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Dit is alweer de laatste opslag van het seizoen
2010 – 2011. 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 en 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. Wel dat we dit seizoen de jeugd en dames 2 in de
bloemetjes hebben kunnen zetten.
Aan het eind van een seizoen is het voor menig volleyballer afbouwen met
trainen. Heren 1 blijft uiteraard in training. En bij de dames is na een eerste
seizoen met Bas een goed resultaat neergezet. Dit geeft vertrouwen voor het
komende seizoen. En toch ben je als vereniging dan uiteraard afhankelijk van wat
de speelsters allemaal gaan doen. In verband met studie of om privé-redenen
kunnen spelers zomaar stoppen. Jammer dat er bij dames 1 na een geslaagd
seizoen van bouwen en werken aan teamvorming tussen jong en oud en ervaren
en onervaren, een aantal afhaakt. Wie weet komen er nieuwe spelers voor terug.
Heren 1 heeft een bewogen seizoen achter de rug. Bij het schrijven van dit stukje
is het zo goed als zeker dat H1 degradeert, maar wie weet is er nog een klein
kansje. Een wisselend seizoen waarbij de verschillen erg klein waren. Slechts 4
punten verschil tussen de nummer 4 en de nummer 9. Realiteit is ook dat er wat
puntjes te veel zijn laten liggen tegen mindere teams, maar dat is volleybal.
Heren 2 had het moeilijk en lastig in de tweede klasse, maar gelukkig gaan ze er
nog een seizoen tegen aan. Gezien de gesprekken en het enthousiasme de laatste
weken van de competitie en geen verlies meer, ziet H2 het volgende seizoen met
vertrouwen tegemoet.
Nadat meisjes 1 kampioen zijn geworden en op een hoger niveau spelen is het
bestuur druk bezig een ander trainer te zoeken. Na jaren van training door
Desiree vindt zij zelf ook dat het tijd is voor een nieuwe trainer. De technische
commissie is er druk mee bezig.
De ambitie die ik vorig jaar heb uitgesproken dat D1 en H1 in twee jaar tijd de
doelstelling hebben om te promoveren wordt nu even in de ijskast gezet. Dames
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1 gaat een aantal spelers missen en Heren 1 is nog niet zeker van behoud in de
promotieklasse. Maar wie weet hoe het balletje weer wordt geslagen.
Verrassingen zijn altijd mogelijk.
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 minder veranderingen zijn
dan vorig jaar. Gezien de enquête en de opgave voor competitie gaat er niet veel
veranderen.
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.
En dan wil ik bij deze Desiree ontzettend bedanken voor het trainen en coachen
van Meisjes 1 de afgelopen jaren. Je hebt het met enthousiasme en gedrevenheid
gedaan. Je hebt veel werk verzet en veel bereikt met je meiden/dames. Desiree,
bedankt.
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.
Tijdens de ALV waren er geen bestuurswisselingen, waar we als bestuur blij mee
zijn. Nu kan verder worden gewerkt met een op elkaar ingespeeld bestuur.
Wel is op de ALV het probleem aan de orde gesteld betreffende de groei van het
aantal leden en de beperkte plaats in de Ring. Er zal gekeken worden hoe we de
zaalindeling/trainingsvelden en trainingstijden moeten invullen en puzzelen of er
een andere zaal bij gehuurd moet worden op de donderdagavond.
En dan de sponsorcommissie. Han Looijen heeft hier veel energie in gestoken en
kan dit niet meer doen in verband met zijn functie als wethouder. Han bedankt
voor het werk wat je voor ons hebt gedaan.
Een oproep op de ALV heeft geresulteerd dat er nieuwe mensen zich hebben
aangemeld. Rob de Ridder en Toos Stoit hebben op (na) de alv aangegeven hier
mee aan de slag te willen. Inmiddels heeft een eerste overleg met het bestuur
plaatsgevonden waarin de beleidslijnen zijn uitgezet.
Naderhand hebben zich meer leden aangemeld voor de sponsorcommissie en zal
er binnen de commissie verdere afspraken worden gemaakt. Het bestuur is blij
met deze ontwikkeling. Een vereniging kan niet zonder een sponsorcommissie. Dit
jaar lopen de meeste kledingcontracten af en aan de nieuwe commissie de taak
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om de sponsoren te benaderen en de contracten weer te verlengen.
Inmiddels zijn er contacten geweest met een aantal sponsoren die zich bereid
hebben verklaard weer een termijn van 3 jaar aan te gaan met de club.
Sponsoren, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Sponsorcommissie succes met
je werk en bedankt voor jullie inzet.
Behalve de inzet van het bestuur binnen de vereniging, proberen wij ook de
vergaderingen van de bond bij te wonen. Ik ga zelf naar de vergaderingen van de
regioraad, waar we als vereniging mee kunnen denken met de bond en ook
kunnen meebeslissen over voorstellen, onder ander op het gebied van financiën.
De regio’s Zuid-oost en Zuid-west worden samengevoegd. Op 26 mei is een
bijzondere vergadering waarin beide regio’s eerst apart vergaderen en daarna na
samenvoeging gezamenlijk hun eerste vergadering hebben. Er zal in ieder geval
een afvaardiging van Phoenix naar deze vergadering gaan. Op 26 mei zijn er in
Zaltbommel de bekerwedstrijden voor de recvol afdeling. Als vereniging hebben
wij de organisatie op ons genomen. De recvol afdeling wordt steeds groter binnen
onze vereniging en deze avond wil ik dan ook aanwezig zijn bij deze bekerwedstrijden.
Mijn voorwoord afsluitend wil ik 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.
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.

Kooi
r
e
d
n
a
Jan v
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phoenix zomeravondtoernooi
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PHOENIX Recreatief Zomeravondtoernooi 2011
Als goede traditie organiseert Phoenix ieder jaar aan het begin van het nieuwe
volleybalseizoen een recreatief toernooi. Dit jaar zal voor de tiende 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 beste 3 teams gaan met een trofee naar huis! Voor het team dat de meeste
pech heeft, is er ook een leuke prijs.
Waar en wanneer
Het toernooi wordt gehouden in sporthal ‘de Ring’ op woensdagavond
31 augustus. 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 26 augustus. 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@phoenixzaltbommel.nl.
Tot ziens op woensdag 31 augustus!
Frank van Wijk
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Als je wint, heb je toch geen vrienden
Heren 1 had het dit jaar, zeer voorzichtig gezegd, een beetje moeilijk. Met de
tegenstanders maar vooral met zichzelf. Terwijl de doelstelling bij de top
eindigen was, moesten zelfs pd-wedstrijden gespeeld worden. Die werden
gewonnen. Maar door Rusland-achtige praktijken bij de NeVoBo degradeerde ons
vlaggenschip toch. Dat maakt mij pissig maar niet zo pissig als over die busreis
naar de pd-wedstrijden in Dordrecht. Wegens te weinig belangstelling ging het
niet door maar alleen het idee al… Toen Dames 2 de laatste wedstrijd speelde,
die gewonnen moest worden met 4-0, had zo’n busreis een stuk gepaster
geweest. Hier ging het namelijk om de titel! Gelukkig vonden Marieke Merks,
Karin Klunder, Rob de Ridder, Desirée Thijssen, Stan Vielvoije en Anke Rinkel (zus
van…) het wel de moeite waard om naar Vlaardingen te komen.
Natuurlijk was vrijdagavond 20.00 uur een klote tijd en ligt Vlaardingen niet echt
om de hoek. Maar toch… Vanwege blessures en een zwangerschap was het team
gereduceerd tot zes dames en was alle steun dus meer dan welkom. Mede
dankzij de fanatieke aanhang op de tribune speelde het zestal een geweldige
wedstrijd en werd de druk op Haaften Kwiek tot maximaal opgeschroefd. Alleen
Heren 1 had een geldig excuus aangezien die zelf op dat moment moesten
spelen. De rest had tot vrijdagmiddag 16.00 uur een grote mond en haakte
daarna plotseling af. Dit soort aanhangers wordt ook wel teletekst-supporters
genoemd en die hebben meestal een vreemde voorkeur voor een voetbalclub uit
Amsterdam. Ik vrees dat wij binnenkort ook een F-side en een Vak 410 hebben
want we zijn nu toch al lekker aan het na-apen, maar dat geheel terzijde.
Juist dit seizoen, waarin veel seniorenteams het moeilijk hadden, viel de
prestatie van Dames 2 op. Als enige wist dit team, de recreanten en jeugd even
buiten beschouwing gelaten, het NeVoBo-seizoen van VV Phoenix te redden. De
strijd met Haaften, een waardige maar terechte verliezer, was ongekend
spannend. Niemand mocht verslappen want elk verloren punt kon einde verhaal
betekenen. Ga er maar aan staan. Toch was de steun tijdens de laatste
thuiswedstrijden zeer minimaal. Supporters waren meestal vaders, moeders,
zussen, broers of vrienden. Het was in de kantine op zaterdag tussen 14.00 uur
en 15.30 uur drukker dan op de tribune. Toen Haaften in de op een na laatste set
van het seizoen het zo gehoopte punt liet liggen, spatte de clubliefde opeens wel
de kantine uit. Feest! Vreemd… Heel veel vrienden maar toch alleen.
Gegroet, Marien
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Postscriptum I. Extra dank gaat uit naar Stan die voor mij naar Vlaardingen een
lekker cowboyflesje whisky meegenomen had. Sorry dat ik dacht dat het warm
bier was en het dus weggegooid heb. Je flesje krijg je snel terug!
Postscriptum II. Ik had weer een column kunnen schrijven over de NeVoBo,
ditmaal over de waanzinnig vage en compleet belachelijke manier waarop Heren
1 gedegradeerd is. Het blijkt in ieder geval dat mijn columns soms wel ergens
over gaan…

van de commissie publiciteitszaken

DE OPSLAG

Geachte Adverteerder
Nog een enkel nummer van ons clubblad en het seizoen 2010-2011 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 140 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 we 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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Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel… nou dan weet je ’t wel, nou dan
weet je het wel!!!
Dan is het tijd voor de Rabo fiets 3-daagse. Fiets mee en verdien voor de club
maximaal €250, maar heb vooral een gezellige tijd op 21, 22 en 23 juni 2011.
Ook wij als vvPhoenix stappen massaal op de fiets, uitgedost in onze clubkleuren
of leuke hoedjes en sjaals. De vereniging is klant bij de Rabobank en daarom
uitgenodigd om 3 dagen met minimaal 5 deelnemers deel te nemen. Als groep
fietsen we iedere avond 20 kilometer in een gezellig tempo zodat iedereen met
gemak kan meefietsen. Vanaf de markt fietsen we rond Zaltbommel, naar
Ammerzoden en Kerkdriel. “Weer of geen weer, er wordt gefietst! Er treden
muziekverenigingen op, er wordt fruit uitgedeeld, het wordt steeds bekender en
steeds leuker.”
Praktisch werkt het als volgt. Om op tijd weer binnen te zijn, starten we iedere
avond om 18.45 vanaf de markt in Zaltbommel. Het aantal opgegeven
deelnemers geldt voor alle dagen, maar wie er dan fietst is voor de organisatie
niet belangrijk. Dus als we 10 deelnemers opgeven dan fietsen we iedere dag
met 10 mensen, maar hoogstwaarschijnlijk in wisselende samenstelling. Opgeven
kun je dus per avond. Dit maakt de weg natuurlijk geheel voor je vrij om je op
te geven en uit ervaring weten we dat het een hele gezellige activiteit is waar we
ook de clubkas mee kunnen spekken.
Dus fiets mee en meld je bij mij aan. Geef duidelijk aan welke data je mee wilt.
Groeten,
Karin Schut-Hese
wedstrijdsecretaris@phoenixzaltbommel.nl
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van dames 2

DE OPSLAG

Dames 2 Kampioen
“Kampioen worden” was een duidelijke opdracht maar om dat GEWOON EVEN
TE DOEN is een ander verhaal”. Een zin geciteerd uit het verhaal over dames 2
terug te lezen in de vorige opslag. We stonden toen aan de vooravond van de
spannende ontknoping.
Het voordeel van een groot team is dat er veel kunnen afvallen voordat het
problemen gaat opleveren. Het leek wel het lied van “10 kleine……visjes,
negertjes, tuinkabouters” (11 in ons geval). Vul zelf je versie maar in. In ieder
geval was na zwangere Machteld de oudste van het team aan de beurt. Een
ontsteking onder de voet betekent niet lopen, niet werken en dus ook niet volleyballen. Wat het wel betekent is dat je de 2 laatste wedstrijden vanaf de bank
mag volgen. Niet echt mijn grootste hobby en zeker mijn mond houden al helemaal niet. Voordeel is wel dat we Marien dan een beetje in toom kunnen houden.
Ondanks de dubbele cijfers in de laatste sets van het seizoen denkt hij niet altijd
aan zijn eigen bloeddruk. Scheidsrechter beslist en dat kun je toch beter maar
zo laten hoe onlogisch die beslissingen soms ook mogen zijn. Hierop volgt direct
onze dank voor een jaar lang coachen met de moeilijke opdracht om zo’n groot,
nieuw en divers en ook nog dames team te coachen. Goed gedaan!!!!!!!
Betrekken we maar meteen Tomas, de trainer, erbij die ondanks zijn soms wat
uitgebreide uitleg de trainingen keurig heeft verzorgd.
Gelukkig eindigde de één na laatste wedstrijd wederom in een 4-0 en konden
we ons opmaken voor de reis naar Vlaardingen. Een handjevol supporters reisde
ons achterna waarvoor onze dank. Wat zij daarvoor terug kregen??? Nou in ieder
geval een zeer gespannen begin van deze laatste wedstrijd. Het liedje van de 11
kleine visjes… was inmiddels gevorderd tot aan couplet 4 en dat betekende dat ik
gezelschap had gekregen van Daniëlle en Kimberly op de bank. 6 in het veld en 3
geblesseerden op de bank. Deze keer was ik het zelf die last had van de
bloeddruk met dank aan de 6 in het veld. Gelukkig wist Tineke aan het einde van
de eerste set met een ferme klap de zaak op de rit te zetten en was de wedstrijd
gespeeld. Een klein feestje want ja, eerste waren we in ieder geval zeker.
Helaas had de wedstrijdsecretaris de onderste regeltjes van het P/D reglement
telkens overgeslagen, anders hadden we dan al geweten dat we sowieso
gepromoveerd waren. Onze wedstrijden zaten erop en nu was het wachten op
Haaften Kwiek. Alles werd zo goed mogelijk gevolgd en voorbereid. Haaften
Kwiek hoefde maar 1 van de 8 nog te spelen sets te verliezen en wij waren
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kampioen. Deden ze dat niet dan waren zij de terechte winnaar. Op zaterdag 9
april werd het sporthalletje in Haaften door een delegatie van ons bezocht. Hier
was geen ruimte voor 11 dames extra op de banken. Aan de rode smileys die
op mijn mobiel binnen kwamen, was duidelijk af te lezen dat het een 4-0 was
geworden. Maar dat betekende wel dat het gehele dames 2 team op zaterdag 16
april afreisde naar Meerkerk. En dat hebben ze daar geweten…
Helaas was het een vreemde tribune. Een sporthal met 3 velden maar alleen ter
hoogte van velden 2 en 3 kon je boven op de tribune plaats nemen. Het was druk
en er was veel herrie maar dat speelde zich vooral rond veld 3 af. Veld 1 daar
ging het ons om. De wedstrijd was net begonnen en Femke, die alles vanaf het
begin had gevolgd, was blij ons te zien. Natuurlijk had ook Haaften Kwiek wat
supporters bij zich maar we konden er overal nog wel tussenkruipen. En zo zaten
we met elkaar diagonaal naar DE wedstrijd te kijken. De oranje mini megafoon
hadden we in de aanslag. “Olé, Olé, Olé, Olé, We are the champions, We are the
champions” zou er door de zaal heen klinken als we de knop op AAN zouden
zetten. Nou, dat moesten we maar niet doen in die eerste set.
Verbijsterd zaten we naar die eerste set te kijken. Of het jonge team van Haaften
Kwiek last van zenuwen had was moeilijk te zien, maar de al wat oudere dames
van Meerkerk waren nog niet ingesteld op een partijtje volleybal. Misschien dat
we ze van tevoren toch even hadden moeten bellen. Als er maar enigszins 10 cm
bewogen moest worden om de bal te kunnen spelen, bleek dat al te veel van het
goede te zijn. Letterlijk vielen de ballen links en rechts van de speelsters op de
grond. Ja en dan zit je daar met je hele team op de tribune. Je werd er gewoon
een beetje lacherig van, hoewel dat ook wel van de zenuwen was. 25-5 of 7 werd
het in de eerste set en we vroegen ons af of we niet beter naar Bommel terug
konden gaan. Gelukkig deden we dat niet want, onze aanwezigheid daar zou
zeker haar vruchten gaan afwerpen.
De 2de set. Meerkerk begon langzaam in de wedstrijd te komen. Wel behield
Haaften Kwiek telkens een voorsprong. Bij 15-13 voelde je dat er kansen
kwamen. En hoe oud je dan ook bent, ik stond helemaal te shaken op de tribune.
Zou het dan toch gebeuren? Voorzichtig werd het knopje van de megafoon af en
toe aangezet maar helaas... 25-17.
Op naar de 3de set. Ik had van te voren al gezegd… of ze verliezen de 1ste van
de zenuwen of de 3de omdat die altijd moeilijk is. De start van de 3de set verliep
voor Haaften Kwiek erg moeizaam. Er werden voor het eerst veel eigen fouten
gemaakt, maar ook zag je Meerkerk de ruggen rechten. Meerkerk kwam met
10-5 voor en vanaf dat moment waren wij op de tribune los. Helaas waren we
niet in het geel/zwart gekleed, maar op vol volume schreeuwden we Meerkerk
toe. Waarschijnlijk was dit voor hen onbekend, maar steeds meer ballen werden
goed verwerkt en er werd aangevallen. Geïnspireerd door het publiek knokten ze
nu voor iedere bal. Op de tribune werd onze uitzinnige aanwezigheid niet door
iedereen gewaardeerd. “Ongepast” werd er gezegd, wat zelfs de aanwezige heren
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van Haaften Kwiek toch ook weer ongepast vonden. Dit maakte alles wel extra
gezellig en natuurlijk werden we alleen maar fanatieker. Een beoordelingsfout van
de scheidsrechter? Ze hebben gelijk, maar daar hadden wij even geen boodschap
aan! Van 15-15 ging het naar 20-20 en daarna weet ik het niet meer zo goed.
Iedere foutgeslagen bal van Haaften Kwiek werd met gejuich ontvangen en we
konden gaan aftellen. Nog 3, nog 2, nog steeds 2, nog 1…….......……................
Kampioen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Waanzinnig leuk is dat, die ontlading. Iedereen vliegt elkaar in de armen en
felicitaties volgen. In Zaltbommel worden de mensen op de hoogte gebracht
waarna onze trainer Tomas zich bijna liet verleiden tot een vreugdedansje tijdens
zijn eigen wedstrijd. Ook Marien, die als journalist aan het werk was, had zijn
telefoon zeer ongebruikelijk aan laten staan en wilde maar al te graag gestoord
worden. Op naar de kantine voor het eerste biertje en iedereen kreeg de roos
die we anders voor Haaften Kwiek bij ons hadden. Uiteindelijk zijn die rozen toch
naar Haaften meegegaan. We zijn terug gegaan naar de tribune en hebben de
wedstrijd nog afgekeken. Complimenten voor Haaften Kwiek dat de laatste set
wist te winnen ondanks dat de teleurstelling groot moet zijn geweest. Wel promoveren we allebei naar de 2de klasse dus de rozen hadden ze zeker
verdiend. Het gat tussen ons beiden met de rest van de teams in de competitie
was te groot en het is fijn om dat stapje hoger dan te kunnen zetten. Terug naar
Bommel waar we ’s avonds tijdens het eindfeest zijn gehuldigd door het bestuur
en de aanwezige leden. Dit heeft zeker bijgedragen aan de feestvreugde. Ook
Sanne, die in december van dames 2 naar dames 3 is gegaan, werd door het
team bedankt en deelde mee in de felicitaties en feestvreugde. Inmiddels zijn de
oorkondes en medailles, die door de bond zijn verstrekt, uitgereikt en kijken we
terug op een fijn seizoen waar we vooral met elkaar een goede stap vooruit
hebben gemaakt.
Groeten,
Karin namens dames 2
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Kampiooonen, kampiooonen, olé, olé, olé!
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wist u dat?

DE OPSLAG

Wist u dat...
o Dames 1, 2 en 3 volgend seizoen uitkomen in respectievelijk de 1ste, 2de en
3de klasse?
o Meisjes 1 het prima gedaan hebben als nieuwkomer in de A jeugd klasse?
o Dit mede komt door de fanatieke trainingen die Desiree al jaren verzorgt?
o Jeroen deze trainingen wekelijks als extra training bezoekt?
o Hij thuis klaagt over de enorme spierpijn die hij hier soms aan overhoudt?
o Hij hier nooit last van schijnt te hebben na een training van Heren 3?
o Ook zonder spierpijn Heren 3 is gepromoveerd naar de 3de klasse?
o Dit natuurlijk komt door het geweldige spandoek speciaal gemaakt voor dit
veelbelovende team?
o Een spandoek bijna altijd helpt in moeilijke tijden?
o Kees zijn eigen spandoek overal mee naar toe neemt?
o Heren 2 na de laatste thuiswedstrijd opgelucht kon zeggen “We zijn los”!?
o Dit helaas niet geldt voor Heren 1?
o Het einde van de competitie een kleine soap is geworden?
o 4 punten meer in de promotieklasse A een 4de plaats had opgeleverd?
o Heren 1 met 50 punten op een 10de plaats is geëindigd?
o Dit niet voldoende was voor handhaving in de promotieklasse?
o De P/D wedstrijden ook geen plaats in de promotieklasse hebben opgeleverd?
o Dit niet aan de heren lag en al helemaal niet aan de trouwe supporters?
o Zij de heren hun beide wedstrijden zagen winnen?
o De tegenstander af en toe een handje mee hielp?
o Het net soms wel erg hoog leek te hangen?
o Melanie dit gegeven verwerkte tot een nieuw lied?
o Arjan haar tekst direct kracht bij zetten?
o Na afloop iedereen oververhit was geraakt?
o Een biertje voor de nodige afkoeling zorgde?
o De weken erna nog regelmatig zeer wisselende temperaturen te melden
waren?
o De Nevobo het in haar nieuwe samenstelling het wel erg bont maakte?
o Tot 3 keer toe de heren hun plaats in de promotieklasse leken te hebben veilig
gesteld?
o Tot 3 keer toe “Correctie, gedegradeerd, sorry voor het ongemak” een streep
zette door de vreugde?
o Op dit moment heren 1 officieel is gedegradeerd?
o Alle kleine lettertjes in de reglementen inmiddels gelezen zijn?
o Geprobeerd wordt de bond te overtuigen van hun ongelijk?
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Het wedstrijdseizoen van de Nevobo nu echt aan haar einde is gekomen?
VV Phoenix volgend jaar behoort bij de nieuwe regio Zuid?
Het wedstrijdsecretariaat door Theo van Rijen wordt overgenomen?
Rebecca Löwik en Karin Theo hierbij gaan ondersteunen?
Leendert erg gecharmeerd is van de benen van Henk?
Hij verkondigde dat bovengenoemde nog best strakke kuiten heeft voor
iemand van 70?

Kees met de vlag na afloop van de (gewonnen) PD wedstrijden van H1 die toch
tot geen behoud van plaats in de Promotieklasse hebben geleid.
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standen nevobo

DE OPSLAG

		 HEREN PROMOTIEKLASSE A (H1)
Team
Ws
Pn
1 KING SOF VCN 2
22
78K
2 SPIVO 2
22
65
3 DVO
22
61
4 WHV 1
22
54
5 SCHOVOCOMCA 1
22
54
6 ALF/NEXT VOL 3
22
53
7 VOY 1
22
52
8 FORANTO 1
22
51
9 RVC/LIBANON 2
22
51
10 PHOENIX 1
22
50D
11 CITY BRIL KR 3
22
45D
12 BURGST 2
22
40D

P/D-wedstrijden

		 HEREN 2E KLASSE D (H2)
Team
Ws
Pn
1 ASTREA 1
20
66KN
2 WIK/UNIVÉ 3
20
59
3 SWITCH’89 2
20
57
4 OKK’70 3
20
46
5 HAAFTEN KW. 1
20
43
6 VEDO’70 1
20
41
7 SLIE.SPORT 6
20
31
8 CSS 2
20
29
9 PHOENIX 2
20
29
10 WIK/UNIVÉ 5
20
27
11 PODARWIC 2
20
12D

HEREN 4E KLASSE B (H3)
Team
Ws
1 SSS 3
16
2 PODARWIC 3
16
3 HAAFTEN KW. 3
16
4 PHOENIX 3
16
5 VRIDOS 4
16

Eindstand totaal
1.SARTO 2
2.PHOENIX 1
3.VOLLEY2B
4.MIKRO-ELECTRO ROOS. 4
5.VOLLEY ZUID 2
Alle bovenstaande teams degraderen
naar of handhaven zich in de eerste
klasse. Op basis van de wedstrijdformulieren is de definitieve rangvolgorde bepaald.

Pn
39K
34P
32P
28P
27

BIJ DE STANDEN
K = Kampioen
P = Promotie
N = Wil niet promovoeren
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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DAMES 1E KLASSE C (D1)
Team
Ws
1 TRIADE-VCT 2
22
2 WIK/UNIVÉ 2
22
3 BREDA BEACH 1
22
4 PHOENIX 1
22
5 ATAK’55 1
22
6 DUNAMIS 1
22
7 BURGST 3
22
8 VOLLEY MEERK 3
22
9 VOKO-IRODION 2
22
10 SNA 1
22
11 ROWI 1
22
12		 VOLLEY ZUID 4
22

Pn
99K
97P
60
59
57
50
49
47
47
42D
34D
19D

		 MEISJES A POULE B (M1)
Team
Ws
Pn
1 SLIE.SPORT 2
11
40K
2 KING SOF VCN 3
11
37
3 WIK/UNIVÉ 2
11
32
4 SLIE.SPORT 3
11
31
5 SMASH’66 1
11
29
6 SSS 1
11
21
7 PHOENIX 1
11
15
8 DVO 2
11
11
9 MOLENWIEK’74 1
11
13#
10 FLITS 1
11
12x
11 VEDO’70 1
11
10
12 SSS 2
11
9

		 DAMES 3E KLASSE D (D2)
Team
Ws
Pn
1 PHOENIX 2
16 56K
2 HAAFTEN KW. 2
16
55P
3 WIK/UNIVÉ 5
16
36
4 MOVE4U 6
16
34
5 VOLLEY MEERK 4
16
31
6 BURGST 7
16
28
7 VEDO’70 3
16
16
8 SWITCH’89 3
16
14x
9 AVVA 3
16
14

		 MEISJES B POULE D (M2)
Team
Ws
Pn
1 FORANTO 1
9
32K
2 HAAFTEN KW. 1
9
25
3 WHV 1
9
23
4 SARTO 2
9
22
5 PODARWIC 1
9
21
6 ATAK’55 2
9
16
7 VOKO-IRODION 3
9
16
8 HILVER 2
9
13
9 PHOENIX 1
9
10
10		 JOLA/OLYMPUS 2
9
-2x

DAMES 3E KLASSE E (D3)
Team
Ws
1 HILVER 2
14
2 JOLA/OLYMPUS 3
14
3 SARTO 4
14
4 CONDOR 2
14
5 GEPIDAE 3
14
6 ATAK’55 3
14
7 APOLLO (A) 1
14
8 PHOENIX 3
14

		 CMV6 POULE C (CMV 1)
Team
Ws
Pn
1 AVVA 1
8
28K
2 SLIE.SPORT 3
8
20
3 PHOENIX 1
8 18#
4 WHV 1
8
18
5 SSS 1
8
14
6 WHV 2
8
13
7 WIK/UNIVÉ 2
8
13
8 METEOOR 1
8
11
9 PODARWIC 1
8
9
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Pn
48K
40P
37
29
24
21
14
11
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standen recvol

DE OPSLAG

			 RECVOL H1 (Hoofdklasse)
			 Team		
Ws Pn
		1		VV de Driesprong 1
12 44K
2		VV Phoenix 1
12 34
		3 DVC ‘68 1
12 21
		4 Vrijstad
12 21
		5 GO ‘97 1
10 18
		6		SV VOLO 1
11 15
		7 SV De Waal
11 7

			RECVOL MIX (1E KLASSE)
		 Team		
Ws Pn
1 VV de Driesprong
17 60K
2 ReVolTi 2
18 55
3 DVC ‘68
16 46
4		 Keep Fit
17 39
5 VV Nederbetuwe
17 36
6 VV Odysseus
16 27
		7 SV de Waal
16 27
8 RV Heukelum
16 19
9 VV Phoenix
17 14
10 VC Shot mix 4
16 9

			 RECVOL D1 (HOOFDKLASSE)
		 Team		
Ws Pn
1		 VV de Driesprong 1
18 58K
2		 DVC ‘68 1
16 47
3		 VC Shot 1
17 44
4			SV Excelsior 1
18 44
5 		TiVoC		
18 40
6 GO ‘97 2
17 28
7 		GO ‘97 1
16 26
8 VV Phoenix
16 21
9 DVC ‘68 2
16 15
10 VV de Driesprong 2
16 13

		 RECVOL H2 (2e KLASSE)
Team
Ws
		1		Odysseus
14
2		 DVC ‘68 2
14
		3		VV Lienden
14
		4 SV VOLO 2
14
		5		VV Phoenix 3
14
		6		VV De Driesprong 2 14
		7 VC Shot
14
8		VV Phoenix 2
14

Pn
36K
35
35
34
33
31
13
7

Ons Heren 3 was voor de laatste wedstrijd op donderdag 12 mei nog in de race
om kampioen te worden. Helaas verloren ze met 1-3. De competitie lag zo dicht
bij elkaar dat ze uiteindelijk als 5de zijn geëindigd.
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recvol bekertoernooi

DE OPSLAG

Recvol Dames grijpen beker
Heren grijpen mis
De finaleavond van het bekertoernooi werd op donderdag 26 mei gehouden in
sporthal De Ring in Zaltbommel. In de categorieën heren, dames en gemengd
werd door 4 finaleteams gestreden om de bekers. De avond begon met de loting.
Die bepaalde wie de tegenstanders zouden worden in de halve finales. Na de
halve finales spelen de verliezers tegen elkaar in de troostfinale en tot slot spelen
de winnaars van de halve finales tegen elkaar in de finale. Alle wedstrijden
werden gespeeld volgens best-of-three, dus 2 gewonnen sets, waarbij een
eventuele 3e set stopt bij 15 punten.
De Recvol Dames waren als 2e uit poule A geplaatst voor deelname aan de halve
finales, samen met winnaar van poule A Shot 1. Uit poule B van de voorrondes
deden mee winnaar TiVoC en als 2e geplaatste Driesprong 1. Uit de loting kwam
voor Phoenix Shot als tegenstander naar voren voor de halve finale. Shot
behaalde een 3e plaats in de Hoofdklasse, tegenover Phoenix dat als 8e eindigde.
Gezien de klassering werd het dus voor Phoenix een lastige pot. De eerste set
werd door Phoenix met minimaal verschil gewonnen, 25-23. In de tweede set
trok Shot aan het langste eind, 24-26. De 3e set moest de beslissing brengen.
Phoenix kon een voorsprong opbouwen, maar Shot kwam langszij. Naar de 15 toe
kwam Phoenix ruim voor te staan. De dames gaven de winst dan ook niet meer
weg, maar met 15-13 scheelde het niet veel.
In de finale trof Phoenix de winnaar van de andere halve finale, en kampioen van
de Hoofdklasse, Driesprong 1. Gesterkt door de winst in de halve finale, lieten
de dames zich niet van de wijs brengen. Met minder moeite dan verwacht werd
de finalewedstrijd gemakkelijker gewonnen dan de halve finale, 25-16 en 25-19.
Daarmee hebben de dames boven verwachting de finale van het Bekertoernooi
gewonnen!
De 4 teams die bij de heren streden om de beker waren Driesprong 1 (kampioen
Hoofdklasse), Phoenix 1 (2e plaats Hoofdklasse), VOLO 1 (6e plaats Hoofdklasse)
en Vrijstad (5e plaats Hoofdklasse). Uit de loting kwam voor Phoenix Driesprong
als tegenstander. Het zou er dus in de halve finale al om spannen. De eerste set
werd door Phoenix verloren met 21-25. Het lukte de aanvallers niet om direct
te scoren, waardoor Driesprong de kans kreeg de ballen terug naar Phoenix te
slaan. In de 2e set ging het spel bij Phoenix beter lopen en werd er slimmer
gescoord, 25-21. Ook hier moest een 3e set de beslissing brengen. En die kwam
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maar wat snel. Phoenix kwam deze set niet uit de verf. In het begin kon Phoenix
nog wel meekomen, tot 6-8. Na de wissel van helft ging het mis en eigen fouten
maakten aan de set een abrupt einde, 8-15. Driesprong staat in de finale en wint
deze later op de avond ook van Vrijstad.
Als troost mocht Phoenix de troostfinale spelen tegen VOLO. Phoenix wist deze
wedstrijd met 2-1 te winnen (27-29, 25-18, 15-12) waarmee de 3e plaats werd
bemachtigd in het bekertoernooi.
De finaleavond van het bekertoernooi werd door de mensen van de Recvol
georganiseerd samen met Toine Velthuijsen als vertegenwoordiger van Phoenix.
De organisatie bedankt scheidsrechters Frans Zondag, Rob de Ridder en Jan van
der Kooi, alsmede alle anderen die deze avond mogelijk hebben gemaakt, voor
hun inzet en kijkt terug op een geslaagd bekertoernooi.
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van de commissie recreantenzaken

DE OPSLAG

Volgend seizoen een tweede recreanten dames team!
Volgend seizoen zal er een nieuw recreanten dames team van start gaan. Dit
team zal worden ingeschreven in de 2de klasse van de RecVol competitie. Hiertoe
is besloten na goed overleg met de aanvoerders en trainers van de bestaande
recreanten teams.
Het afgelopen seizoen liet zien dat het bestaande dames- en mixteam van de recreanten erg vol zit. Hierdoor is nieuwe instroom van mensen met weinig of geen
volleybal ervaring lastig. Door het starten van een nieuw dames team is er weer
ruimte om nieuwe leden te verwelkomen.
Dus als je nog mensen kent die het leuk vinden om het nieuwe damesteam of het
mixteam te komen versterken, laat ze dan op een donderdagavond bij de
training van 21.00 uur komen kijken of om gezellig met de trainingen mee te
doen.
Met vriendelijke groetjes,
Namens de commissie recreanten zaken
Toine Velthuijsen
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DE OPSLAG

Gevraagd: Verenigingsfotograaf en webredacteur
Voor onze website, voor onze sponsors, voor de lokale kranten en voor dit
clubblad zijn we op zoek naar een verenigingsfotograaf. Vind je foto´s maken
leuk, of is fotografie zelfs je grote passie? Dan zijn we op zoek naar jou! Als verenigingsfotograaf maak je foto´s van teams en spelers, en van wedstrijden - dat
is een hele uitdaging -, maar ook van feesten en andere verenigingsactiviteiten
en gebeurtenissen. Je werkt niet in opdracht, maar hebt juist alle vrijheid om dit
naar eigen inzicht in te vullen. O ja, het is wel vrijwilligerswerk, dus er staat geen
vergoeding tegenover.
Voor het up-to-date houden van onze website www.vvphoenix.org zijn we op
zoek naar versterking. Je kunt dan denken aan het schrijven van nieuwsberichten
of wedstrijdverslagen of het verwerken van uitslagen en standen. Maar
bijvoorbeeld ook aan het toevoegen van nieuwe functionaliteit of toepassingen
voor gebruik van onze site. Je hoeft geen techneut of computer expert te zijn om
met Joomla! - het Content Management Systeem dat we gebruiken - te kunnen
werken. Ben je geïnteresseerd in wat er speelt binnen de vereniging, en wil je
helpen onze website zo compleet en actueel mogelijk te maken en te houden?
Dan zijn we op zoek naar jou.
Interesse gewekt? Wil je er meer over weten? Dat kan! Laat iets horen via
webmaster@phoenixzaltbommel.nl of op donderdagavond in de sporthal.
Frank van Wijk
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slotfeest en huldiging dames 2

DE OPSLAG

Oh Oh Ringo
Het volleybalseizoen is weer afgelopen en, zoals de Phoenix-traditie betaamt,
afgesloten met een gedenkwaardig Phoenixfeest. Uiteraard met dank aan Henk
en Conny vond dit plaats in de kantine. Na genoten te hebben van een lekkere
barbecue, werd er gefeest op muziek verzorgd door Derk-Jan.
Hieronder volgt een korte fotoreportage. Hopelijk tot volgend jaar op het
slotfeest!
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zomaar

DE OPSLAG

Leendert: “Nu alleen nog een bewijs verdienen om zo’n machine te mogen
besturen...”.
Voor de kenners: Wat is het voor een motor?
En voor de insiders: Van welk lid van onze vereniging is deze motor?

34

MEI 2011

BIRTHDAYS

GEBURTSTAGE

VERJAARDAGEN

ANNIVERSAIRES

JUNI
3 Marien Cahuzak
5 Bas Sotthewes
8 Stan Vielvoye
12 Kimberly Brandwijk
12 Lara van den Bos
12 Gerinda van Haaften
15 Suzan den Breejen
16 Eline Katerberg
19 Bart Schut
19 Machteld Valenkamp
21 Olav van Woerkom
26 Marcel van Wijk

CUMPLEAÑOS

JULI
1 Willem de Winter
2 Jelle Jongkind
3 Kees Tanis
5 Roland van der Doelen
6 Ilse Sterrenberg
8 Gerrit Rike
15 Jeroen Nijland
22 Eunice Cheung
24 Anja van Osch - Steevens
24 Larren van Meeteren
26 Toine Velthuijsen
29 Karin Klunder - Muntenga
29 Steffie van Grinsven
29 Bas Wattimury
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AUGUSTUS
1 Arjan Brekelmans
8 Arnold van Beuzekom
16 Mark Bambacht
16 Ingeborg Hutten
17 Femke van der Linden
18 Bobby van der Willigen
19 Anita Oskam
20 Peter Duvekot
22 Marco Vissers
22 Dimitri Kloppenburg
23 Nel Kuik
24 Kim van der Linden
25 Imre Dreumel
25 Yotam Lambooij
26 Antoinette Wigmans
30 Petra Vonk
30 Manon de Ridder
SEPTEMBER
6 Widjaj Moti
8 Rudy Klunder
11 Cecile Haffmans - Velthuijsen
13 Marit Boerma
13 Marjanne van Harten
30 Renske Verder
30 Kristel Bartelink
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Club van 50
Volleybalvereniging Phoenix
Jan van der Kooi

Huis Brakel

Moolenaar Makelaardijk OG

Bas Sotthewes

Marcel Vroon

Buskers Tuin&Serrecomfort

Jan’s Tattooshop

Stan Vielvoije

Kunst van René

LDB Production

Phoenix Recreanten Heren 2

Phoenix Dames 1

Bouwkundig Tekenbureau De Block

Webo Project Renkum

All Print

SYRA Arts

ISES International

Promo.nl

PT Partners

Schilder W. van der Spoel

Brandwijk

31éen Communicatie

De Eetgelegenheid

Jeszebels

Adviesbureau Brekelmans

Grillroom Ramses

Ook lid worden van de Club van 50?
Neem dan contact op met de Sponsorcommissie:
sponsorcommissie@phoenixzaltbommel.nl
MEI 2011
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trainingsinformatie 2010-2011

DE OPSLAG

Trainer van

Train(st)er

Telefoonnummer

CMV 1
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Manon de Ridder

06-28860540

CMV 2 en 3
Do 18.30 – 19.30, De Ring

Petra Vonk
Douwe Vonk

06-48931367

Jeugd Meisjes 1 (A)
Ma 19.30 – 21.00, Cambium
Do 18.15 – 19.30, De Ring

Desirée Thijssen

06-20123496

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

Carola Thijssen
Steffie van Grinsven

06-10351165
06-57390084

Dames 1
Ma 21.00 – 22.30, Cambium
Do 21.00 – 22.30, De Ring

Bas Wattimury

Dames 2
Ma 21.00 – 22.30, Cambium*
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Tomas van Woerkom

Dames 3
Ma 21.00 – 22.30, Cambium*
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Rob de Ridder

06-22119773

Heren 1
Do 21.00 – 23.00, De Ring

Michael Sengers

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

Bas Sotthewes

06-22060615

Heren 3
Ma 19.30 – 21.00, Cambium

Bas Sotthewes

06-22060615

Recreanten Heren 2 + 3
Do 21.00 – 22.30, De Ring
Recreanten Dames
Do 19.30 – 21.00, De Ring

Cornee van der Spoel

Recreanten Mix
Do 21.00 – 22.30, De Ring

Arnold van Beuzekom

06-22244376

* Dames 2 en Dames 3 trainen om de week. Dames 2 de even weeknummers,
Dames 3 de oneven weeknummers.

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

van de penningmeester

DE OPSLAG

Lidmaatschapskosten vastgesteld op de ALV van 17 maart 2011.
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 2011-2012.
4) Bondscontributie wordt alleen betaald wanneer u in een team speelt dat
meedoet aan de RecVol-competitie voor het 2011-2012.
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.
Het incasso schema voor het kalenderjaar 2011 is als volgt:
- 1 februari 2011 : contributie eerste kwartaal 2011 + boetes Nevobo +
tweede training
- 1 juni 2011
: bondscontributie RecVol 2010-2011 + contributie tweede 		
kwartaal 2011
- 1 augustus 2011 : contributie derde kwartaal 2011 + Nevobo bondscontributie
2011-2012 + kleding reglement (€5,-)
- 1 oktober 2011
: contributie vierde kwartaal 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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