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Nieuwsbrief 13 Wk 13-2015 

Beste leden VCH, 

Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur jullie op de hoogte houden van zo veel mogelijk nieuwtjes en dingen die spelen binnen 

onze vereniging. 

Recreanten lente toernooi 

Zaterdag 21 maart (dag van het begin van de lente) is door de enthousiaste recreantengroep weer het jaarlijkse 
Lentetoernooi georganiseerd. Maar liefst 10 externe teams uit de regio en 2 VCH teams hebben hier weer aan 
deelgenomen De winnaar was het team van Bevoc uit Benschop. Voor ieder team werd na afloop weer een 
traditionele heerlijke zelfgemaakte salade ter beschikking gesteld die dan ook met smaak werd weg gewerkt. Weer 
puik georganiseerd en geregeld. Waarvoor dank. 

 

Trainingen 

De laatste training van het seizoen vindt plaats op woensdag 13 mei. Voor de senioren is het, op verzoek, mogelijk 
langer door te trainen aan het einde van het seizoen (tot uiterlijk donderdag 28 mei). Als een team of groep dit 
wenst en er genoeg opkomst zal zijn, dit graag even aanvragen bij Stefan.  

 
Jaarvergadering 
 
De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaats vinden op 8 juni a.s. in Concordia. Ieder VCH lid is hierbij 
van harte welkom. Separate uitnodiging volgt binnenkort in je mailbox. 
 
Wereldrecord Beach beach volleybaltoernooi 

 
Op 27 juni wordt in Scheveningen een poging gedaan 
om het wereldrecord “grootste beachvolleybal 
toernooi” te breken. Je kunt met 
vrienden/familie/clubgenoten een veld huren, maar je 
kunt ook deelnemen aan georganiseerde 
beachvolleybaltoernooien. Er worden op het strand 
meer dan 300 velden neergelegd. Meer Info op 
www.wereldrecordbeachvolleybal.nl  
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Clubhelden 
 
Het AD houdt momenteel een landelijke actie om de clubhelden van Nederland in het zonnetje te zetten en meer 
aandacht te besteden aan het vrijwilligerswerk dat iedere club en vereniging hard nodig heeft. Ook VCH heeft zo’n 
clubheld: Nico Stolwijk. Hij is officieel één van de genomineerden voor de gemeente Krimpenerwaard. Nico is al bijna 
33 jaar lid van VCH en heeft tal van functies en activiteiten verricht binnen VCH. En is nog steeds trainer van Dames 1 
en speler van Heren 3. Menig huidig senioren lid is ooit door Nico getraind of gecoached. Stem daarom op Nico op 
www.adclubheld.nl. Let op: zoek op gemeente Krimpenerwaard. Dus niet op Vlist of Haastrecht. (Omdat dit toch wel 
een commerciële actie van het AD is, wordt er wel het een en ander aan persoonlijke gegevens van je gevraagd.) 
De hoofdprijs voor de Club is maar liefst € 25.000! 
 
Als we het dan toch over vrijwilligers hebben…… We zoeken mensen die op vrijdag 24 april tijdens de Koningsspelen 
de basis scholieren van groep 7+8 kort willen laten kennismaken met onze sport Volleybal. Vindt plaats tussen 10.00 
en 14.00 uur op de voetbalvelden van VVH. Ook is ons gevraagd om de kinderen van de Catharinaschool groepen 2 
t/m 8  tijdens de normale gymnastieklessen de basis beginselen van Volleybal bij te brengen. Uiteraard onder 
begeleiding van de gymjuf Liäne. We doen hiervoor met name een beroep op onze jonge senioren tussen de 16 en 
25 jaar.  
Helaas zullen we in de nabije toekomst dergelijke activiteiten, clinics en hand- en spandiensten voor ieder lid 
verplicht moeten gaan stellen. In de komende tijd zal dit dan ook in alle teambesprekingen aan de orde komen.  
 

Avonturenpark Hellendoorn 
 
Wij zijn als vereniging door Avonturenpark Hellendoorn getrakteerd op een aantrekkelijke korting op de 
toegangsprijs van maar liefst 50%. Entreekaart + smulpakket + doeboekje voor maar € 18,50. Normaal € 28,95. Je 
kunt je voordeel reserveren op www.avonturenpark.nl/uitje . 
 

Naderende ontknoping competitie 
 
De competitie nadert zijn einde en de resultaten mogen er zijn. Mogelijk zijn er zelfs nog één of meer kampioenen te 
huldigen.  
De stand op zondag 22 maart is: 
 
Dames 1: plaats 1  
Heren 1: plaats 6 
Heren 2: plaats 4 
Heren 3: plaats 8 
Recreanten 1: plaats 1 
Recreanten 2: plaats 2 
Recreanten 3: plaats 5 
Dames recreanten: plaats 5 
Jongens C: plaats 3 
Meisjes A: plaats 4 
Meisjes B: plaats 5 
 
De volledige rangschikking en het nog resterende programma kun je uiteraard van week tot week bijhouden op 
www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6143. Je mag natuurlijk altijd komen kijken en je clubgenoten aanmoedigen 
bij hun laatste wedstrijden. 
 

Wil je ook eens iets kwijt in de nieuwsbrief, of wil je graag onderwerpen behandeld 

zien. Mail naar leden@volleybalclubhaastrecht.nl 

 (Indien je van een van je teamgenoten hoort dat deze nieuwsbrief niet is ontvangen, is bij 

de ledenadministratie waarschijnlijk een onjuist of oud mailadres bekend. Laat hem of haar 
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dit even doorgeven aan: leden@volleybalclubhaastrecht.nl) Ook verhuisberichten graag tijdig doorgeven!  
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