
dan ook ontzettend bedanken voor de inzet. Geen vereniging kan zonder
vrijwilligers.
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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Niet zeuren, volleyballen!
Het volleybalseizoen is voorbij maar voor velen begint nu pas de echte strijd,
want de nieuwe teamindeling wordt binnenkort bekend gemaakt. Ineens is
iedereen alert, heeft niet alleen de aanvoerder een mening en verlaten zelfs
de meest verlegen stuurlui hun zo’n vertrouwde wal. Dit in tegenstelling tot de
gemiddelde wedstrijd van welke Phoenix ploeg dan ook. “Het team is een beetje
lui.” Deze legendarische woorden zijn niet afkomstig van Romario, die was immers
een beetje moe, maar van de succesvolste speler die onze vereniging ooit gehad
heeft, Michael Sengers. Hij bedoelde hiermee overigens Heren 1 maar wat mij
betreft horen ook de andere Nevobo-competitieteams hierbij. Als je namelijk kijkt
naar de eindstanden van afgelopen seizoen dan zal meteen duidelijk zijn dat er
iets moet gebeuren. Geen enkel team staat in de top-5! Natuurlijk zijn er voor
elke ploeg redenen genoeg te bedenken waarom het niet liep zoals gepland.
Spelers/speelsters die afhaakten, onderlinge vetes, minimale bezettingen en zelfs
een opgestapte coach zijn geldige oorzaken maar dan nog... Tijd voor actie!
Dat iedereen kan volleyballen, staat buiten kijf. Het afgelopen seizoen heb ik van
elk team minimaal een aantal trainingen gezien en keer op keer verbaasde ik mij
erover dat er meer dan genoeg kwaliteit zit in de teams. Alleen daar hebben we
geen bal aan! Want op donderdagavond behaal je geen punten, de eindstanden
zijn daar het bewijs van... Hoe dit op te lossen? Volgens mij is er maar één
manier om de zoutzakmentaliteit eruit te krijgen en dat is concurrentie. Jawel!
Daarom hulde voor de Technische Commissie en het bestuur van Phoenix om
de damesteams samen te voegen naar drie in totaal. Helemaal briljant is dat de
nieuwe teams samengesteld zijn via selectietrainingen waarbij iedereen een
eerlijke kans heeft gehad. Dus geen gezeur dat Mientje niet bij Mutsje zit en dat
Trixje niet met Traxje door één deur kan. Heerlijk! Jammer genoeg is voorgaande
niet mogelijk bij de mannen. Maar met sergeant Sengers aan het roer bij Heren 1
en de degradatie van Heren 2, zodat die mooi weer op behapbaar niveau spelen,
moet het daar ook komend seizoen veel beter gaan.
Ik weet dat ik mij met bovenstaande op zeer glad ijs bevindt. Dat was wel te
merken tijdens de speciaal ingelaste vergadering ergens in december vorig jaar.
Ik snapte er geen bal van volgens velen. Maar als de gemiddelde selectie van de
damesteams uit 6,24 meiden bestaat, klopt er toch echt iets niet. Als je wed-strijden moet verzetten omdat er eentje ziek is, klopt er toch echt iets niet. Als je de
wedstrijd niet kunt afmaken omdat iemand geblesseerd raakt, klopt er toch echt
iets niet. Natuurlijk snap ik dat grote teams een grote negatieve keerzijde heeft.
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Een aantal zullen minder spelen dan vorig seizoen. Voor iedereen die dit vindt,
hierbij een overdenkmoment. De definitie van competitie is proberen om beter te
zijn dan de anderen en het willen winnen. Voor het eerste gedeelte krijg je
volgend jaar kans genoeg, zowel in je eigen team als tegen andere verenigingen,
en voor dat tweede gedeelte hopelijk ook. We gaan dus komend seizoen voor het
eerst echt competitie spelen. Het werd tijd...
Het mag duidelijk zijn, ik verheug me nu al buitensporig op het nieuwe volleybalseizoen. Let op mijn woorden, het gaat een mooi jaar worden. Daar ben ik zo
zeker van dat ik de volgende weddenschap aandurf: Als de resultaten volgend jaar
slechter zijn dan afgelopen seizoen, zing ik bij de laatste wedstrijden voor aanvang
het Wilhelmus. Nog even die hinderlijk lange zomervakantie doorkomen en dan vol
er tegenaan. Niet zeuren, volleyballen! Lijkt mij een prachtig motto.
Gegroet,
Marien
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Bingo op de camping
We hadden er al de hele avond naar uitgekeken: bingo spelen op de camping!
Na de lekkere barbecue was het tijd om de Bingo-attributen van Karin te verzamelen. Bingokaarten, knopen en de prijzen niet te vergeten. De derde prijs was
een mooie blauwe vaas (komt het je bekend voor?!), de tweede een mooi
bloemetje voor op de tafel en de eerste prijs was een emmer vol met wc-papier.
We gingen gretig aan de slag, want die prijzen wilden we zeker in de wacht
slepen! B4, I20, G55….. BINGO! Maar de eerste ‘bingo’s’ zijn natuurlijk altijd vals,
want volleyballen kunnen ze, maar opletten na een paar alcoholische versnaperingen is een moeilijke zaak. Gelukkig zaten er ook een aantal goede BINGO’s
bij en konden de prijzen uitgedeeld worden. En de liedjes voor de verkeerde
BINGO’s… die moeten nog gezongen worden.
Bedankt Bingo-maatjes!
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PHOENIX Recreatief Zomeravondtoernooi 2010
Als goede traditie organiseert Phoenix ieder jaar aan het begin van het nieuwe
volleybalseizoen een recreatief toernooi. Dit jaar zal voor de negende keer het
Recreatief Zomeravondtoernooi worden gehouden.
De bedoeling en opzet van het toernooi is om samen met je buurt- of straatgenoten, familie, vrienden of collega’s recreatief volleybal te spelen. Niet winnen,
maar plezier in het spel en het hebben van een sportieve avond is het belangrijkste. Voor diegenen die weinig of geen volleybalervaring hebben, of die Phoenix
nog niet (goed) kennen, biedt het toernooi de mogelijkheid kennis te maken met
volleybal en de vereniging. Dus: formeer een gelegenheidsteam en schrijf je in!
Volleybalervaring in verenigingsverband is niet vereist.
De wisselbeker is na de editie 2009 definitief naar Bommelding gegaan. Dit team
wist het toernooi in de afgelopen 8 jaar maar liefst 3 keer te winnen. Vanaf dit
jaar zijn er dus nieuwe prijzen!
Waar en wanneer
Het toernooi wordt gehouden in sporthal ‘de Ring’ op woensdagavond 8 september.
Om 18.30 uur is de zaal open, om 19.00 uur starten de eerste wedstrijden.
Voorwaarden
De teams moeten gemengd zijn. Dat wil zeggen dat er, behalve exact zes
personen, altijd tenminste twee dames en twee heren in het veld moeten staan.
Ook moet een team bestaan uit minimaal 2 niet-competitiespelers. “Zomerse”
teamnamen worden op prijs gesteld.
De kosten voor deelname zijn € 20,- per team. Dit bedrag dient tijdens het
toernooi contant bij de toernooileiding te worden voldaan.
Aanmelden
U kunt een team aanmelden via de Phoenix website www.vvphoenix.org. De inschrijving sluit op vrijdag 3 september. Er kunnen maximaal 16 teams deelnemen.
Plaatsing voor het toernooi gebeurt op volgorde van inschrijving. De contactpersonen van de ingeschreven teams ontvangen persoonlijk bericht van plaatsing.
Actuele toernooi-informatie is te vinden op de website: www.vvphoenix.org. Voor
meer informatie of andere vragen kunt u een e-mail sturen naar
zomeravondtoernooi@vvphoenix.org.
Tot ziens op woensdag 8 september!
Frank van Wijk
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Beste lezers van ons fijne clublad,
Voor u ligt alweer de laatste “Opslag” van het seizoen 2009-2010, wat betreft
prestaties een sterk wisselend seizoen. Jammerlijk te noemen zijn het degraderen
van Heren 2 en Dames 2. Na het behalen van het kampioenschap in de 2e klasse
in het seizoen 2008-2009 heeft heren 2 de sterke lijn niet door kunnen zetten.
De 1e klasse was toch een trede te hoog. Desondanks zijn wij ervan overtuigd
dat Heren 2 volgend jaar zich weer zal laten gelden, want dit team heeft meer
dan genoeg ervaring en kwaliteit in huis. Het degraderen van dames 2 is in onze
ogen tekenend voor het rumoerige verloop aan de dameskant. Dames 2 begon
het seizoen met 11 dames en al voor de eerste competitie wedstrijd was gespeeld
waren er al 3 dames vertrokken, die daar elk hun uiteenlopende redenen voor
hadden. Vanaf de kerst waren dit helaas nog maar 7 speelster, wat te krap is om
een stabiele basis neer te zetten. In de ogen van de CTZ was de bezetting over
de gehele breedte van de dameskant te krap, wat voor ons reden was dit te delen
met de teams. Rond de kerst is overwogen terug te gaan van 4 naar 3 teams,
maar de meeste dames waren hierop tegen. Of het de juiste beslissing was
zullen we nooit weten, maar het heeft wel impact op onze visie voor aankomend
seizoen. Hierover verderop meer.
De overige Nevobo senioren teams hebben zich allemaal netjes weten te handhaven in hun klasse, de een met wat meer moeite dan de ander. Dames 1 heeft
een stabiel seizoen gedraaid in de eerste klasse. Dames 3 en dames 4 hebben
hun dametje gestaan in respectievelijk de 3e en 4e klasse. Heren 1 heeft na een
uiterst moeizame start (11e en dus 1 na laatste halverwege het seizoen) het
degradatiespook naar het licht gezonden en zichzelf gehandhaafd in de Promotieklasse.
Speciale aandacht voor de jeugd. Het doet ons zeer veel plezier dat we een
enorm bloeiende jeugd afdeling hebben, of moeten we zeggen meisjes afdeling?
Meisjes 1 heeft zich prima staande gehouden in de klasse B regionaal. In dit team
is voldoende talent aanwezig om wellicht vanaf kerst 2010 de overstap te maken
naar Top-klasse. Helaas hebben we aan de meisjeskant een zeer impopulaire
maatregel moeten nemen, omdat deze teams leeg dreigden te stromen. Daarom
hebben we ervoor gekozen de 2e seizoenshelft meisjes 2 en 3 samen te voegen.
En hier hebben we toch wel een puntje van aandacht. Wij willen onszelf helemaal niet als opvoedkundigen neerzetten, maar willen er wel op wijzen dat wij
de teams indelen op basis van deelname gedurende een heel seizoen. Wij hopen
dat u als ouder hiermee rekening zou willen houden, zodat we teleurgestelde
kinderkopjes kunnen voorkomen.
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Genoeg over het afgelopen seizoen!! Op naar het volgende seizoen. Als CJZ/CTZ
zijn we alweer sinds de Algemende Leden Vergadering van halverwege maart
bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2010-2011. We hadden gehoopt
de volledige teamindelingen voor aankomend seizoen te kunnen publiceren, maar
dat is helaas niet gelukt. Maar ze komen eraan!
Voor wat betreft de jeud zijn we er al helemaal uit. We zullen met 2 jeugdmeisjes
B-teams en 2 CMV teams aan de competitie gaan deelnemen. Aan de dameskant
zijn er echter wat praktische problemen gerezen en daar laten de definitieve
teamindelingen nog een paar weken op zich wachten. Zoals eerder vermeld
hadden we dit seizoen problemen met de teambezettingen. Daarom is ervoor
gekozen van 4 kleinere terug te gaan naar 3 grotere teams, wat meer aandacht
behoeft dan gedacht. Derhalve hebben we dus wat meer tijd nodig en zullen de
(nieuwe) trainers een belangrijke stem hebben. De indeling van de herenkant
wordt gekenmerkt door de vraag: “kunnen we starten met heren 3, ja of nee”. In
onze ogen essentieel voor het behoud van enkele (jeugd) jongens spelers. Hierbij
roepen we jullie dan ook op om mee te denken aan een oplossing of misschien
zelfs wel deel te worden van dit team wat uit zal gaan komen in de 4e klasse.
Of wellicht is het mogelijk een jeugd jongens team op te richten. Alle hulp en
handjes zijn welkom.
Afgelopen seizoen zijn we ook gestart met techniektrainingen voor de jeugd, wat
door veel jeugd leden als positief is ervaren. Ook de trainers zijn erg te spreken
over deze trainingen. Erg leuk om te zien hoe het niveau van onze jeugdleden
omhoog is gegaan. Wij kunnen ons echter inbeelden dat de belasting voor
sommigen aan de hoge kant is geweest, soms maar liefst 4x per week naar de
sporthal om te volleyballen. Dat is nogal wat voor een hobby. Daarom is het op
dit moment nog niet duidelijk of we hiermee volgende seizoen doorgaan. Om
spelplezier en –niveau te kunnen blijven garanderen, willen we techniek een integraal onderdeel van de reguliere trainingen maken. Meer dan waarschijnlijk gaan
we daarom in augustus starten met een interne trainerscursus: Train de trainer.
Dit komt erop neer dat ALLE trainers volgend seizoen 7 bijeenkomsten zullen
hebben, waarin in elke bijeenkomst een onderdeel van het volleybal centraal zal
staan. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
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We kunnen nog pagina’s vullen met plannen, maar dat doen we lekker niet. Een
greep uit de verbeterpunten voor volgend seizoen:
- kwaliteit en kwantiteit ballenbestand;
- samen spelen, samen delen (bijv. opruimen van zaal, kleedkamers en ballen);
- scheidsrechterscursussen;
- ouder-kind toernooi;
- jeugdraad.
Hebben jullie zelf nog ideeen deel ze dan met ons. De CJZ/CTZ is er door en voor
iedereen.
Houd je mail en de onze site (www.vvphoenix.org) in de gaten voor wat betreft
de teamindelingen en trainingstijden voor volgend seizoen. Tot slot wil ik graag
iedereen een fijne en verdiende zomervakantie wensen.
CJZ en CTZ
Kimberly Brandwijk, Desiree Thijssen, Steffie van Grinsven, Marcel Vroon en Bas
Sotthewes.

standen nevobo
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		 HEREN PROMOTIEKLASSE A (H1)
		 Team
Ws
Pn
1 VOLLEY2B 1
22
86K
2 CITY BRIL KR 2
22
85
3 SPIVO 2
22
77
4 OKK’70 1
22
71
5 SCHOVOCOMCA 1
22
56
6 VOLLIDO 1
22
54
7 PHOENIX 1
22
44x
8 RVC/LIBANON 2
22
43
9 FORANTO 1
22
42
10 WHV 1
22
38
11 FUSION 2
22
34D
12 VOLLEY ZUID 2
22
20D+

		 DAMES 1E KLASSE C (D1)		
			Team
Ws
Pn
1 VOKO IRODION 2
22
87K
2 SARTO 3
22
84P
3 DUNAMIS 1
22
76
4 WIK/UNIVÉ 2
22
76
5 ATAK’55 1
22
73
6 PHOENIX 1
22
57
7 BURGST 3
22
49
8 ROWI 1
22
38
9 SNA 1
22
33
10		 TRIADE-VCT 2
22
32D
11 HILVER 1
22
29D
12		 VOLLEY ZUID 3
22
26D

		 HEREN 1E KLASSE C (H2)
		 Team
Ws
Pn
1 ATAK’55 2
22
89K
2 SARTO 2
22 		86P
3 VOKO IRODION 4
22
73
4 FLITS 1
22
69
5 DUNAMIS 1
22
67
6 VOLLIDO 2
22
66
7 GEPIDAE 1
22
53
8 TRIADE-VCT 3
22
48
9 MIKRO-EL ROO 4
22
44
10 ALF/NEXT VOL 4
22
37
11 REVANCHE’68 1
22
20D
12 PHOENIX 2
22
8D

DAMES 2E KLASSE F (D2)
		 Team
Ws
Pn
1 DUNAMIS 2
22
82K
2 PODARWIC 2
22
67
3 DIOMEDON 1
22
65
4 CONDOR 1
22
62
5 TRIADE-VCT 3
22
56
6 BURGST 4
22
39
7 VOLCOM 2
22
34
8 UDENHOUT 2
22
33
9 AVANTI 1
22
30
10 ZUVO 3
22
29
11 PHOENIX 2
22 21D
12		 SARTO 5
22
10D

18
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		 DAMES 3E KLASSE D (D3)
		 Team
Ws
Pn
1 HAAFTEN KW. 2
20
64K
2 CSS 1
20
56P
3 SSS 3
20
55		
4 JOLA/OLYMPUS 2
20
54		
5 HAAFTEN KW. 1
20
49		
6 BURGST 7
20
40
7 VOLLEY MEERK 5
20
37		
8 PODARWIC 3
20
32		
9 CONDOR 2
20
25		
10 PHOENIX 3
20
20
11 ATAK’55 3
20
8D

		 MEISJES B POULE E (M1 & M2)
		 Team
Ws
Pn
1 JOLA/OLYMPUS 1
9
33K
2 SARTO 1
9
29
3 VOKO IRODION 1
9
29#
4 PHOENIX 1
9
23 #
5 AVANTI 1
9
14
6 HILVER 3
9
13
7 VOLLEY MEERK 1
9
10xx1
8 CONDOR 1
9
8
9 VOLCOM 1
9
5x#
10 PHOENIX 2
9
4#

		 DAMES 4E KLASSE B
		 Team
Ws
1 VEDO’70 2
18
2 FORANTO 2
18
3 VEDO’70 3
18
4 OKK’70 3
18
5 METEOOR 1
18
6 SCHOVOCOMCA 4
18
7 PHOENIX 4
18
8 JOLA/OLYMPUS 4
18
9 VOLLEY ZUID 8
18
10 OKK’70 4
18

		 CMV6 POULE C (CMV 1)
		 Team
Ws
Pn
1 METEOOR 1
9
30K
2 OKK’70 1
9
24
3 VOLLIDO 3
9
24
4 SLIE.SPORT 4
9
22
5 WHV 1
9
22
6 AVVA 1
9
18
7 SNA 1
9
18
8 PHOENIX 1
9
14#
9 SLIE.SPORT 6
9
8
10		 METEOOR 2
9
0

Pn
62K
60P
50P
43
38x
37
27
15
14
10

BIJ DE STANDEN
K = Kampioen en promatie naar de volgende klasse.
P = Promotie
D = Degradatie
x = 4 (5) verliespunten wegens niet of te laat aanwezig zijn.
# = jeugdteam kan geen kampioen worden wegens dispensatie.
+ = 4 (5) verliespunten wegens ongerechtigd uitkomen.
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wist u dat?

DE OPSLAG

Wist u dat...
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De spionage tussen Kazemat en Citadel in volle gang is?
Deze geen grenzen kent?
Er zelfs in tuinen en badkamers wordt gespioneerd?
Bij de redactie namelijk binnenkwam dat Ian en Laura een groen/blauwe
hanger voor hun badkamerraam hebben hangen?
Dit ontdekt is door een van de omwonenden van Ian en Laura?
De jeugdleden tijdens het jeugdfeest flink geschrokken zijn van de
Phoenix-spoken?
De jeugdleden vaak riepen ‘wedden dat daar iemand zit!’ en vervolgens toch
schrokken als er dan daadwerkelijk iemand achter de bosjes vandaan kwam?
Het opvallend was dat de jongste leden het minst bang waren?
Heren 1 recvol dit jaar weer kampioen kan worden?
Dit in de competitie EN in de beker kan zijn?
We dat uiteraard gaan vieren?
Dat eerst even lekker eten zal zijn?
Daarna het feestje losbarst in de Spin?
Het gevierd wordt op 12 juni?
Iedereen welkom is om de vreugde met ons te vieren rond een uur of
negen?
We hopen dat het weer een gezellig boel met z’n allen?
Bardanseressen ZEKER welkom zijn?
Het alleen maar doorgaat als we winnen?
Dat vrijwel zeker is, maar aanmoediging op 3 juni nodig zal zijn?
We dus vragen om support om negen uur op de 3e?
We als het goed is dan al weten of het de 12e doorgaat in de Spin?
We dat allemaal hopen!! Hoop met ons mee!
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jeugdfeest 2010

DE OPSLAG

Jeugdfeest 2010 “Halloween” groot succes
Op vrijdag 23 april heeft het jeugdfeest 2010 plaats gevonden in de kantine
van sporthal de Ring en in de stadsparken van Zaltbommel. Met 36 jeugdaanmeldingen (CMV, meisjes 2 en meisjes 1 en introducés) is het een gezellige
avond geworden. Echter kon dit spetterende feest niet plaats vinden zonder de
DJ en zonder de vrijwillige spoken die deze avond in de parken verstopt hebben
gezeten. Dus bij deze BEDANKT!!!!
Om 19.00 uur kon iedereen binnenlopen in de kantine waar het feest lost barstte.
Onder het genot van een colaatje en wat chips gingen de allerjongsten los op de
dansvloer. Vanaf kwart over acht zijn de jeugdleden en introducés de wandeling
aangegaan. De o zo stoere mannen aan het begin, wilden op een gegeven
moment zelfs niet meer voorop lopen..
Er waren verschillende spoken op de route: een zwerver die een eng verhaal
vertelde over het stadspark, twee spoken waarbij je geblinddoekt een touw moest
volgen, een voelspook, spoken waarbij je opdrachten moest uitvoeren voordat je
verder mocht etcetera.
Tijdens de tocht moesten de kinderen letters verzamelen en opdrachten maken.
Wie de meeste antwoorden goed had, kreeg een prijs.
De mooist verklede personen kregen een grote snoepzak. Van de CMV was dit
Dena, en van de competitiespelende teams was dit Jeroen.
Op de volgende pagina vind je nog wat leuke foto’s van dit feest. Er staan nog
veel meer foto’s op onze website!
Voor volgend jaar moet er komend seizoen ook weer een thema bedacht worden.
Heb je leuke ideeën laat het weten via CJZ@vvphoenix.org of
CEZ@vvphoenix.org.
Stefanie Hokken (CEZ), Steffie van Grinsven (CJZ), Desiree Thijssen (CEZ, CJZ)
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BIRTHDAYS

GEBURTSTAGE

VERJAARDAGEN

ANNIVERSAIRES
CUMPLEAÑOS

JUNI

AUGUSTUS

5
7
8
12
12
12
15
16
19
21
26

8
8
16
16
16
17
18
19
20
22
22
23
24
26
27
30
30

Bas Sotthewes
Lise de Jong
Stan Vielvoye
Kimberly Brandwijk
Lara van den Bos
Gerinda van Haaften
Suzan den Breejen
Eline Katerberg
Bart Schut
Olav van Woerkom
Marcel van Wijk

JULI
1
2
3
5
6
8
11
15
24
24
26
29
29

24

Willem de Winter
Jelle Jongkind
Kees Tanis
Roland van der Doelen
Ilse Sterrenberg
Gerrit Rike
Karen Helsdingen
Jeroen Nijland
Anja van Osch - Steevens
Larren van Meeteren
Toine Velthuijsen
Karin Klunder - Muntenga
Steffie van Grinsven

Arnold van Beuzekom
Deena Wegman
Mark Bambacht
Debby van Leerdam
Ingeborg Hutten
Femke van der Linden
Bobby van der Willigen
Anita Oskam
Peter Duvekot
Marco Vissers
Dimitri Kloppenburg
Nel Kuik
Kim van der Linden
Antoinette Wigmans
Sidy van Gemert
Petra Vonk
Manon de Ridder

SEPTEMBER
6
8
11
13
13
30
30

Widjaj Moti
Rudy Klunder
Cecile Haffmans - Velthuijsen
Marit Boerma
Marjanne van Harten
Renske Verder
Kristel Bartelink
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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 11 maart 2010.
Inschrijfgeld

Eenmalig

€ 5,00

Contributie senioren

Per Kwartaal

€ 40,00

Contributie junioren ¹

Per Kwartaal

€ 29,00

Gezinscontributie ²

Per Kwartaal

€ 128,00

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 2009-2010.
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 regelement (€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

30

MEI 2010

