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Voorwoord 
 
 

40 jaar  Volleybal Club Haastrecht. 
 
Al 29 jaar mag ik lid zijn van deze club. Een fijne club waar ik het mooie volleybal-
spelletje mocht en nog steeds mag spelen en waar ik, tot op heden, veel plezier aan 
heb mogen beleven. Als je je thuis voelt bij zo’n club dan wil je dat gevoel met ande-
ren delen en ben je bereid, sterker nog, dan wil je ook wat doen voor zo’n club.  
In die  29 jaar heb ik vele taken en werkzaamheden verricht maar altijd met de be-
doeling dat het de leden goed ging want dan was het vanzelfsprekend ook goed voor 
VCH. Veel steun en medewerking mocht ik ondervinden vanuit de besturen en com-
missies en zo kon met hen VCH uitgroeien tot een vereniging van zo’n 150 leden. Dat 
van deze 150 leden ongeveer 70 jeugdlid zijn, geeft hoop en perspectief voor de toe-
komst. Want met het bekende spreekwoord “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” 
is er in ieder geval een basis voor de toekomstige ontwikkeling van VCH.  
Maar ik heb in het verleden ook wel eens de uitspraak gedaan; “Wie de jeugd heeft, 
heeft kader tekort”. Een gegeven dat al 40 jaar als een rode draad door deze tijd heen 
loopt. Natuurlijk begrijp ik goed dat niet iedereen altijd in de gelegenheid is om be-
paalde activiteiten op zich te nemen, maar het is ook onmogelijk om dit op de schou-
ders van enkele enthousiaste leden te laten drukken. Wat mij hoopvol stemt, is dat 
vele ouders die in het verleden lid zijn geweest van VCH en daar hun spelletje speel-
den, nu ook hun kinderen als lid opgeven bij VCH. Een teken dat zij in hun jaren met 
vertrouwen, enthousiasme en vreugde lid zijn geweest van VCH en dat zij dat hun 
kinderen nu ook willen laten beleven. En dat zelfs een aantal ouders van toen nu hun 
en andermans kinderen de kneepjes van het volleybalspelletje bij willen brengen, is 
goede ontwikkeling. 
Vanuit de opgedane kennis en ervaring en de vele informatie die is vastgelegd, heb ik 
gemeend om, zover bekend, deze informatie te bundelen en deze voor ons nage-
slacht ter beschikking of ter inzage te stellen. Diverse keren zal ik er op terug komen 
dat in het begin van het bestaan van VCH weinig informatie is vastgelegd. Jammer, 
want het zou ook voor mij interessant geweest zijn om te weten hoe het er aan toe 
ging in de eerste 7 á 8 jaar van het bestaan van VCH. 
 
Ik heb geprobeerd om zoveel en zo breed mogelijk informatie weer te geven en hoop 
hiermee onze huidige en toekomstige leden op deze wijze een stukje historie mee te 
laten beleven. 
 
Ik wens allen veel leesplezier. 
 
Gerard Merkus 
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Hoofdstuk I 
 
 

 
 
Hoofdstuk I bevat de volgende onderwerpen: 
 
 
 Geschiedenis van het volleybal 
 
    
 Voorgeschiedenis volleybal in Haastrecht 
 
 
 Oprichting Volleybal Club Haastrecht 
 
 
  Sporthal, sportzaal of gymzaal? 
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Geschiedenis van het volleybal 
 
 
»  Het ontstaan van het volleybal 
 
Officieel geldt de Amerikaanse William G. Morgan als de bedenker van het volleybal, 
maar in de 16e eeuw werd er al een spel gespeeld aan het Engelse hof van koningin 
Elizabeth dat erg op het volleybal leek. Dit blijkt uit tekeningen die zijn gevonden. 
William G. Morgan gaf les bij de Young Men Christian Association (YMCA) in Massa-
chusetts als sportleider, onder andere aan een groep van al wat oudere zakenlieden. 
Hij vond het toen al bekende basketbal wat te hard en bedacht in 1895 een ander 
spel.  
Hij zocht allemaal spelregels bij elkaar uit sporten die toen al bekend waren zoals 
tennis, baseball en basketbal. Al die regels samen vormden het volleybal. De bal 
mocht de grond niet raken en moest over het net worden gespeeld (volley). Een net-
service mocht je een keer opnieuw doen en je mocht de bal voor jezelf omhoog spe-
len (dribbelen) tot een meter voor het net. Een wedstrijd bestond uit “innings”, zo’n 
inning was voorbij wanneer alle spelers van beide teams een serveerbeurt hadden 
gehad. Het was bovendien ook mogelijk om één tegen één te spelen, maar ook tien 
tegen tien. Vrouwen mochten de bal eerst opvangen en later weer opgooien. 
De YMCA voelde wel wat voor dit spel en ontwikkelde het verder met de volgende 
wijzigingen: 
- 1900 - afschaffing van het dribbelen 
- 1912 – invoering van het doordraaien 
- 1917 – regeling dat één set tot 15 punten gaat 
- 1918 – regeling dat er zes spelers per team in het veld staan 
 
 
»  Volleybal in Nederland 
  
Pater Simon Buis (1892-1960) bracht het spel naar Nederland na een bezoek aan de 
Amerikaanse staat Illinois in 1925. Volleybal werd voor het eerst gespeeld in het 
Missiehuis Sint Willebrord in Uden. Maar verder dan andere missiehuizen en semi-
naries kwam het spel niet. In 1928 nodigde de Amsterdamse Maatschappij voor Jon-
gemannen (AMVJ) de Engelse YMCA-sportleider Lew Lake uit om een demonstratie 
te geven in basketbal en volleybal. 
Volleybal sloeg zo aan bij de AMVJ, dat niet lang daarna een aparte volleybalclub 
werd opgericht, genaamd AMVJ. Dit gebeurde in 1930. Het werd bekender toen in 
1945 de militairen uit Canada, Polen en Amerika overal in het land volleybal speel-
den. Volleybal werd een echte schoolsport in de naoorlogse jaren. Mensen hanteer-
den op verschillende plaatsen, verschillende spelregels. Dat kwam omdat uitwisse-
ling van ervaringen en inzichten nauwelijks  
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gebeurde, omdat men sowieso al weinig contact met elkaar had. Deze chaos kwam 
aan het licht toen in 1946 een team uit Den Haag op bezoek ging bij AMVJ. Het éne 
team hanteerde heel andere spelregels, dan het ander. 
Zo ontstond er een behoefte aan een instantie die coördinerend zou optreden en 
die uniformiteit zou nastreven. Dat werd de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo).  
De historie van het Nederlandse volleybal kent enkele hoogtepunten, die van  
belang waren voor de verspreiding van het spel: 
 In 1962 kreeg volleybal veel aandacht van het publiek, omdat het 
 Nederlands  team (toen onder leiding van trainer Cees van Zweeden)  voor 

het eerst West-Europees kampioen werd. 
 In 1963 ontstond er een grote rel tussen de bond en het Nederlands 
 Olympisch Comité (NOC).  
Het NOC weigerde de ploeg aan te wijzen voor de Olympische Spelen van Tokio,  
terwijl zij zich daarvoor wel hadden geplaatst. Het Nederlandse team moest eerst 
het toernooi om het West-Europees Kampioenschap in Hengelo winnen en dan 
mochten ze pas naar Tokio. Miljoenen mensen zaten voor de tv en dit betekende de 
grote doorbraak van het volleybal naar het grote publiek. 
In de jaren ’80 gaat een groep fanatieke spelers bij Brother/Martinus uit Amstel-
veen trainen, o.l.v. toptrainer Arie Selinger. Hun eerste doel is het halen van de top 
van het Europese clubvolleybal. Piet de Bruin, de toenmalige voorzitter van de Ne-
VoBo, was ook bereid deze stap te maken voor het nationale team. Ze behaalden 
een zilveren medaille bij de Olympische Spelen in Barcelona, 1992. Onder leiding 
van een nieuwe coach, Joop Alberda, behaalde het Nederlandse team goud bij de 
Olympische Spelen in 1996 in Atlanta.  
 
 

»  NeVoBo 
 
Op 18 januari 1947 richtte Amsterdamse sportleraar Dick Schmüll de Landelijke 
Volleybal Commissie op die de voorbereiding van een bond op zich nam. Op 6 sep-
tember 1947, ruim een half jaar later, werd in het Centraal Gebouw der AMVJ in 
Amsterdam de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) opgericht. Het resultaat van 
deze oprichting is dat duizenden Nederlanders volleybal spelen volgens dezelfde 
spelregels en normen.  
Volleybal ontwikkelde zich en de NeVoBo groeide mee. Na één jaar telde de NeVo-
Bo 1.281 leden en in 2000 zijn er ongeveer 135.000 volleyballers lid. Maar dat is 
zeker niet het hoogste aantal dat bereikt is, want in 1990 telde de NeVoBo 175.746 
leden. 
Het doel van de NeVoBo is: Het toegankelijk maken van volleybal voor zoveel mo-
gelijk mensen, door een op maat gesneden dienstverlening. 
Daarnaast ontwikkelt en organiseert de NeVoBo allerlei opleidingen voor trainers, 
scheidsrechters en verenigingskader en schoolt het jonge volleybaltalenten.  
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»  Talentontwikkeling 2008  
 
De Nederlandse Volleybal Bond steekt veel energie in de opleiding van jonge, veel-
belovende volleyballers. Het centrale doel van de jeugdopleiding is om de wereld-
top blijvend te bezetten. De volgende algemene doelstelling is daarvoor ontwik-
keld:  
 Talentvolle volleyballers kansen bieden hun talenten te ontdekken, te  ont-

wikkelen en te gebruiken.  
 Toptalenten opleiden tot professioneel volleyballer.  
 Internationals de mogelijkheid bieden een positie aan de wereldtop te berei-

ken en te behouden.  
 
Om dat doel te bereiken, start de jeugdopleiding voor de top met de Nederlandse 
Volleybalschool (NVS) en Nederlandse Beachvolleybalschool (NBS).  
 
»  Algemene doelstellingen jeugdopleiding: 
 
    Zeer talentvolle beachvolleyballers kansen bieden hun talenten te ontdekken, 
   te ontwikkelen en te gebruiken. 
    Topbeachtalenten opleiden tot full-time beachvolleyballer. 
    Deelname en behalen van prijzen op EJK’s en WJK’s. 
    Zorgdragen voor structurele aanvoer van talentvolle, goed opgeleide spelers 
   voor 1e en eredivisie. 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
      Talent in ontwikkeling     
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 Voorgeschiedenis Volleybal in Haastrecht 
 
 
»  Wanneer is het begonnen en waarom?  
 
 
Het is mogelijk dat veel VCH-ers zich afvragen wie nu in Haastrecht de eerste serve 
(opslag) over of misschien wel in het net heeft geslagen. 
 

Tijd om eens in de stoffige archieven te gaan neuzen en kijken of daar het antwoord 
gevonden kan worden.  We moeten wel vaststellen dat er over de beginperiode heel 
weinig op papier staat. 
Gelukkig is er in de begin jaren ’80 een verzoek geweest van de redactie van ons 
clubblad “De Smash” aan één van de oprichters, wijlen Dhr. Willem Uitenbogerd, om 
voor de VCH-leden van toen te verhalen hoe VCH (Volleybal Club Haastrecht) is ont-
staan. 
 

 

»  Zo is het begonnen: 
 

Een aantal mensen, o.a. Gé en Henny Gabry, Piet en Klaas van de Veer, Han de We-
ger, de warme bakker Hans Neugenbauer en Willem Uitenbogerd hadden met … 
aanhang Lenie en Ans de Bruin, Annemarie de Wild en nog enkele dames nogal eens 
een feestje te vieren. Maar… daar wordt je op den duur wat vadsig van en daar de 
ontwikkelaar van Becel nog op de hogere handelsschool zat, en zij dus duidelijk 
zuchtte  onder het tekort aan linolzuren, besloten wij de conditie wat op te schroe-
ven. 
Geheel passend in hun gedachtegang, besloten zij dus met de groep een cursus stijl-

dansen voor gevorderden te nemen. Elke zondagavond naar Gouda voor Engelse 

wals, Tango en ook, als afsluiting van de avond, een korte jive met Bill Haley’s Rock 

around de clock.  Dat was duidelijk niet genoeg dus gingen ze ook sporten. Nou wa-

ren de mogelijkheden toentertijd beperkt. Ja, je had de voetbal de biljart- en klaver-

jasclub en dan was er nog een zeer select gezelschap van burgemeester, belastingin-

specteur en aanhang, die een soort besloten badmintonclubje vormden. Maar daar 

mochten wij niet aan mee doen. Goede raad was echter niet duur, of misschien wel, 

want aan de bar werd het idee geboren “Wij gaan volleyballen”! 

 

Wim Uitenboogaard had destijds op de Willem de Zwijger Mulo al eens een derge-

lijk clubje opgericht en had dus ervaring. Hij wist dat ballen en een net duur waren. 

“Geen nood”, zei Gé Gabry, een net maken we zelf. Ik zei: “ja maar Gé, dat is  een  
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ander net als dat visnet dat we altijd bij fuiken gebruiken”. Hij was niet meer te 
stuiten. En je houdt het niet voor mogelijk, maar wij knoopten ons eigen net. Een 
bal werd gekocht, Gé had nog een padvindersfluit en dus meldden wij ons aan bij 
de gemeente voor zaalruimte. 
En ziet, de geschiedenis herhaalt zich altijd. Ook toen was er ruimtegebrek. 
Concordia was taboe voor ons, daar mocht geen balsport bedreven worden. Wij 
wilden ons ten einde raad daarna nog wenden tot een groep vooraanstaande Haas-
trechtenaren, maar die zouden er toch ook niets van terecht brengen dachten wij 
met een vooruitziende blik. Tot een Haastrechts burger ons wees op de voormalige 
openbare school op de Hoogstraat.  
Voor de huidige leden, dit is nu de werkplaats van rijwielzaak Slingerland. Nou, dat 
mocht van de gemeente, “als we maar niets kapot maakte”. Moet je nagaan, de rui-
ten waren eruit en we moesten eigenhandig enkele 100 watt gloeilampen aan de 
min of meer willekeurig door het plafond stekende bedrading hangen. Wie een 
lamp kapot sloeg, was een rondje kwijt. Als je eens een negatieve smash gaf (ja, 
zo’n knal tegen de muur), kwam met  de bal een flinke hoeveelheid kalk naar bene-
den. En als je riep “los”, ging steevast de deur van het vroegere onderwijzerstoilet 
open en zag je hoe die gapende gebroken toiletpot zichtbaar werd. 
We deden nog niet aan mental-training, maar Gé (technische commissie) loste het 
op door de deur dicht te spijkeren. Wie moest, ging voortaan maar naar buiten, in 
de zandbak. 
 

Aldus geschiedde; de eerste volleybalserve in Haastrecht vond plaats in de zomer 
van 1965. 
De club bestond uit 4 dames en 8 heren en we zaten alle twaalf in het bestuur. Ver-
gaderd werd er bij Chris Stolwijk (het Witte Hof) en we hadden geen problemen 
met het organiseren van een ontspanningsavond. Ook werd er (toen al) circuittrai-
ning uitgedacht. Dat ging als volgt: stoten (meestal poedel), sprinten naar de bar, 
een slok, gauw weer terugsprinten naar het biljart en opletten want iedereen 
speelde vals.  
 

Circuittraining werd ontwikkeld, systemen besproken en geoefend en om de belas-
ting ten gevolge van de topsport voor de mensen niet te groot te maken, werd er 
veel aan ontspanning gedaan. Zo ontwikkelde de groep zich (de naam VCH was er 
nog niet) tot een echt sportclubje. 
Het was echter niet allemaal rozengeur en maneschijn want de winter kwam.  En 
daar er geen ruiten meer in onze sporthal zaten, werd het koud, érg koud. Gé (nog 
steeds technische commissie) loste het probleem van de bevroren handschoenen 
op, door de welbekende marktkoopmanshandschoenen toe te passen. Je weet wel, 
die dingen met die afgeknipte vingers. Tijdens deze winterperiode werd er soms 
subtiel gescoord, door juist op het moment dat jachtsneeuw langs het net de verde-
diging het uitzicht en soms ook de adem ontnam, de bal over het net te prikken.  
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Gevaarlijk waren wel de bevroren plassen ter hoogte van het net. Lekker dweilen 
over de vloer was er ook niet bij, want we speelden op ruwe beton. We gingen ech-
ter dapper door en het spelpeil steeg met sprongen. Wel verbaasde het ons, dat wij 
niet bedolven werden onder een stortvloed van aanmeldingen voor ons lidmaat-
schap van de vereniging (de jeugd was zeker verwend). Daar kwam echter veran-
dering in, toen wij in 1967 toestemming kregen om in Concordia te gaan spelen. 
Wij waren nl. slim geweest en lid van de Commissie van Beheer geworden. Toen 
wij derhalve onze medecommissieleden ervan overtuigd hadden, dat zij met hun 
weigering de Haastrechtse sportontwikkeling belemmerde, mochten wij in Concor-
dia onze ballen gaan slaan. 
 

Door eigen werkzaamheid, met door de gemeente betaald materiaal, ontwikkelden 
we bij machinefabriek De Weger (Han z’n vader) kooien voor de lamparmenturen 
in de zaal. We sloegen haken in de muur en het volleyveld was klaar. Lijnen waren 
overbodig, want het veld was toch te klein, dus muur was uit.  
Zo deed zich het unieke feit voor, dat we een volleybalveld hadden gecreëerd waar 
een hoekje uit was. In dat hoekje stond nl. de kachel. Vooral ’s winters werd er 
meestal in die richting gespeeld. Want behalve dat de kachel in het veld stond, was 
de hittestraling rondom enorm, dat je wel oppaste om daar nog een bal te “halen”. 
Altijd punt dus. 
We konden ons na afloop zelfs wassen in de fonteintjes in de hal. En zie, accommo-
datie goed, daar kwam de jeugd. O.a. André de Groot, Ad Verbree en Peter van de 
Berg. 
 

 

»  Nog even terug in de tijd: 1967: 
 

“Sporthal” Concordia was ingericht, na een uitvoering moest je weleens oppassen 
niet bij het “duiken” in glasscherven terecht te komen, maar verder was alles pri-
ma. De dames in onze groep hadden zich teruggetrokken uit de actieve sport (zij 
bezochten alleen nog de ontspanningsavonden)  en de groep bestond uit ca. 15 he-
ren. Zo langzamerhand werd er toch een aardig balletje geslagen en wij wilden de 
krachten wel eens gaan meten met andere teams. De NeVoBo (Nederlandse Volley-
bal Bond) leek ons een erg grote stap, maar er was ook nog de zgn. “Wilde bond“. 
Een soort onderlinge competitie georganiseerd door iemand van de atletiekbond 
en werkzaam bij de politie.  
Naast teams van de Goudse politie, deden daar ook Gouda Vuurvast en nog wat be-
drijfsteams in mee. Maar ook het beroemde FeK (Familie en Kennissen). In deze 
club speelden de ons allen bekende Aaf en Thijs Vink, maar ook vader en zoon Re-
paron. Zoon Bert is een veelvuldig international geweest. Wij deden mee in de vol-
leybalcompetitie en wat denk je wat…., we werden kampioen in de 2e Klas.  
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De laatste thuiswedstrijd tegen FeK 2 werd de kampioenswedstrijd. Inmiddels had 
in Concordia Mans Zegers de bar gepacht. VCH-ers waren zijn beste klanten en 
dacht er zelfs over ons te gaan sponsoren.  
Maar enfin, het seizoen 1967/1968 speelden we in de 1e Klas “Wilde bond” en we-
derom werd de vereniging versterkt met, o.a. Harry (Rabo) Snel, kapitaal dus in de 
vereniging. 
 

 

»  Maar …. er gebeurde meer. 
 

Haastrecht had een sportzaal gebouwd (het huidige onderkomen van tafeltennis-
vereniging T.O.P).  Een prima zaaltje dat toen voldeed aan de eisen en waarmee we 
destijds zeer modern waren in de Krimpenerwaard.   
Een gedenkwaardig jaar ook want VCH melde zich aan als lid van de NeVoBo. 
Men ging op maandag en vrijdag in de nieuwe sportaccommodatie spelen. Een aan-
tal leden werden officieel scheidsrechter, men richtte een damesafdeling en een ju-
niorengroep op. En zie daar er was een echte vereniging ontstaan. 
 

En, zoals dat een goede sportvereniging betaamt, wij kregen financiële problemen. 
Tot nog toe was het zo geweest, dat wanneer we materiaal moesten kopen er onder 
elkaar gelapt werd. Dat ging nu echter niet meer. De zaalhuur werd een veelvoud 
van het bedrag wat tot nog toe betaald werd, de NeVoBo-afdracht  (t.b.v. de welbe-
kende overheadkosten) gaf hoofdbrekens enz. . . .  Gelukkig biedt de gemeente, 
comfort de rijksregeling, goede mogelijkheden een vereniging via subsidies draai-
ende te houden. 
 

Voor elk probleem is een oplossing, zo ook voor het financiële van VCH. De vereni-

ging werd in 1970 versterkt door Henk Oosterwijk (kleintje Pils). Al gauw kreeg hij 

financiën onder zijn beheer. En al kwam hij bij het volleyballen niet boven het net 

uit, er was er niet één die “vergat” zijn/haar contributie te betalen.  

 

Met het groeien van de vereniging groeide ook het aantal uren dat bestuursleden 
actief moesten zijn. Het was op een gegeven moment zo erg, dat ik (Willem Uitenbo-
gerd) voorzitter, trainer, speler, coach, scheidsrechter en materiaalcommissaris 
was.  
 
Dan gebeurt het onvermijdelijke, afstand nemen van alle werkzaamheden. 
 
 
Tot zover het verhaal van Willem Uitenbogerd over hoe Volleybal Club Haastrecht is ontstaan. 



 40 jaar    Volleybal in Haastrecht  

Volleybal Club Haastrecht 1968—2008                             12 

 
 

Oprichting Volleybal Club Haastrecht  
 

Met het aanmelden bij de NeVoBo in 1968 is ook de naam “Volleybal Club Haas-
trecht”, verder afgekort als VCH, ontstaan. Zonder reglement of statuten ging men 
aan de slag. Bij bestuurs- als algemene vergaderingen werden besluiten genomen 
door meerderheid van stemmen.  
 

Dat het eerste bestuur in deze beginperiode de nodige opstartproblemen kende is 
niet verwonderlijk. Inhoudelijk was er weinig of niets geregeld en veel beslissingen 
en besluiten werden ad hoc genomen. Reglementen en besluiten van de NeVoBo 
moesten binnen de verenigingsstructuur in- en toegepast worden. En het niet nale-
ven of nakomen van deze regels werd altijd gesanctioneerd. 
Ook de financiële huishouding kende zijn problemen. Zo blijkt uit de notulen van 

de bestuursvergadering van 20 januari 1971 dat er een begroting is gemaakt om 

subsidie aan te vragen bij de gemeente. Volgens deze begroting is er fl. 3166,00 aan 

inkomsten contributie  (67 leden), en een uitgave van fl. 4065,00. Derhalve een te-

kort van fl. 1065,00. Een tekort van z’n 35%. Uit latere notulen blijkt dat er in het 

seizoen 70/71 een tekort was van fl. 590,07 en deze door de gemeente volledig is 

aangevuld. 

 

 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Financieel verslag van de penningmeester. 
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Met het opstellen van een huishoudelijk reglement en de vastlegging daarvan op 
17 mei 1977 in een notariële akte, is VCH vanaf dat moment een vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid. Tegelijkertijd is inschrijving gedaan bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder dossiernummer 40464104. 
 

Nadat ondergetekende zich in 1979 aanmeldde als lid van VCH kon ik op dat mo-
ment niet vermoeden wat VCH voor mij allemaal in petto zou hebben. Na enkele 
maanden lid te zijn begreep ik dat er bestuurlijk het nodige aan de hand was. Zeg 
maar veel mankracht tekort op bestuurlijk niveau. Later werd mij duidelijk dat aan 
het einde van het afgelopen volleybalseizoen een aantal mensen van het eerste uur 
om de diverse redenen VCH hadden verlaten waardoor er bestuurlijk een vacuüm 
was ontstaan.  
 

Wat er in die elf jaar vóór mijn lidmaatschap allemaal is gebeurd weet ik niet en er 
is althans niet meer bekend dan het hiervoor omschreven verhaal van Willem Uit-
enbogaard. 
 

Wel heb ik nog enkele stukken uit de bekende ouwe doos weten te bemachtigen. 

O.a.  enkele oude spelerskaarten van spelers die onder de vlag van de NeVoBo, in 

het 1e seizoen, 1968/1969, deelnamen aan de competitie van de NeVoBo. En de 

eerste, nog met de hand geschreven, notulen van de 1e algemene ledenvergadering 

op 17 april 1970. 

 

  

Enkele oude spelerskaarten van VCH-spelers die vanaf 1968 onder de NeVoBo-vlag competitie speelden; 
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»  De eerste nog met de hand geschreven notulen van de  

   1e algemene ledenvergadering. 
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Sporthal, sportzaal of gymzaal? 
 

Het kleine sport(gym)zaaltje aan de Bredeweg was dan in 1968 een aanwinst voor  
Haastrecht en zeker voor VCH, echter in de jaren ’70 ontstond een brede belang-
stelling en een grotere behoefte aan sportbeleving en het actief deelnemen daaraan. 
Zo was het onmogelijk om in de bestaande gymzaal  basketbal en/of zaalvoetbal te 
spelen (veldoppervlakte was daarvoor veel te klein). Verder was het niet mogelijk 
dat andere sportverenigingen, denk hierbij aan badminton en/of tafeltennis, een 
beroep konden doen op deze gymzaal omdat deze van maandag t/m zaterdag over-
vol en bezet was door andere sportverenigingen. 
 

Dus werd er gesproken over een sporthal van een grote afmeting zodat eventueel 
ook de hiervoor genoemde sporten een plaats konden vinden. Op het Concordiater-
rein zou een multifunctionele ruimte moeten komen en de gemeente had inmiddels 
al fl. 700.000,00 gereserveerd. Vele gesprekken zijn gevoerd, tekeningen en ont-
werpen werden gemaakt maar van een definitief plan, laat staan uitvoering daar-
van, kwam niets terecht. 
Door de gemeentelijke herindeling werden vele plannen doorgeschoven en/of op 
een laag pitje gezet. Zo ook de realisering van een nieuwe sportzaal of misschien 
wel het renoveren van het bestaande gymzaaltje. 
Toch bleven de beoefenaars van de z.g.n. binnensporten in Haastrecht reikhalzend 
uitzien naar een aanvaardbare oplossing voor hun huisvestingsproblemen. 
 

Na de herindeling en samenvoeging van de gemeentes Stolwijk en Haastrecht in de 
nieuwe gemeente Vlist werd de locatie voor het gemeentehuis toegewezen aan 
Stolwijk. Een situatie die menig Haastrechtenaar betreurde. Maar de binnensport 
zag nu kansen. Omdat het Concordiaterrein, bij toewijzing van het gemeentehuis 
aan Haastrecht, voorbestemd was  voor dit gebouw, kwam deze nu mogelijk be-
schikbaar voor de bouw van een eventuele sportaccommodatie. 
 

We  zijn de jaren 80 genaderd, de NeVoBo heeft in regelgeving vastgesteld dat 
sportzalen en sporthallen aan bepaalde eisen moeten (gaan) voldoen. Zo heeft men 
vastgesteld dat de ruimte om het volleybalspeelveld (bij regionale lagere klasse) 
ten minste 2 meter moet zijn en de hoogte van de zaal minmaal 7 meter. Voor vere-
nigingen die op dat moment niet aan deze criteria zouden voldoen was er de moge-
lijkheid om dispensatie aan te vragen. Aan de hand van in welke klasse een bepaald 
team uitkwam werd, telkens voor één jaar (lees seizoen), de dispensatie wel of niet 
verleend. 
Omdat VCH, in de kleine gymzaal aan de Bredeweg haar wedstrijden speelde, werd 
door de NeVoBo ook deze zaal gekeurd. En de zaal (u begrijpt het al) 
werd afgekeurd op de afmetingen vrije ruimte om het speelveld en de hoogte van 
de zaal. De gemeente werd op de hoogte gebracht van deze situatie. Zo konden we  
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weer wat meer druk uitoefen op het realiseren van een nieuwe sportzaal/hal. 
 

Omdat in deze periode VCH niet hoger als 2e Klasse speelde konden we rekenen op 
de dispensatie. Tot het moment dat Dames I in april 1986 promoveerde naar de 1e 
Klasse. Toen liet de NeVoBo weten dat dit team niet meer in deze gymzaal hun wed-
strijden mocht spelen. In goed overleg met volleybalvereniging Dosko uit Stolwijk 
en de gemeente kregen we de mogelijkheid en de ruimte om de “thuiswedstrijden” 
van ons Dames I in de Stolp te spelen.  
Maar VCH timmerde aan de weg en de jeugdactiviteiten werden uitgebouwd. En 
gezien het niveau van onze eerste dames- en herenteam was 2x trainen per week 
een noodzaak. Daarvoor was in de gymzaal geen ruimte. Het bestuur heeft toen 
contact gezocht met het toenmalige Jodan Boys in Gouda (zij speelden in de Sprin-
gers) en de gemeente Gouda om een stukje trainingsruimte te bemachtigen. En met 
succes, zowel de Dames als het 1e Herenteam konden daar hun 2e training volgen. 
 
Dat het een ideale situatie was, nee. Het was een noodoplossing. En noodoplossin-
gen zijn van tijdelijk aard. Dus, de druk met betrekking tot een nieuwe sportzaal 
werd daardoor weer opgevoerd. Mede met de argumenten, zoals het buiten Haas-
trecht trainen voor Dames I en Heren I en ook nog eens buiten Haastrecht spelen, 
begon het bij de gemeente langzaam door te dringen dat er wat moest gebeuren. 
Aan Harrie van de Horst, in die tijd wethouder van Vlist, zou het niet liggen. Hij was 
erg begaan met de sport en wilde op het Concordiaterrein wel een sportzaal laten 
bouwen. Maar er waren ook nog andere stromingen binnen Haastrecht. O.a. een 
groep bewoners die de combinatie van het “Oude Concordiagebouw” met een mo-
derne sportzaal niet zagen zitten. 
 
Wel had VCH mee dat het “oude gymzaaltje” aan groot onderhoud toe was. De ra-
men moesten vervangen worden, het dak gerepareerd en dan hebben we het nog 
niet over de extra ruimte die juist zo hard nodig was. De plannen om eventueel het 
oude gymzaaltje te laten aanpassen en te renoveren vielen weg omdat de kosten 
daarvan minstens zo hoog en misschien wel hoger zouden zijn dan nieuwbouw. 
 

Het is 1987, de gemeente heeft fl. 1.000.000,00 gereserveerd op de meerjaren be-

groting tot 1991. En de toenmalige sportraad sprak duidelijk uit dat een grotere 

sportzaal een noodzaak was.  In deze periode had VCH het moeilijk. Een vereniging, 

die op drie verschillende plaatsen haar trainingen en wedstrijden moest spelen 

gaat sociaal, maar ook in harmonie, stuk. De hoop bleef omdat het nog steeds moge-

lijk was dat de nieuwe sportzaal er zou komen. Die hoop heeft VCH in die tijd op de 

been gehouden.  
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Dan komt het moment dat er meer zicht is op een mogelijk bouw van een nieuwe 

sportzaal. Diverse verenigingen hadden contacten met elkaar, de pers werd uitge-

nodigd en met krantenkoppen als; “Haastrechtse sporters luiden de noodklok” en 

“Een sportzaal moet er komen” werd de politiek bestookt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 20 november 1989 is het dan zover. In een extra ingelaste gemeenteraadsver-
gadering die men, gezien de te verwachtte grote publieke opkomst, in de culturele 
zaal van Concordia hield, zou de beslissing vallen over het wel of niet bouwen van 
een nieuwe sportzaal. 
De meest belanghebbende verenigingen hadden hun achterban geactiveerd. Dit 

ging zonder al te veel moeite want iedereen die gebruik maakte van de gymzaal 

was overtuigd en gemotiveerd om alles uit de kast te halen om het doel, een nieu-

we sportzaal, te ondersteunen. Met veel lawaai en vele spandoeken werd Concor-

dia die avond bevolkt door de verenigingen en hun sporters.   
 

Het was ons (de diverse sportverenigingen) vooraf niet duidelijk of de raad ak-

koord zou gaan met de bouw van een sportzaal.       

De vele spandoeken lieten niets aan duidelijkheid te wensen over. 
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Immers, 6 van de 13 raadsleden zouden volgens onze informatie vóór stemmen, 
hoe het stemgedrag van de overige 7 raadsleden zou zijn was voor iedereen ondui-
delijk, zij waren sceptisch en hadden de nodige bezwaren en dus was het niet in te 
schatten wat hun stemgedrag zou zijn. Alle hoop was gevestigd op deze raadsver-
gadering want iedereen wist dat als er deze avond geen goedkeuring zou komen 
dan zou het project “Nieuwe sportzaal” voor vele jaren in de ijskast verdwijnen. 
 

Voordat de raadsvergadering begon mocht ondergetekende gebruik maken van de 

inspreektijd voorafgaand  aan deze vergadering. Namens een aantal (sport)

verenigingen mocht ik hun belangen uiteenzetten en het de raad duidelijk zien te 

maken, wat het belang en de noodzaak was van een nieuwe sportzaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de raadsvergadering werd het ons al duidelijk, de gehele raad vond een 

sportzaal noodzakelijk. Ondanks wat tegenstribbelingen van enkele raadsleden 

ging de volledige raad akkoord met de bouw van een sportzaal op het Concordia-

terrein.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
De culturele zaal van Concordia zat bomvol met sporters van de diverse verenigingen. 
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Onze verbazing over het stemgedrag van deze raad was zeer groot. Ineens waren 
alle raadsleden vóór de bouw van een nieuwe sportzaal. Terwijl in de voorliggende 
tijd, naar deze raadsvergadering toe, diverse politieke partijen totaal andere gelui-
den lieten horen. 
 

Enfin, de raad was akkoord en de gesprekken en planning rondom de bebouwing 

van het Concordia terrein konden gaan beginnen. En al vrij snel verschenen de eer-

ste tekeningen in de krant over hoe het Concordiaterrein ingericht zou worden en 

eruit zou gaan zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sportverenigingen werden uitgenodigd om mee te praten en mee te denken 

over de inrichting van de nieuwe sportzaal. Met de informatie en wensen die van-

uit te toekomstige gebruikersgroep werden geuit, kreeg het bouwplan zijn defini-

tieve vorm. 

En de bouw van de sportzaal kon beginnen…  Op 3 oktober 1990 werd de eerste 

paal geslagen. 

   Maquette van de nieuwe sportzaal en inrichting van de omgeving. 
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   De opening van de nieuwe sportzaal wordt elders in dit blad beschreven onder het hoofdstuk  
             “Bijzondere gebeurtenissen”.      

     Op 3 oktober 1990 was het dan zover, de eerste paal kon worden geslagen.  
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Hoofdstuk II 

 
 
 
Hoofdstuk II bevat de volgende onderwerpen: 
 
 
 40 jaar bestuur Volleybal Club Haastrecht 
 
 
 Kampioenschappen en promoties bij VCH 
 
 
 Leden en oud-leden 
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40 jaar bestuur Volleybal Club Haastrecht 
 
Zoals ik al eerder liet weten is er over de beginperiode van VCH niet zoveel bekend. 
Nadat in 1977 de eerste “Smash” werd uitgegeven is er ook meer informatie be-
schikbaar gekomen en gebleven. Maar ik heb geprobeerd zoveel mogelijk de be-
stuurders van weleer terug te vinden. 
 
Na de oprichting van VCH in 1968 zijn de hieronder genoemde mensen actief ge-
weest als bestuurder; 
 
Voorzitter: 
1970 - 1978 Willem Uitenbogerd 
1978 - 1979 Peter vd Berg 
1979 - 1980 Henk Oosterwijk 
1980 - 1982 Jaap Oskam 
1982 - 1985 Nico Stolwijk 
1985 - 1991 Gerard Merkus 
1991 - 1995 Gert Kalmeijer 
1995 - 1997 Gerard Merkus 
1997 - 2004 Vacant 
2004 - 2007 Gerard Merkus 
2007 - 2008 Marjola Streng (interim) 
 
Secretaris:   
1970 - 1972 Ellen de Weger 
1972 - 1979 André de Groot 
1979 - 1988 Nella Bras 
1988 - 1990 Cora Hoogeveen 
1990 - 1992 Emmi Vermeulen 
1992 - 2000 Saskia de Graaf 
2000 - 2001 Yvette Eek 
2001 - 2006 Christiene van Straaten 
2006 - 2007 Vacant 
2007 - 2008 Willy Stemerdink 
 
Penningmeester: 
1970 - 1979 Henk Oosterwijk 
1979 - 1985 Marja vd Stok 
1985 - 1988 Maria de  Goeij 
1988 - 1989 Jan Stellingwerf 
1989 - 1991 Gert Kalmeijer 
1991 - 2002 Wilton Oostveen 
2002 - 2008 Marja de Graaf 
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Wedstrijdsecretaris + scheidsrechterszaken: 
1978 - 1979 Kees Verbree 
1979 - 1980 Kees Hilhorst 
1980 - 1984 Gerard Merkus 
1984 - 1987 Nico Stolwijk 
1987 - 1990 Gé Slootjes 
1990 - 1994 Anneke Vlug 
1994 - 1995 Marja Kalmeijer 
Comm. Wedstrijdzaken: * 
1995 - 1996 Esther Hollart 
1996 - 2000 Marco Breedveld 
2000 - 2001 Vacant 
2001 - 2004 Gé Slootjes 
Wedstrijdzaken: * 
2004 - 2005 Albert van der Hoek 
2005 - 2008 Stefan van de Vlist 
 
Algemene zaken: 
1979 - 1981 Anja vd Stok 
1981 - 1985 Ria vd Stok 
 
Materiaal & Jeugd: 
1980 - 1982 Nico Stolwijk 
1982 - 1984 Bas Zwijnenburg 
Materiaal: 
1984 - 2008 Henk Groen (na 1995 geen bestuursfunctie meer) 

 
Jeugdzaken: 
1984 - 1985 Gerard Merkus 
1985 - 1989 Thea Mensink 
1989 - 1991 Bellina Bras 
1991 - 1995 Ellis de Wit 
Comm.Techn. & Jeugd: * 
1995 - 1996 Ton Stalvord 
1996 - 2000 Ben Kosse 
2000 - 2001 Irmgard Brkouwer 
2001 - 2004 Vacant 
Jeugdcoördinator: * 
2004 - 2007 Marjola Streng 
2007 - 2008 Vacant 
Trainerscoördinator: * 
2004 - 2007 Nico Stolwijk 
2007 - 2008 Henk Groen 
 
 
* Door structuurwijzigingen zijn ook benamingen van een bestuursfunctie aangepast. 
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Public Relations: 
1980 - 1981 Kees Verbree 
1981 - 1982 Bas Zwijnenburg 
1982 - 1985 Maria de Goeij 
1985 - 1987 Ria Stolwijk 
1987 - 1989 Renate Oskam 
1989 - 1991 Lenny Blom 
1991 - 1994 Lucienne vd Spree 

Comm. PR & Smash: * 
1994 - 1996 Miranda Oudenaarden 
1996 - 1997 Irene Oosterlaken 
1997 - 2001 Vacant 
Redactioneel Smash: * 
2001 - 2007 Gerard Merkus 
2007 - 2008 Annemieke Koning 
 
Recreanten: 
1993 - 1997 Dik Schep 
1997 - 2000 Sandra v. Bijsterveld 
2000 - 2005 Diana Honkoop 
2005 - 2006 Vacant 
2006 - 2008 Karin Versluis 
 
Naast bestuurders  zijn er in deze jaren ook vele commissies aan het werk geweest . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Door structuurwijzigingen zijn ook benoemingen van een bestuursfunctie aangepast. 
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Kampioenenschappen en promoties bij VCH 
 
1981 
Het eerste kampioenschap wat ik terug heb kunnen vinden is dat van Heren 2 in 1981. 
Het team was in het seizoen ervoor door een administratieve fout van het bestuur gedegra-
deerd naar de 4e klasse.  
Dit team bestond uit; Willem Uitenbogerd, Peter van de Berg, André de Groot, Jan Moons, 
Tinus Streng, Henk Groen en Bertus van de Vlist. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1984 
Heren 1 eindigt als 2e in hun poule. Nadat zij een serie opvulwedstrijden hebben 
gespeeld en gewonnen zijn zij promoveerd naar de 2e  klasse B. 
 

1985 
Meisjes B1 wordt met 5 punten voorsprong op nr. 2 kampioen. 
 

1986 
Dames 1 behaald in de laatste wedstrijd 
van het seizoen het kampioenschap, 
(Staand: Kees Verbree (coach) Ria Stolwijk, 
Marja van de Stok, Thea Mensink, Jolanda 
de Graaf en Anneke Vlug. Zittend: Lenny 
Blom, Arja Verbree Ria van Dijk en Joke van 
de Stok. Met 1 punt verschil op IJsselvogels 
worden zij kampioen in de 2e klasse en 
promoveren naar de 1e klasse. 
 
Ook Heren 2 wordt ongeslagen kampioen, 
zij wonnen alle wedstrijden en  komen vol-
gend seizoen uit in de 3e klasse. 

1982 
Meisjes pupillen C 
(tegenwoordig mini’s) met de 
speelsters Bellina Bras, Mariska 
Dikhooff en Manuela Merkus 
onder leiding van coach Emmy 
Snel behaalde overtuigend het 
kampioenschap in de afdeling 
Gouwe. 
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1987 
Dames 2 wordt kampioen in de 3e 
klasse A en promoveert naar de 2e 
klasse. (Staand: Jacqueline v.d. Stok, 
Joke v.d. Stok, Sonja Snel, Mariska Dik-
hooff, Bellina Bras en Lenny Blom. Zit-
tend: Irene Blonk, Ria v. Dijk, Emmy 
Snel en Nella Bras. 
 
Dames 3 promoveert dit jaar naar de 
3e klasse. 
 
 
 

 
 
1992 
Jongens C1 behaalde, na de herinde-
ling in januari,  het kampioenschap in 
het rayon Gouwe. Staande: trainer/
coach Gerard Merkus, Milan Merkus, 
Frederik v.d. Pas , Albert v.d. Hoek, 
Frank v. Zwet en Franc Faaij. Zittend: 
Bastiaan Bremmer, Roland de Jong, 
Matthijs Lagendijk en Joachim v.d. 
Horst. 
 
 

 
 

1996 
Heren 2 heeft in de vijfde klas A het 
kampioenschap behaald. Staand: Mar-
co Breedveld, Ronald Berkouwer, Ar-
no Olsthoorn, Robert Merkus en Os-
car Koot. Zittend: Ron Hoogendoorn, 
Franc Faaij en Albert v.d. Hoek. 
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1998 
Al voordat de laatste wedstrijd gespeeld werd 
was het 1e recreantenteam al kampioen. De 
spelers(sters) zijn, staand: Jeannette Bakker, 
Rein Versluis, Peggy Spies en Ria Merkus, zit-
tend: Ton Stalvord, Gerard Merkus, Marion 
Weerman en Maria de Goeij. 
 
 
 
 
 
 
 

Ook werd het Jongens C-team in 
december van 1998 winterkampi-
oen onder leiding van Maria de 
Goeij. Staand: Maria de Goeij 
(trainer/coach), Thijs den Boon, 
Gerard de Vries, Arjan Roest, Corné 
v.d. Pouw en Stefan v.d. Vlist. Zit-
tend: Marc Aalders, Arjan v. Dijk, 
Jeroen Bremmer en Jelle Bos. 
 
 
 

Door een herindeling van de competitie promoveerde Dames 2 en Heren 2 naar de 
4e klasse. 
 
 

1999 
Voor de 2e keer op rij wordt het 1e recrean-
tenteam kampioen. 
Spelers zijn, staand: Gerard Merkus, Peter v.d. 
Heijden en Rein Versluis, zittend: Ria Stolwijk, 
Maria de Goeij, Marion Weerman en Ria Mer-
kus. 
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2000 
Doordat 2 teams op de 2e plaats 
eindigde was een beslissingswed-
strijd noodzakelijk om uit te maken 
wie er rechtstreeks mocht promo-
veren naar de 2e klasse. De beslis-
singswedstrijd tussen Servylo 2 uit 
Gouda en Heren 1 werd in Utrecht 
met 3-1 door VCH gewonnen en 
was promotie een feit. 
Staand: Nico Stolwijk, Henk Groen, 
Henrico Snel, Thijn Borms, Roland 
de Jong en Milan Merkus. Zittend: 
Peter v.d. Post, Joost Bremmer, Gé 
Slootjes en Ronny Wieckardt. 

 
 

2002 
De jongens C groep werd ongeslagen 
kampioen. Dit team had een zeer rui-
me bezetting die om toerbeurt hun 
wedstrijden speelden. Staand: Arnoud 
Melkert, Sebastiaan Borst, Jordy 
Streng, Ramond v. Leeuwen, Tom Stol-
wijk, Erik v. Dijk, Vincent v.d. Po 
uw, Frank Overbeek, Jasper de Graaf, 
Gerard Merkus, Randy Streng en Nico 
Stolwijk. Zittend: Joost v.d. Horst , 
Mark Mulder, Laurens v.d. Vlist, Kevin 
Achterberg en Jerrin Groen. Niet aan-
wezig: Sander de Wit. 

 
 
Het 1e Damesteam van VCH eindigde op een 2e plaats en moest een PD-wedstrijd 
spelen om promotie naar de 1e klasse te realiseren. Deze wedstrijd werd door de 
VCH-Dames verloren maar door terugtrekking van een ander team mocht het team 
onder leiding van Nico Stolwijk toch gaan debuteren in de 1e klasse. 
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Vervolg 2002 

Jongens C1 met groot machtsvertoon winterkampi-
oen. Dit was de kop die boven het stukje dat in de  
IJsselbode  stond. Staand: Kevin Achterberg, Tom 
Stolwijk (trainer/coach), Jordy Streng, Vincent v.d. 
Pouw, Sander de Wit en Jasper de Graaf. Knielend: 
Randy Streng en Sebastiaan Borst. 
 
 
 
 
 

 
2003 
Dit jaar was het het 2e recreanten-
team dat kampioen werd. Met slechts 8  
verloren sets en winst op hun directe 
tegenstander Jodan Boys  mochten zij 
hun kampioenschap vieren. 
Staand: Marco de Jong, Claudia Boom, 
Mike den Buurman, Diana Honkoop en 
Erik v.d. Aar. Knielend: Maria de Goeij, 
Arie v.d. Bas en Annelies Pool. 
 
 
 
 
 

 
 
Nadat de jongens B1 al overtuigend 
winterkampioen waren geworden en 
een zwaardere poule op hun stond te 
wachten, werden zij wederom kampi-
oen. Door dit kampioenschap mochten 
ze mee strijden om het regiokampioen-
schap. Staand: Sander de Wit, Randy 
Streng, Vincent v.d. Pouw, Kevin Achter-
berg en Tom Stolwijk (trainer/coach), 
knielend: Jordy Streng, Jasper de Graaf 
en Sebastiaan Borst. 
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2004 
Dames 2 en het Jongens C1 waren de teams die dit seizoen voor de kampioen-
schappen bij VCH zorgden. Staand Jongens C: Rémon v. Leeuwen, Arnoud Melkert, 
Erik v. Dijk, Joost Bremmer (coach), Joost v.d. Horst, Laurens v.d. Vlist, Nico Stolwijk 
(trainer/coach), Mark Mulder, Jerrin Groen en Bas v. Rossum. Dames 2 knielend: Es-
ther Verhart, Nicole Kool, Marieke v.d. Sande, Maria de Goeij, Esther v. Straaten 
(coach), Wilma Vermeulen, Cindy v. Schaik en Yvette Boehle. Niet aanwezig: Anne de 
Haan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook Heren 1 wist door het 
winnen van de rayonbeker 
een mooie prestatie neer te 
zetten. 
Staand: Henk Groen, Tom 
Stolwijk, Peter v.d. Post, 
Ronny Wieckardt, Roland de 
Jong en trainer/ coach Mar-
cel Lissenburg, knielend: 
Joost Bremmer, Stefan v.d. 
Vlist, Gé Slootjes en Milan 
Merkus. 
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Vervolg 2004 

December 2004 mocht VCH drie winterkampioenen huldigen nl. Jongens B1, Meisjes 
B1 en Meisjes C1. 
 
De namen bij deze foto.  
Staand achterste rij, Jongens B1: Jasper de Graaf, Jordy Streng, Randy Streng, Tom 
Stolwijk (trainer/coach), Frank Overbeek, Vincent v.d. Pouw, Kevin Achterberg en 
Sander de Wit.  
Staand 2e rij Meisjes B1: Yvonne Roest, Michelle Achterberg,Marloes de Wit, Savan-
nah v. Dijk, Marcella de Wit, Ellen Hogerwerf, Judith Boere, Marja v. Dijk (coach) en 
Gerard Merkus (trainer).  
Zittend Meisjes C1: Salina Pols (trainer/coach), Janneke Aantjes, Jolieke Versluis, Su-
zanne Doeland, Sterre v.d. Spree, Janita Melkert, Christa Boere, Kim de Wilde, Hermy 
Versluis (coach) en Susan v. Rossum. 
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2005 
In het seizoen 2004-2005 
waren de Mini-meisjes van 
trainer/coach Erik v. Aar de  
1e kampioenen bij VCH.  
Achterste rij: Iris v.d. Aar, Jo-
sefien v.d. Aar, Kelly Stolwijk, 
Lizette Verkaik en Erik v.d. 
Aar (trainer/coach). Liggend: 
Marjolein Streefland en Nane 
Hofland. Niet aanwezig: Lau-
ra de Vries. 
 
 
 

 
Als 2e in de rij der kampioenen zijn de Jongens 
A1.  Als sportploeg van het jaar 2003 hebben zij 
inmiddels het 5e kampioenschap behaald.  
Staand: Randy Streng, Vincent v.d. Pouw, Jasper 
de Graaf, Tom Stolwijk (trainer coach), Sander 
de Wit en Arnoud Melkert. Op de voorgrond: Jor-
dy Streng, Frank  Overbeek en Kevin Achterberg. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook de Mini-jongens blazen hun 
partijtje mee. Na een herindeling op 
hoger niveau in het tweede gedeelte 
van het seizoen lieten zij zien dat zij 
de echte kampioenen waren. Het 
team bestaat uit de volgende spelers: 
Melvin v.d. Bas, Joeri Haagen, Sjoerd 
Koolwijk, Ruben v. Leeuwen, Tobias 
Molenaar, Bouke v.d. Stok, Chris Ver-
kaik, Mans Weghorst en Sebastiaan 
de Wild. 
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Vervolg 2005 

Ook de recreanten hadden 
weer een kampioen in hun 
midden nl. het 1e team. 
Het team bestond uit de vol-
gende spelers(sters) staand: 
Peter v.d. Heijden, Arthur  
Weghorst, Rein Versluis, 
Wim v.d. Horst en Gerard 
Merkus.  Knielend: Carla Mo-
lenaar, Ria Stolwijk, Marian 
Zuidam en Ria Merkus. 
 

 
 
 
Heren 1 mocht na 2 jaar in de vierde klasse te hebben gespeeld, promoveren naar 
de 3e klasse. 

 
 
2006 
Nadat de Meisjes A1 in de winter-
competitie nog als 2e eindigden, 
wisten ze in april de kampioenstitel 
te behalen. Maria de Goeij verzorg-
de de training in het eerste gedeel-
te van het seizoen, Nico Stolwijk 
nam het tweede gedeelte voor zijn 
rekening. 
Staand: Savannah v. Dijk, Ellen Ho-
gerwerf, Marja v. Dijk (coach), Ju-
dith Boere en Nico Stolwijk 
(trainer). Zittend; Maria de Goeij 
(trainster), Christa Boere, Yvonne 
Roest, Marloes de  Wit, Michelle 
Achterberg en Marcella de Wit. 
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2007 
Al ruim voor het einde van de kompetitie is het Meisjes C1 team al kampioen. Met 
overmacht werd de concurrentie op grote achterstand gespeeld. 
Het team bestaat uit de volgende speelsters:  
Josefien v.d. Aar, Esmee de 
Groot, Anouk Mechielsen, 
Stefanie Pielucha, Iris v. 
Son, Marjolein Streefland, 
Lizette Verkaik, Laura de 
Vries, Erik v.d. Aar 
(trainer/coach), Marieke 
v.d. Sande (trainer/coach) 
en Randy Streng (assistent
-trainer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook het 1e Herenteam werd kampioen. Na twee jaar in de  3e klasse te zijn uitgeko-
men mogen zij het volgend seizoen hun kwaliteiten meten in de 2e klasse. 

 
Staand: Joost 
Bremmer, Roland 
de Jong, Randy 
Streng, Nico Stol-
wijk (trainer/
coach) en Milan 
Merkus. Knielend: 
Peter van de Post, 
Jordy Streng en Gé 
Slootjes.  
Stefan v.d. Vlist 
staat i.v.m. studie 
in Amerika niet op 
de foto. 
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Vervolg 2007 
Ook de Mini’s van VCH lieten zich niet onbetuigd. Zelfs twee teams zijn dit jaar kam-
pioen geworden nl.: Mini’s niveau 2 en Mini’s niveau 6. 

  
Het Mini-team niveau 2 
met de speelers(sters) 
Margie Bos, Geert v. Gils, 
Bodil Kalkman, Thijs Kwis-
hout en Valetijn Pinkse. De 
trainsters zijn Marian v.d. 
Horst en Jeannette Bakker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het Mini-team niveau 6 
bestaande uit de speel-
stertjes:  
Angela de Bruijn, Kirsten 
Harmsen, Laura Smit, 
Cindy Verkaik, Lisanne 
Vianen en Manon v. Vliet 
met als trainster: Bellina 
v. Vliet. 
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2008 
Doordat de VCH meisjes en 
het team van VSTS samen 
op de eerste plaats eindigde 
was een beslissingswed-
strijd noodzakelijk. Op neu-
traal terrein in Voorschoten 
werd een beslissingswed-
strijd gespeeld. De trainers 
hadden vooral de taak om 
de zenuwen van de meiden 
onder controle te houden. 
Ondanks de kampioensdruk 
en het vele publiek wonnen 
de meiden van VCH met  3-1 
en mochten ze de kampi-
oensbeker mee naar Haas-
trecht nemen. 
 
 
 
 
Bij de recreanten werd VCH 4 kampioen. Dit 4e team werd dit jaar voor het eerst in 
de competitie ingeschreven en zij wisten gelijk de Hoofdprijs te pakken. 

 
Staand: Johan den Ambt-
man, Henrico Snel, Clau-
dia Boom, Karin Versluis, 
Maria de Goeij (trainer), 
zittend: Marieke Groene-
veld en Arthur van Dron-
gelen. Niet op deze foto: 
Sandra van Bijsterveld, 
Jeannette Bakker en Frans 
van Diemen. 



 40 jaar    Volleybal in Haastrecht  

Volleybal Club Haastrecht 1968—2008                             41 

 
 

Wie waren de leden die VCH in deze 40 jaren mocht begroeten? 
 
VCH heeft in haar 40 jarig bestaan vele leden mogen inschrijven. Ik heb geprobeerd 
om zo veel mogelijk van deze leden terug te vinden. Een moeilijke opgave, vooral 
door de minimale registratie vanuit de beginjaren. Het was soms diep graven in de 
summiere gegevens die nog bekend zijn. Ook heb ik nog een beroep kunnen doen op 
de nog aanwezige parate kennis van enkele leden die vrij kort na de oprichting van 
VCH lid zijn geworden. Vanaf ca. 1977 begint mede door het invoeren van het club-
blad de Smash, er meer zicht te komen wie er op dat moment lid waren of later lid 
zijn geworden of lid zijn geweest. Er zullen vast mensen zijn die lid geweest zijn van 
VCH maar niet meer zijn te achterhalen. Heel jammer maar het is niet anders. 
Hieronder geef ik eerst een overzicht van alle “oud-leden”. Dat zijn diegene die zich 
in het verleden hebben aangemeld als lid maar ook weer uitgeschreven zijn als lid. 
Daarna geef ik nog een overzicht van de leden die tot het einde van het seizoen 2007
-2008 lid zijn van VCH. 
 
De “oud-leden” zal ik in alfabetische volgorde weergeven omdat ook niet altijd dui-
delijk was in welke periode of hoe lang iemand lid is geweest. Zo ook de huidige le-
den omdat dat makkelijker is bij het opzoeken. 
 

A 
Caroline Aalders 
Gerard Aalders 
Letty Aalders 
Marieke Aalders 
Mark Aalders 
Iris van der Aar 
Mijnie Aantjes 
Attilane Abraham 
Kevin Achterberg 
Jan Aerts 
Monique Aerts 
Luciën Annyas 
Sandra Annyas 
Katrijn van As 
 
B 
Aart Baan 
Sander Baan 
Tineke Bakker 
Willeke van de Bas 
Ali Bening 
Rob Beretty 
Chantal van den Berg 
Elly van de Berg 
Kirsten van den Berg 

Peter van de Berg 
Suzan van de Berg 
Gerard Berger 
Irmgard Berkouwer 
Ronald Berkouwer 
Carson Berry 
Inge Bith 
Roel Blik 
Dirk Blom 
Ruud Blom 
Irene Blonk 
Thijs Blonk 
Karin Boelaars 
Aletta de Boer 
Brenda den Boer 
Edwin de Boer 
Lilian Boer 
Minet Boer 
Renate den Boer 
Sandra Boer 
Theresa den Boer 
Jan Willem Boere 
Jos Boere 
Marcel Boere 
Marja Boere 
Raymond Boere 

Marloes Boere 
Ronald Boere 
Stéfan Boere 
Wil Boere 
Maryann Bolhuis 
Miep v.d. Boogaard 
Joost den Boon 
Thijs den Boon 
Rijnie Boot 
Anne-Meike Borms 
Tijn Borms 
Sandra Borst 
Sebastiaan Borst 
Jelle Bos 
Marco Bos 
Margaret Bos 
Piet Bos 
Ruud Bos 
Tom Bos 
Karin Bouwman 
Linda Bouwmeester 
Miriam Brand 
Danny Bras 
Dirk Bras 
Iris Bras 
Nella Bras 

Thierry Bras 
Marco Breedveld 
Bastiaan Bremmer 
Jeroen Bremmer 
Nelleke Bremmer 
Wim Broer 
Daniël Bruggeman 
David Bruggeman 
Rudolf Bruggeman 
Ruth Bruggeman 
Coby Bruheim 
Ans de Bruin 
Ina de Bruin 
Lenie de Bruin 
Albert van Buren 
Linda van de Burg 
Marja van de Burg 
Gerrie Burggraaf 
 
C  
 
D 
Diana van Dam 
Hamed Darwisch 
Marianne Deelen 
Renate Deelen 
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José Dekker 
Steven Dekker 
Ernst Dekkers 
Riet van Diemen 
Agnes Diepenmaat 
Adriaan van Dijk 
Bart-Jan van Dijk 
Erik van Dijk  
Jack van Dijk 
Ria van Dijk 
Madelon Dijkstra 
Carina Dikhooff 
Marika Dikhooff 
Marry Dikhooff 
Suzanne Doeland 
Gerard Dollekamp 
Desirée van Domme-
len 
Stephanie v. Drimme-
len 
Peter Dros 
Wesley Duits 
Simon Dupper 
Robbert Duthler 
Riet van Duuren 
 
E 
Corine van de Eijk 
Anne van Ekelenburg 
Ellen van Ekelenburg 
Lauran van Elzakker 
Anke Elzinga 
Claske Elzinga 
Renske Elzinga 
Wilma Engelen 
 
F 
Franc Faaij 
Jenneke Flach 
 
G 
Gé Gabry 
Henny Gabry 
Maxim Galjaard 
Peter Galjaard 
Sander Galjaard  
Roger v. Geerenstein 
Rian Gerritsen 
Navid Ghahramani 
Ad de Goeij 

Hans de Goeij 
Jasper de Graaf 
Pita de Graaf 
Raymond de Graca 
Hans Graveland 
Koos Graveland 
Herman van de Grift 
Henja Groen 
Joop Groen 
Bas Groeneveld 
André de Groot 
Judith de Groot 
Pim de Groot 
 
H 
Joeri Haagen 
Anne de Haan 
Hilde de Haan 
Imari de Haan 
Heidi Habben Jansen 
Johan Habben Jansen 
Nel Habben Jansen 
Tony Hardenberg 
Berry van Harmelen 
Marino van Harmelen 
Marjolein Hart 
Dolf Hartman 
Jolien van de Heijden 
Dirk Hendriks 
Corry Heunks 
Gerlies van de Heuvel 
Agaath de Hey 
Jeroen Hey 
Kees Hilhorst 
Albert van den Hoek 
Els van de Hoek 
Hans van de Hoek 
Jos van de Hoek 
Wim Hof 
Edit Hofland 
Ellen Hogerwerf 
Esther Hollart 
Paul Holleman 
Jenny van Holten 
John van de Hondel 
Hans van Hooft 
Dick Hoogendoorn 
Henry Hoogendoorn 
Jaco Hoogendoorn 
Jolanda Hoogendoorn 

Remco Hoogendoorn 
Robert Hoogendoorn 
Ron Hoogendoorn 
Wil Hoogendoorn 
Cora Hoogeveen 
Trudy Hoogeveen 
Joachim van de Horst 
Joost van de Horst 
Selma van de Horst 
Peter Houdijk 
Hetty Hulcher 
Irene Huurman 
 
I 
 
J 
Coby Jager 
Alie Jansen 
Eva Jansen 
Marion Jansen 
Melvin Jansen 
Wilco Jansen 
Jack de Jong 
Yvette de Jong 
Yvonne de Jong 
Linda Jongerius 
Martine Jongerius 
Annette Jongman 
Marian Jongman 
Tamara Joosten 
Carolien Jordaan 
 
K 
Ton Kaars 
Jasmijn Kaasschieter 
Thijs Kaasschieter 
Gert Kalmeijer 
Marjan Kaptein 
Marjan Karsbergen 
Sanne van Kekem 
Tim van Kekem 
Ruth Keuning 
Nancy de Kievith 
Hans Kleijn 
Theo Kleijn 
Ineke de Klerk 
Ellen Kool 
Herman Kool 
Rob Kool 
Elise Koolmees 

Sera Koolmees 
Eline Koolwijk 
Oscar Koot 
Sjaak de Korte 
Ben Kosse 
Nynke Koster 
Marina de Koster 
Marjolein Kostwinder 
Karry Kovacsevits 
Sander van Krimpen 
Hanneke v.d. Kroon 
André Kroone 
Eddie Kroone 
Jan-Willem Kroone 
Thea Kruiswijk 
Erik Kuyff 
 
L 
Klaas Laan 
Peter Laan 
Matthijs Lagendijk 
Ineke de Lange 
Jan de Lange 
Linda de Lange 
Davy Leeflang 
Becky van Leeuwen 
Dorrien van Leeuwen 
Hans van Leeuwen 
Manon van Leeuwen 
Ramon van Leeuwen 
Ruben van Leeuwen 
Trees van Leeuwen 
Wim van Leeuwen 
Marjo Levering 
Rob Levering 
Jan-Marijn vd. Linden 
Marjolein v. d. Linden 
Madeleine Link 
Marcel Lissenburg 
Karin van Londen 
Marieke Luteyn 
 
M 
Petra Mans 
Gerard Mayenburg 
J.  Mayenburg 
Anouk Meijsen 
Arnoud Melkert 
Henri menkhorst 
Alex Mensink 
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Hennie Mensink 
Lars Mensink 
Thea Mensink 
Dirk-Jan Merkestein 
Erica Merkestein 
Ciska Merkus 
Manuela Merkus 
Robert Merkus 
Tamara Merkus 
Theo Merkus 
Boukje Meyssen 
Clemens Meyssen 
Maarten Meyssen 
Lisanne de Mik 
Jeanine Mimpen 
Leo Mimpen 
Jan Moons 
Rikus Mud 
Belinda Muilwijk 
Anja Mulder 
Frank Mulder 
Ingrid Mulder 
Marjo Mulder 
Marleen Mulder 
Petra Mulder 
Ria Mulder 
 
N 
Joke Nap 
Marja Nap 
Hans Neugebauer 
Wendy Neuteboom 
Monique Neven 
Jan Nobel 
Ria Nobel 
Nely Noorlander 
 
O 
Arno Olsthoorn 
Marije Olsthoorn 
Henk Oosterwijk 
Vincent Oosterwijk 
Wilton Oostveen 
Edwin van Os 
Mariëtte van Os 
Aart Oskam 
Harald Oskam 
Jaap Oskam 
Marlies Oskam 
Rinie Oskam 

Renate Oskam 
Tim Oskam 
Miranda Oudenaar-
den 
Marjan Oudshoorn 
Peter Ouwerkerk 
Bart Overbeek 
Frank Overbeek 
Stefanie Overkamp 
 
P 
Christie van de Panne 
Frerik van de Pas 
Joyce Peek 
Patty Peek 
Deborah Peter 
Bianca Petersen 
Marja van der Pijl 
Carolien Pikaar 
Isabel Pikaar 
Thierry Pikaar 
Ellen van de Plas 
Gerard van de Plas 
Karen van de Plas 
Erik Poen 
Anneke van der Pol 
Steven Post 
Harry Postma 
Corné van der Pouw 
Vincent van der Pouw 
Christel Prins 

Patty Pronk 
Suzan Pronk 
 
Q 
 
R 
Saskia Raateland 
Jeroen Rademaker 
Jeanette Ravenstein 
Leoniek Rebergen 
Cora Reichard 
Jantje Reichard 
Martijn Reichard 
Rob Remeeus 
Sylvia Remeeus 
Linda Revet 
Guus Rietveld 
Klaas Rijlaarsdam 
Arjan Roest 

Mieke Roodbol 
Erno Roos 
Trees van Rooyen 
Ilonka Rost 
Mariska Roverts 
Wilma Roverts 
 
S 
Minou van der Schaft 
Cindy van Schaik 
Judith van Schaik 
Sophie Scheer 
Doortje Schipper 
Ineke Schothorst 
Mark Schroten 
Arie Schuilenburg 
Pieter Schuilenburg 
Arno Sietsma 
Patrick Sietsma 
Rozanne Simons 
Jacq. Slabbenkoorn 
Bep Slingerland 
Bert van Slooten 
Erica Slootjes 
Esther Sluis 
Rosita Smink 
Marijn Sneijder 
Annet Snel 
Emmy Snel 
Harry Snel 
Sara Snel 
Sonja Snel 
Coby Snuverink 

Daniël van Someren 
Renee Spek 
Theo Speksnijder 
Peggy Spies 
Judith Spruit 
Sjaak Spruit 
Theo Stalvord 
Alex Steenbergen 
Bianca Steenbergen 
Erik Steenbergen 
Hans Steenbergen 
Marcel Steenbergen 
Paula Steenbergen 
Ramon Steenbergen 
Jan Stellingwerf 
Anja van der Stok 
Bouke van der Stok 

Jacqueline v.d. Stok 
Teus van der Stok 
Hank Stolk 
Chris Stolwijk 
Fanny Stolwijk 
Iris Stolwijk 
Lenny Stolwijk 
Tom Stolwijk 
Wiliam Stolwijk 
Christiene v. Straaten 
Esther van Straaten 
Wim van Straaten 
Frank Straub 
Anneke Straver 
Jan Straver 
Yvon Straver 
Jordy Streng 
Richard Streng 
Tinus Streng 
Bianca Stubbe 
Richard Stubbe 
Demi Sweep 
Lotte Sysses 
 
T 
Wendy van de Tak 
Edwin Terlouw 
Bram Thijssen 
Marja de Timmer 
Dick Tissink 
Irene Tissink 
Harry Toersen 
Astrid van Trier 
Marjolein Tukker 
Monique Tukker 
Saskia Tukker 
 
U 
Willem Uitenbogerd 
 
V 
Jeroen Valstar 
Marianne Valstar 
Klaas van de Veer 
Piet van de Veer 
Petra van Veldhuizen 
Hans Veltromp 
Marije Verbaan 
Arie Verboom 
Jopie Verboom 
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Ad Verbree 
Addie Verbree 
Arja Verbree 
Kees Verbree 
Casper Verburg 
Arina Vercijs 
Ed Vergunst 
Ilja Verhage 
Alexandra Verhart 
Marion Verheul 
Ben Verkaik 
Cindy Verkaik 
Lia Verkaik 
Sylvia Verkaik 
Wendy Verkaik 
Gerbrand Verkley 
Trees Verkley 
Astrid Verlaat 
Andrea Vermeulen 
Anita Vermeulen 
Ruben Vermeulen 
Wilma Vermeulen 
Christa Vermey 
Ronald Vermey 
Annemiek Versluis 
Hermy Versluis 

Josefien Versteegh 
Bianca Vervoort 
Wynand Verwey 
Stefan Vianen 
Yvonne Vingerling 
Aafke Vink 
Arnold van Vliet 
Ronnie van Vliet 
Bertus van der Vlist 
Hans van der Vlist 
Marco van der Vlist 
Michel van der Vlist 
Miranda van der Vlist 
Petra van der Vlist 
Anneke Vlug 
Arno Vlug 
Pim Vlug 
Harry van de Voet 
Clara Vogel 
Corna Voorbij 
M. van de Vooren 
Ron de Vos 
Willem de Vos 
Leendert Vreeswijk 
Agnes de Vries 
André de Vries 

Gerard de Vries 
Miranda de Vries 
Sylvia de Vries 
Janine Vrij 
 
W 
José Waayen 
Dolly van de Want 
Seffa van de Want 
Bas Weerman 
Ellen Weerman 
Ellen de Weger 
Han de Weger 
Alexandra v. d. Werf 
Marja van Wickevoort 
Marjolein Wieckardt 
Ronnie Wieckard 
Martien van Wijk 
Marlo v. Wijngaarden 
Annemarie de Wild 
Peter de Wild 
Ada de Wit 
Connie de Wit 
Dirk-Jan de Wit 
Ellis de Wit 
Gert de Wit 

Greet de Wit 
Marijke de Wit 
Sander de Wit 
Erik Wolff 
Wouter Wolff 
X 
 
Y 
 
Z 
Mirjam van der Zee 
Johan van Zuylen 
Laurens van Zuylen 
Rob van Zuylen 
Sabine van Zuylen 
Joost van de Zweep 
Frank van Zwet 
Bas Zwijnenburg 



 40 jaar    Volleybal in Haastrecht  

Volleybal Club Haastrecht 1968—2008                             45 

A 
Janneke Aantjes 
Erik van der Aar 
Josefien van der Aar 
Michelle Achterberg 
Pim Aerts 
 
B 
Johan den Ambtman 
Huibert Baars 
Jeannette Bakker 
Arie van der Bas 
Melvin van der Bas 
Wendy van Beek 
Diana Bertels 
Sandra v. Bijsterveld 
Yvette Boehlé 
Matthijs den Boer 
Christa Boere 
Judith Boere 
Noortje Boere 
Luut Bontenbal 
Claudia Boom 
Pauline Borgstein 
Marchie Bos 
Thea Bos 
Jens Bouman 
Joost Bremmer 
Angela de Bruijn 
Mike den Buurman 
 
C 
 
D 
Frans van Diemen 
Savannah van Dijk 
Arthur van Drongelen 
 
E 
Marja van Eijk 
Valeria  
Epanchintseva 
 
F 
Edith Finke 
 
G 
Geert van Gils 
Maria de Goeij 
Marja de Graaf 
Saskia de Graaf 
 

 
Leden die in het seizoen 2007 - 2008 lid waren van Volleybal Club Haastrecht. 

Henk Groen 
Jerrin Groen 
Bas Groeneveld 
Marieke Groeneveld 
Esmee de Groot 
Birgit Groothuis 
 
H 
Kirsten Harmsen 
Peter van de Heijden 
Kim Hoefsmit 
Naomi Hoefsmit 
Nane Hofland 
Marco Hogerwerf 
Manon van Holten 
Diana Honkoop 
Claudia Hooft 
Natascha Hooft 
Marian van der Horst 
Roy van der Horst 
Wim van der Horst 
 
I 
 
J 
Marco de Jong 
Roland de Jong 
 
K 
Bodil Kalkman 
Marja Kalmeijer 
Sterre Kats 
Nicole Keukens 
Annemieke Koning 
Nicole Kool 
Renée Koolwijk 
Sjoerd Koolwijk 
Thijs Kwisthout 
 
L 
Gerjan van Leeuwen 
Jody van Leeuwen 
Michelle van Leeuwen 
Robin van Leeuwen 
 

M 
Aida Majmajti 
Anouk Mechielsen 
Theo Mechielsen 
Janita Melkert 
Gerard Merkus 

Milan Merkus 
Ria Merkus 
Britt Mimpen 
Anneloes Molenaar 
Carla Molenaar 
Tobias Molenaar 
Marco Moons 
Marc Mulder 
 
N 
 
O 
 
P 
Sabine Pielucha 
Stefanie Pielucha 
Susen Pielucha 
Valentijn Pinkse 
Salina Pols 
Annette van Pooij 
Annelies Pool 
Christianne Poortstra 
Peter van der Post 
 
Q 
 
R 
Thomas van Rens 
Jeroen Roest 
Yvonne Roest 
Bas van Rossum 
Susan van Rossum 
Ron de Ruiter 
 
S 
Marieke van de Sande 
Malou van der Schaft 
Dik Schep 
Tjeerd Schoonder-
woerd 
Gé Slootjes 
Henrico Snel 
Iris van Son 
Sterre van der Spree 
Ton Stalvord 
Willy Stemerdink 
Joke van der Stok 
Minke van der Stok 
Kelly Stolwijk 
Nico Stolwijk 
Ria Stolwijk 

Marjolein Streefland 
Marjola Streng 
Randy Streng 
Laura Stuit 
 
T 
Ralph van der Tang 
Sander van der Tang 
 
U 
 
V 
Esther Verhart 
Ylonka Verheul 
Jessica Verhoef 
Kees Verhoog 
Chris Verkaik 
Lizette Verkaik 
Romy Verkaik 
Jolieke Versluis 
Karin Versluis 
Rein Versluis 
Jolanda Vianen 
Lizanne Vianen 
Anouk van Vliet 
Bellina van Vliet 
Manon van Vliet 
Hester van der Vlist 
Joop van der Vlist 
Laurens van der Vlist 
Stefan van der Vlist 
Britt Vreeswijk 
Laura de Vries 
 
W 
Marion Weerman 
Arthur Weghorst 
Mans Weghorst 
Annelies v.d. Weijde 
Sebastian de Wild 
Kim de Wilde 
Marcella de Wit 
Marloes de Wit 
Milena de Wit 
 
X/Y 
 
Z 
Marian Zuidam 
Melanie Zuidervliet 
Marloes van Zuylen 
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Hoofdstuk III 
 
 

 
 
Hoofdstuk III bevat de volgende onderwerpen: 
 
 
 Bijzondere gebeurtenissen: 

  
 »  1977  Het clubblad “De Smash” wordt voor de 1e keer uitgebracht.  
  
 »  1991  Opening van de nieuwe sportzaal “Concordia”. 
  
 »  1994  Organisatiestructuur  en beleidsplan . 
  
 »  1999  Er wordt een vierling geboren in huize Vianen. 
  
 »  2003  VCH bestaat 35 jaar. 
  
 »  2004  Jongens B1 wordt de jongste sportploeg van het jaar. 
  
 »  2007  12 leden behalen het diploma verenigingstrainer. 

 
 
 Overige activiteiten: 
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Bijzondere gebeurtenissen  
 

 

 

 

» 1977   Het clubblad “De Smash” wordt voor de 1e keer uitgebracht.  
 

Inmiddels zijn we met de 31e jaargang bezig. Dat betekent dat met een gemiddelde 
van ongeveer 5 uitgaven per seizoen er ruim 150 smashes zijn gemaakt. Vele ru-
brieken zijn onder de diverse redacties bedacht en inhoud gegeven.  
Wij vonden terug o.a.: 
 
 van de redactie; 

 van het bestuur; 

 de jeugdhoek; 

 de pupillenhoek; 

 wij stellen voor. . . ; 

 gezwam in de ruimte; 

 vuurwerk; 

 team van de maand; 

 interview met . . . . ; 

 wist u datjes; 

 wie o wie is die. . . ; 

 de recreantenhoek; 

 wedstrijdverslagen van vele teams; 

 de verjaardagskalender; 

 standenlijsten; 

 speciale toernooi verslagen; 

 verslagen en informatie van de diverse commissies; 

 ik geef de pen door aan. . . ; 

 enz… enz. . ; 
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»  Een aantal leuke en opvallende stukje uit de oude smashes zijn oa.; 
 

 

Uit Smash nr. 1 van het seizoen 1977-1978. 
De eerste uitgave van “De Smash” 
Voorwoord door voorzitter Peter van de Berg. 
 

Als voorzitter van VCH valt mij de eer de beurt als eerste iets te schrijven in het 
clubblad. Na veel gepraat is het dan eindelijk zover. Het eerste nummer van het 
clubblad van VCH is uit. Tijdens en na de algemene vergadering is onder leiding 
van Trees van Rooijen een redactie gevormd. Deze personen hebben zich met veel 
enthousiasme ingezet en het resultaat valt te aanschouwen.  
Heel de kopij voor dit eerste nummer is voor het overgrote deel door de redactie 
zelf verzorgd, maar dit is niet de manier om het in stand te houden. 
Dit blad is bestemd voor de leden en dient daarom ook door de leden gevuld te 
worden. Wat zoal in aanmerking komt en wanneer en waar kopij ingeleverd moet 
worden, zal wel in dit nummer te lezen zijn. 
Als een ieder mee werkt blijft het voor de redactie leuk en blijft het zeker en gewis 
niet bij dit eerste nummer alleen. Aangezien ik vertrouwen heb in het aantal be-
reidwillende schrijvende leden, voorspel ik een leuk blad waar een ieder reikhal-
zend naar uit zal zien. 
Tenslotte wil ik een ieder die tot nu toe meegewerkt heeft om deze mijlpaal te be-
reiken hartelijk bedanken. Veel sterkte op de ingeslagen weg en succes met ons 
VCH-blad. 
 

Peter van de Berg  
 

 

Uit Smash nr. 4 van het seizoen 1980-1981. 
Twee  gulden 
(Uit het maanblad volleybal). 
 

Na afloop van de Eredivisiewedstrijd heren tussen E.A.V.V. en Starlift werd de toe-
schouwers gevraagd twee gulden extra te betalen omdat de wedstrijd 5 sets had 
geduurd. De toegangsprijs van 3 gulden was berekend op een verwachte drieset-
ter. Omdat de zaal nu veel langer was gebruikt, waren ook de zaalhuurkosten voor 
E.A.V.V. hoger. Een uitermate ongelukkig beleid van E.A.V.V. wat in Arnhem aanlei-
ding was voor veel spotternij en discussie. 
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Uit Smash nr. 4 van het seizoen 1981-1982. 
Anekdote 

 
Een ambtenaar uit onze gemeente wilde het Concordiagebouw tegen brand verze-
keren. Toen hij de aanvraag had getekend vroeg hij aan de verzekeringsagent: “En 
als het vanavond afbrand, wat krijgen we dan?” “Nou, een jaar of tien”. En mis-
schien een nieuwe sporthal. 
 

 

Uit Smash nr. 1 van het seizoen 1984-1985. 
Sportkeuring - nieuws 
 

26 mei 1984 is door de Bondsraad het volgende besloten: 
“De medische sportkeuring via medische bureaus zijn vervallen. Vanuit de NeVoBo 
is er geen verplichting meer om aan de (5-jaarlijkse) sportkeuring deel te nemen, 
de verantwoordelijkheid wordt bij de sporters zelf gelegd”. 
 

Uit Smash nr. 1 van het seizoen 1986-1987. 
Waarin een kleine vereniging groot kan zijn!  
Een deelnemer 

 
 
Ik had me voor de puzzeltocht opgegeven met de gedachte “Leuk, zo’n afsluiting 
van het volleybalseizoen”. M’n agenda was leeg, dus waarom niet? Maar de 14 juni 
naderde en er moesten die dag eigenlijk heel andere dingen gebeuren, volgens de 
eerst zo lege agenda.  
Je weegt dingen af, zo van  - Wat is belangrijker? 
      - De organisatie wil je toch niet laten zitten? 
Maar er was eigenlijk maar één conclusie mogelijk: Ik had me opgegeven voor de 
tocht, dus ik er naartoe.  14 Juni, 2 uur, mooi weer. André verdeelde ons in groepen 
en er werd gestart. 
Een eerste blik op de map liet al zien dat er werk van gemaakt was. Een vel uitleg 
en drie vellen routebeschrijving beloofde een flinke rit. Door het mooie weer was 
ik al gauw geneigd om niet al te kritisch te lezen, maar toen we voorbij het zwem-
bad fietsten en nóg geen 2e zebra gevonden hadden, begon er toch wat te knarsen. 
Vooral omdat je wist dat een 2e zebra pas in Vlist of Stolwijk te vinden was. 
“Zou hij dan tóch die zebra op het verkeersbord bedoeld hebben?“ vroeg de één. 
“Ja, maar, André en Kees hebben hem zelf uitgezet hoor!” zei de ander. Dit gaf de 
doorslag. Weg met klakkeloos achter elkaar fietsen. Het kon niet anders. Met deze 
twee organisatoren moest je grijze massa wel op de proef gesteld worden. 
Onze groep viel van de éne in de anders verbazing. Een controlepost, door Kees be-
mand. Je geeft hem je kaart, hij vult iets in en later kom je er achter dat hij links van 
                                                 Vervolg pag. 49 
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de weg zat. Dus moest je hem negeren. 
We passeren een brug. Een redelijke vraag wordt gesteld: Wie is de bouwer van de 
brug? Na veel zoeken merken we dat er een naamplaatje op de rechter brug leu-
ning heeft gezeten, maar dat is er af gesloopt. Gelukkig zat er aan de andere kant 
nog een met de naam van de bouwer. We schrijven het op en jullie raden het al: 
links telt niet.  
“Waar ziet u 1984?” Noteer de vraag in het vakje 15. 1984 stond op de brug, dus 
wij vullen Brug in en niet de vraag……. ! 
Kortom een zeer goed doordachte puzzelrit waarin ieder kon genieten van het 
mooie weer  en het enthousiasme van de organisatoren en controleposten. 
Dan denk je: “Het is afgelopen.” en dan kom je in een grote gezellige hal met tafel-
tjes, stoelen, parasols, een bar muziek en een heuse poffertjeskraam. 
Ook de opvang van de vermoeide fietsers was tot in de puntjes verzorgd 
 
 
Uit Smash nr. 1 van het seizoen 1990-1991. 
Teamwork 

 
Er waren eens drie mensen. Ze heetten: “Iedereen”, “Iemand” en “Niemand”. 
Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld en Iedereen werd 
gevraagd dit te doen. Iedereen was er zeker van dat Iemand het zou doen. Iedereen 
kon het, maar Niemand deed het. Hierdoor werd Iemand boos, omdat het de taak 
van Iedereen was. 
Iedereen dacht dat iemand het had kunnen doen, maar Niemand realiseerde zich 
dat Iedereen het niet wilde doen. Aan het eind beschuldigde Iedereen Iemand toen 
Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen. 
 

 

Uit Smash nr. 1 van het seizoen 1991-1992. 
Honderdste lid! 

 
Nadat in augustus jl. de nieuwe sportzaal officieel was geopend, kon VCH met ca. 
80 leden gebruik maken van een prachtige nieuwe sportzaal. Dat het aantal leden 
toe zou nemen stond voor VCH wel vast maar dat we in januari 1992, 6 maanden 
later, ons 100e lid mochten inschrijven was toch veel eerder dan we verwacht had-
den. 
De gelukkige was Hans de Goeij. Hij kreeg namens het bestuur een hartelijk ont-
vangst ondersteunt met een cadeaubon waar hij schaatsen voor had gekocht.  
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Uit Smash nr. 2 van het seizoen 1996-1997. 
Talentvolle volleyballers geselecteerd 
Dit onderstaande stukje kwam ik in de krant tegen en is het vermelden in de Smash waard. (Miranda) 
 

Ook bij de C-jongens is Radius met Arnoud de Best, Wouter en Bart Holsterlee 
“hofleverancier”. Cleoan van Engel (VSTS) is één van de clubs, die voor de eerste 
keer een talent afvaardigt naar de districtstrainingen. Ad de Goeij van de club uit 
Haastrecht maakt zijn debuut bij de C-jeugd. Met een wekelijkse training van drie 
uur in Zevenhuizen bereiden de teams zich voor op de voorronde van het kampi-
oenschap van Nederland voor districtsteams. 
 

 

Uit Smash nr. 4 van het seizoen 1996-1997. 
Van de voorzitter 
 

Allereerst wil ik vanaf deze plaats een 3-tal felicitaties uitdelen. Als eerste doe ik 
dat aan Ad de Goeij. Ad heeft hen namelijk gepresteerd om na de rayon- en district-
selectie ook geselecteerd te zijn voor de steunpunttraining. Steunpunttraining is de 
laatste stap naar het landelijk niveau. 
De andere felicitaties gaan naar Hans de Goeij en Thijs Kaasschieter. Zij zijn on-
langs geselecteerd voor het Rayon Gouwe om bij de jongens (C-niveau) aan de ray-
ontrainingen deel te nemen. Na een trainingsbijeenkomst, waaraan ca. een 40-tal 
jongens deel hebben genomen, hebben zij zich bij de laatste 18 getraind. 
 

 

Uit Smash nr. 4 van het seizoen 1998-1999. 
Gemeente Vlist let op de “Kleintjes”   (Gerard Merkus) 
 

Voor enkele jaren terug heeft de gemeente Vlist in het kader van het op te zetten 
gemeentelijk Jeugdbeleid een onderzoek laten verrichten onder diverse verenigin-
gen, scholen en organisaties. Het doel hiervan was, om een beleidsnota te maken 
inzake hoe de gemeente in samenspraak met verenigingen en organisaties tot in-
vulling en uitvoering van z’n beleid komt. Eén van de belangrijkste punten daarbij 
was en is; Hoe kunnen wij als gemeenschap de jeugd bereiken, hoe kunnen wij ze 
benaderen, wat zijn hun interesses en wat hebben wij ze te bieden? 
 
Kwestie van jammer! 
 
Op een natte, herfstachtige zaterdagmiddag in oktober, ben ik al vroeg in de sport-
hal. Eerst om de verrichtingen van Heren I te bekijken om vervolgens de coaching 
van Heren II op me te nemen. Omdat er deze middag maar één speelveld in gebruik 
is voor de geplande wedstrijden zijn op het andere veld de kinderen van de spelen-
de vaders op hun manier bezig om de  volleybaltechnische vaardigheden met   
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elkaar uit te wisselen. Zij worden gesteund door een aantal VCH-jeugdleden en 
meegebrachte vriendjes en vriendinnetjes die het slechte weer verruild hebben 
voor een behaaglijke sportzaal. M.a.w. de jeugd is lekker bezig en vermaakt zich 
prima. Na z’n 10 a’ 15 minuten laat de beheerder van de sportzaal zich even zien en 
moet gedacht hebben: er is maar één speelveld in gebruik en de gemeente moet op 
de kleintjes letten dus, u raadt het al, de verlichting op het veld waar de kinderen 
hun spel spelen gaat uit. Twee minuten later, de jassen worden opgezocht en 
schoenen weer aangetrokken en zij verlaten de sportzaal om in regen en wind hun 
vertier te zoeken. 
Weg jeugd. . . . ???? Maar ja. . . . de gemeente Vlist moet ook op de KLEINTJES  
letten??? 
 

 

Uit Smash nr. 6 van het seizoen 1998-1999. 
“Waarom, NeVoBo ?”  (Nico Stolwijk) 
 

Dit seizoen heeft de NeVoBo besloten om een aantal districten bij elkaar te voegen. 
Hierdoor spelen diverse senioren- en jeugdteams buiten de stadspoorten. Met als 
gevolg dat de reistijd langer is dan de wedstrijd zelf. Bij z’n wedstrijd hoort ook een 
scheidsrechter, anders kan er niet gespeeld worden. Maar wat als er geen scheids-
rechter is?? Wat doet de NeVoBo, die plant gewoon weer een wedstrijd, weg vrije 
zaterdag en kan je weer naar die vereniging toe en de nodige kilometers maken. 
Wie betaalt dan de zaalhuur, benzinekosten en de vrije tijd? Om dit te verhalen is 
de NeVoBo niet thuis. 
Maar de NeVoBo verlangt wel dat elk team scheidsrechters levert. Wel, NeVoBo, 
zorg er dan ook voor dat deze scheidsrechters volgend seizoen in de buurt van hun 
eigen woonplaats fluiten en niet een klere-eind moeten rijden om een wedstrijd te 
fluiten. Daar is niemand bij gebaat. De teams niet, de scheidsrechter niet, en de ver-
enigingen niet. Zo is het plezier er gauw van af! 
 

 

Uit Smash nr. 1 van het seizoen 2000-2001 
Ralley Point Systeem vanaf 2000/2001 in alle competities 
 

De bondsraad van de NeVoBo heeft op de voorjaarsvergadering besloten het Rally 
Point Systeem in te voeren. Het systeem geldt dan op alle niveaus binnen Neder-
land inclusief de jeugdcompetitie. 
Alleen in de recreantencompetities is men vrij om te kiezen volgens welke opzet 

een wedstrijd verloopt. 
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   Een schitterende lijst met jubilarissen!!  

 
 
Uit Smash nr. 3 van het seizoen 2006-2007 
Jubilarissen in het zonnetje gezet. 
 

Vrijdagavond 29 december, tijdens het gezellige samenzijn na afloop van het olie-
bollentoernooi, heeft het bestuur 26 jubilarissen gehuldigd.  
Omdat op deze dag door jong en oud het oliebollentoernooi werd gespeeld en het 
zo dicht tegen het einde van het jaar aanliep, was dit voor het bestuur een mooie 
gelegenheid.  
Waarom ineens zo veel jubilarissen tegelijk?   
In het verleden is er weinig of geen aandacht besteed aan leden die al vele jaren 
trouw lid waren van VCH. Het bestuur heeft gemeend daar verandering in te moe-
ten brengen en zal vanaf nu jaarlijks, tijdens de jaarvergadering, de leden huldigen 
die 12½ of 25 jaar lid zijn van VCH. Maar voordat je daar mee kan beginnen moet 
je eerst met het verleden tot een oplossing komen. Daarom hebben we op deze 
avond alle leden die 12½ of 25 jaar of zelfs nog langer lid waren uitgenodigd.  
 
Met een oorkonde, een aandenken en de daarbij horende felicitaties werden alle 
hieronder vermelde jubilarissen in het zonnetje gezet. 

 
 

Marja Kalmeijer 31-12-2006    12½ 

Joke v.d. Stok 31-12-2006    12½ 

Ria Stolwijk 31-12-2006    12½ 

Rein Versluis 30-09-2006 12½ 

Stefan v.d. Vlist 31-03-2006 12½ 

Diana Bertels 31-03-2006  12½ 

Diana Honkoop 30-06-2004 12½ 

Saskia de Graaf 31-03-2004 12½ 

Marco de Jong 31-03-2004 12½ 

Erik v.d. Aar 12-12-2003 12½ 

Arie v.d. Bas 12-12-2003 12½ 

Theo Mechielsen 30-05-2002 12½ 

Roland de Jong 28-02-2001 12½ 

Marieke v.d. Sande 28-02-2000 12½ 

Jeannette Bakker 31-03-1998 12½ 

Thea Bos 30-06-1997  12½ 

Ria Merkus 31-03-1997 12½ 

Marion Weerman 30-04-1996 12½ 

Jolanda Vianen 31-03-1996 12½ 

Dik Schep 30-04-1995 12½ 

Peter v.d. Post 31-08-2006  25 

Maria de Goeij 30-09-2004   25 

Gerard Merkus 30-09-2004   25 

Henk Groen 31-08-2002  25 

Gé Slootjes 31-08-2002  25 

Nico Stolwijk 31-08-1995  25 
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Gé Slootjes, lid van VCH vanaf 31-08-1977 

 
 
Hieronder drie leden met de meeste VCH-jaren die in het zonnetjes werden gezet. 

Henk Groen lid van VCH vanaf 31-08-1977 

Nico Stolwijk , lid van VCH vanaf  31-08-1970 



 40 jaar    Volleybal in Haastrecht  

Volleybal Club Haastrecht 1968—2008                             55 

 
 

»  1991  Opening van de nieuwe sportzaal ”Concordia” 
 

Nadat begin oktober 1990 de eerste paal voor de nieuwe sportzaal was geslagen 
en de bouw voorspoedig verliep kon op 31 augustus 1991 de officiële opening 
plaatsvinden. Onder grote belangstelling van vele genodigden werd de sportzaal 
beschikbaar gesteld aan de diverse (sport)verenigingen. Voor Haastrecht een bij-
zonder moment. Vele … vele jaren is er gepraat, vergaderd en nog eens gepraat, 
maar… nu was het dan zo ver. Haastrecht kon beschikken over  een sportzaal die 
voldeed aan alle geldende normen en eisen en was geschikt voor vele takken van 
binnensport. Een gebouw waar we vele jaren mee vooruit konden. 
 

Volleybal Club Haastrecht was zeer blij met de nieuwe accommodatie en wilde met 
een speciaal toernooi de “verenigingsband” versterken. Omdat de laatste jaren op 
een 3-tal plaatsen werd getraind en gespeeld was het verenigingsgevoel verre van 
optimaal. Het was voor het bestuur een eerste vereiste om daar wat aan te gaan 
doen. 
 

Op 14 september 1991 werd een dag- en avondvullend programma gemaakt. 
Waarvan het schema er als volgt uitzag: 
 

09:30 – 11:30 uur  Toernooi voor de pupillen   
     Alle pupillen nodigden hun ouders uit en vormden op deze  
     wijze een team. 
    
     Toernooi voor de jongens en meisjes  
     2 jongens en/of meisjes vormen samen een team met hun 
    vader, moeder, broer, zus of opa en oma. 
 

12:00 – 18:00 uur Toernooi voor de overige leden  
     Voor dit toernooi mocht het team maximaal uit 3 VCH- 
    leden bestaan aangevuld met familieleden, kennissen,  
    vrienden of buren. 
 

20:00 uur  Een oefenwedstrijd ter voorbereiding op de competitie tussen;  
    Rentokil uit Zevenhuizen – Go Pass Lennik uit België  
 

Voor deze wedstrijd waren maximaal 200 plaatsen beschikbaar. Door inschrijving 

en deelname aan één van de toernooien had men ook het recht om  in te schrijven 

voor het bijwonen van deze heuse volleybaltopper. 
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Om zo’n dag goed te organiseren moest er veel werk worden verzet. Een aparte 
commissie werd gevormd. In totaal gingen er vijf vergaderingen aan vooraf. Toe-
gangkaarten en consumptiebonnen werden ontworpen en gedrukt. Hiervoor wer-
den sponsors gezocht en gevonden. Er werden pennen gemaakt voor deze speciale 
gelegenheid en de officiële uitnodigingen gingen de deur uit. 
De informatie m.b.t. de te spelen toernooien werd onder de leden verspreid en de 
aangemelde teams werden in de speelschema’s opgenomen. 
Toen was het zover, om 9:30 uur begon het spektakel met deelnemers van 10 tot 
66 jaar. Er werd een strak tijdschema aangehouden om zo het geheel goed in de 
hand te kunnen houden. Nadat om ca. 18:00 uur het laatste fluitsignaal had geklon-
ken werd de zaal “afgebroken”en in gereedheid gebracht voor de grote wedstrijd 
van deze avond.  
Na een uur (!) inspelen en een welkomstwoord door Jaap Oskam begon de wed-
strijd om ca. 20:00 uur. De arbitrage bestond uit twee officiële scheidsrechters, 
aangewezen door de NeVoBo en een aantal jongens en meisjes van VCH die als 
“ballenrollers” de ballen tijdens de wedstrijd moesten ophalen, verzamelen en zor-
gen dat ze op de juiste plek kwamen.  
De tribune was inmiddels volgelopen en alle plaatsen waren bezet. Allerlei spelsi-
tuaties passeerden de revue en er werd genoten van de onderlinge samenwerking 
van de teamleden, mooie reddingen, set-ups vanuit de meest onmogelijke situaties, 
schijnbewegingen en keiharde smashes. 
Na zo’n anderhalf uur spelen werd de wedstrijd uiteindelijk met 3 – 0 beslist in het 
voordeel van Go Pass Lennik. 
Na de wedstrijd zocht iedereen zijn toevlucht in de foyer om nog even gezellig na 
te babbelen en de consumptiebonnen in te wisselen voor een drankje.  
Een zeer geslaagde volleybal-promotiedag. 
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De officiële brief van Go Pass Lennik uit België  die bevestigd dat de  oefenwedstrijd te Haastrecht wordt gespeeld.  
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»  1994  Organisatiestructuur  en  beleidsplan . 
 

In het clubblad De Smash van februari 1992, ’n half jaar na de opening van de nieu-
we sportzaal, doet voorzitter Gert Kalmeijer een oproep aan de leden om na te den-
ken over wat VCH in de nabije toekomst moet gaat doen met het volleybal-
gebeuren in Haastrecht. 
Het bestuur heeft met de Technische commissie hierover gesproken en wil de idee-
ën en de uitvoering daarvan t.z.t. vastleggen in een beleidsplan. Dat dit niet zomaar 
even gedaan is, blijkt wel uit de tijd die men daarvoor nodig heeft. 
Alle geopperde ideeën zullen in de discussie worden meegenomen en als alles goed 
gaat, wil men tijdens de jaarvergadering het beleidsplan als voorstel presenteren. 
Want uiteindelijk is het de bedoeling dat dit beleidsplan de leidraad gaat worden 
voor de toekomst van VCH. 
 

Tijdens de jaarvergadering van 22 mei wordt door het bestuur de nieuwe organi-
satiestructuur kenbaar gemaakt. De structuur houdt in, een dagelijks bestuur be-
staande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en de voorzitters van een 
zes-tal commissies te weten; Mini’s, Jeugd, TC, Recreanten,  PR + Smash en Uitvoe-
rende taken. Bij de organisatiestructuur wordt globaal beschreven welke taken aan 
deze commissie zijn toebedeeld en hoeveel personen er in de betreffende commis-
sie plaats zouden moeten nemen.  
Met de invulling van deze organisatiestructuur zijn ca. 25 personen nodig. Op een 
ledental van ruim 100 betekend dat bijna de helft van de seniorenleden een taak 
binnen het bestuur of één van deze commissies zou moet vervullen. 
Op papier een prima uitgewerkte structuur maar was het mogelijk om binnen deze 
structuur ook voldoende mensen te vinden die daar invulling aan wilde en konden 
geven. Daarnaast waren er ook nog de trainers, coaches en scheidsrechters, alle-
maal vrijwilligers om het volleybalspelletje te kunnen laten spelen.  
 

Het bestuur gaat de uitdaging aan om het beleidsplan uit te voeren. Een behoorlij-
ke klus. Maar men stuit op problemen zoals, bezetting van de commissies, uitvoe-
ring van taken (kennis van zaken) en als men mensen vindt voor deze commissies 
stuit men op de vraag: wat, wanneer en hoe geeft men invulling, inhoud en uitvoe-
ring aan de functie(s). 
 

De volgende stap is het maken (lees schrijven) van een jeugdbeleidsplan. Omdat 
het in het verleden zeer moeizaam was om jeugd binnen de muren van de sport-
zaal te halen, te krijgen en te behouden, een situatie die meer met de oude accom-
modatie te maken had en minder met de ambitie van VCH, moest  structureel ge-
zocht worden naar een situatie waarin we de jeugd enthousiast konden maken 
voor de volleybalsport maar nog belangrijker was het hoe kunnen we de jeugd, die 
eenmaal “binnen” was, vasthouden en behouden voor VCH.  
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Een jeugdbeleidsplan zou zo in elkaar moeten steken dat bij het groeien van de 
jeugdafdeling, in alle leeftijdscategorieën, duidelijk zou moeten zijn hoe training, 
coaching en de personen die daar verantwoordelijk voor zijn, weten wat hun en op 
welke wijze, te doen staat. Met wie moeten zij overleggen, wie is verantwoordelijk 
met andere woorden, structuur. 
 

Van het bestuur krijgt ondergetekende medio ’93 de opdracht om een jeugdbe-
leidsplan te schrijven. Een opdracht die niet makkelijk was.  Maar de uitdaging wil-
de ik wel aangaan om daar werk van te maken. Zeker omdat voor mij de jeugd al-
tijd de toekomst was, en nog is, voor VCH. 
 

 

»  Hoe maak je een jeugdbeleidsplan: 
 
Eén van de eerste vragen die je moet stellen is; wat voor type vereniging wil je zijn 
of worden, is dat prestatie gericht of recreatief? 
Welk percentage van je leden mag of zou uit jeugd moeten bestaan. Dit heeft alle-
maal te maken met hoeveel “oudere leden” er beschikbaar zijn en bereid is om de-
ze jeugd te begeleiden. 
Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. zaalruimte. Denk aan training en wedstrijden. 
Als je jeugd hebt dan zal je ook voor bekwaam en opgeleid kader moeten zorgen. 
En zeker niet onbelangrijk, wil iedereen die te maken krijgt met het Jeugdbeleids-
plan, er ook aan mee werken. 
 

Zo heb je een aantal voorwaarden die eerst onderzocht moeten worden om tot een 
gedegen uitgewerkt plan te komen. Nu is het niet zo dat je opnieuw het wiel uit 
moet gaan vinden maar je moet wel proberen het plan zo te schrijven dat je er als 
vereniging wat mee kan doen. Er waren al een aantal verenigingen die met zo’n 
plan werkten. De één heeft dit gevat in een aantal pagina’s terwijl een andere vere-
niging er een behoorlijk boekwerk van heeft gemaakt. 
Dus, informatie inwinnen bij verenigingen die deze stap al hadden gemaakt. 
Denk hierbij aan het vroegere Rentokil uit Zevenhuizen nu Nesselande, VSTS uit 
Bodegraven en Zovoc uit Zoetermeer. En niet te vergeten de NeVoBo.  
Uit alle verkregen informatie heb ik datgene gehaald wat naar mijn mening ge-
schikt zou zijn voor VCH. 
Nadat het concept was geschreven hebben alle bestuursleden en de diverse com-
missies daar hun zegje over kunnen doen. Na alle opmerkingen en wensen  ver-
werkt te hebben, kon het eerste exemplaar op 26 maart 1994 aan het bestuur over-
handigd worden. Het Jeugdbeleidsplan was er. Nu was het de taak van het bestuur 
om het in te passen en er mee aan het werk te gaan. 
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Zelfs de krant besteedde er veel aandacht aan.  
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         Op 26 maart 1994 neemt het bestuur van VCH het jeugdbeleidsplan in ontvangst. 
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»  1999  Er wordt een vierling geboren in huize Vianen. 
 

 
 
Jolanda is al vele jaren lid van VCH en speelt in Dames I. Een fanatieke dame die 
met verve het volleybalspelletje speelt en één van de drijvende krachten van het 
team. Maar ook voor VCH heeft Jolanda in het verleden het nodige gedaan. 
Dat ze daarbij ook nog zorgt dat de toekomst van VCH blijft gewaarborgd, geeft 

aan hoe ze bij VCH betrokken is. Op het moment dat we dit verhaaltje schrijven is 

Jolanda met haar 25ste volleybaljaar bij VCH bezig. Ook Hanco, haar man, en de 

kinderen zijn vaak in de sportzaal te vinden. Maar dan als toeschouwer bij de 

wedstrijden die Jolanda speelt. 

De trotse ouders Jolanda en Hanco Vianen. 
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»  2003  VCH bestaat 35 jaar: 
                                                                    
Omdat er door omstandigheden geen festi-
viteiten rondom het 25 jarig bestaan zijn 
georganiseerd is door het bestuur besloten 
om het 35 jarig jubileum extra glans te ge-
ven. Een jubileumcommissie werd gevormd. 
Door alle aanvoerders en aanvoersters van 
de teams die aan de competitie deelnamen, 
inclusief drie jeugdleden, zitting te laten nemen in de jubileumcommissie werd 
een breed draagvlak gecreëerd.  Zij hebben de activiteitenkalender zo opgesteld 
dat er voor alle groepen binnen VCH wat viel te beleven. 
 
Op 30 augustus was de opening van de festiviteiten. Een spetterend openingsspek-
takel in zwembad “De Loete”. De gehele middag konden de leden zich vermaken 
met veel sport en spel, in en om het water. Ondanks wat dreigende buien is het 
toch goeddeels droog gebleven.  
 

 

De jeugd vermaakt zich prima.  
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In de avonduren kon men zich in de feesttent tegoed doen aan een heerlijk  
barbecue en gingen de voetjes van de vloer op gezellige discomuziek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog maar eens een keer proberen!!! 

Lekker met z’n allen Barbecueën !! 
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 Even lekker losgaan op de discoklanken!! 
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Op 20 september konden de bedrijven uit de regio zich uitleven tijdens het geor-
ganiseerde bedrijventoernooi. In een kokendhete arena (want het dak kon niet 
open) werd het VCH 35jaar bedrijventoernooi gehouden. Ondanks de voor de tijd 
van het jaar extreem hoge temperaturen, het leek wel juli, was het een sfeervol en 
gezellig spektakel, waarin een ieder zijn of haar beste beentje voor zette om de eer 
van het bedrijf te verdedigen. 
Dat dit ondanks de geringe krachtsverschillen toch een winnaar op moest leveren 
mag duidelijk zijn, maar op een avond als deze zijn er eigenlijk geen verliezers. 
 
De uitslag:  1 SPS Gensys 
   2 Gebr. Bakker 
   3 Jongeneel verpakkingen  

Afsluiting van het toernooi vond plaats  in de foyer van Concordia en ging door tot 
in de late uurtjes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het winnende team van VCH 35jaar bedrijventoernooi;  SPS uit Reeuwijk.    
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Zaterdag 11 oktober stond geheel in het teken van de jeugd. Ruim 30 jeugdleden 
meldden zich aan om de openingswedstrijd van het eredivisieseizoen van dichtbij 
mee te maken. In Capelle a/d IJssel speelde Capelle tegen Nesselande uit Zevenhui-
zen. Een echte streekderby op eredivisieniveau. 

 
 
»  Een verslag over hun belevenissen. 

Door: Randy Streng 
  

Met veel enthousiaste jeugdleden gingen we op op 11 oktober naar de eredivisie-
wedstrijd in Capelle. Bij de ingang kregen we allemaal een toegangsbewijs en 
mochten we gaan zitten waar we wilden. De NOS was ook aanwezig en zond op 
zondagmiddag een korte samenvatting van deze wedstrijd uit.  
De speaker had voor de wedstrijd aangekondigd dat VCH met bijna alle jeugd 
aanwezig was, in het kader van het 35-jarig jubileum. 
Je kon ook een formulier krijgen waar je aan het eind van de wedstrijd de hand-
tekeningen van de spelers op kon zetten. Aan de andere kant hiervan stonden 
wat gegevens van de spelers, hierbij verbaasde ons de lengte van de spelers. De 
kleinste in het veld was slechts 1.90 meter!  
De wedstrijd was leuk om te zien, maar echt spannend was het niet. Nesselande 
bepaalde in elke set het spel en viel erg sterk aan. De wedstrijd eindigde in een 3-
0 overwinning voor de bezoekende ploeg Nesselande. 
Om ca. 22:00 uur kwamen we weer terug in Haastrecht. Voor de wedstrijd had-
den we al onze slaapspullen al in de gymzaal van de Morgenster gelegd. We 
maakten er een leuke avond van, dus namen we wat te drinken en namen we ook 
wat chips erbij. Ook hielden we een karaoke. 
Echt aan slapen kwamen we niet, maar er moest natuurlijk wel geslapen wor-
den. Kevin sliep al vrij snel, maar Tom, samen met de anderen, maakte er nog 
een lange nacht van. Ook het “rolmopsen” werd vaak gedaan (over elkaar heen 
rollen met je slaapzak). 
Uiteindelijk had iedereen wel een uurtje of twee geslapen en stonden de eerste 
mensen om ongeveer 8:00 uur alweer op. Daarna pakten we onze spullen weer 
in, en genoten van een heerlijk ontbijt. 
Tussen tien en half elf keerde iedereen weer terug naar huis en hadden we een 
toffe avond en nacht erop zitten. 
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Zaterdag 8 november werd het jubileumjaar afgesloten met een receptie en reünie 
gevolgd door een feestavond.   
Tijdens de receptie mocht het bestuur van VCH vele felicitaties in ontvangst ne-
men. Diverse bestuurders en/of afgevaardigde van verenigingen, NeVoBo, de Ge-
meente Vlist en vele anderen namen de moeite om het jubilerende VCH de hand te 
schudden (waar was de sportraad?).  
Het jubileumcomité had voor het bestuur ook nog een verrassing in petto. 
Het bestuur van VCH werd een officiële clubvlag aangeboden. Voor het eerst in de 
35 jarige geschiedenis van VCH had men nu een eigen clubvlag. 
Met het gesponsorde geld dat door het Haastrechtse bedrijfsleven bijeen was ge-
bracht, kan VCH tijdens de wedstrijden en officiële gelegenheden de clubvlag fier 
laten wapperen 
 

 

 

De clubvlag wordt met veel enthousiasme door het bestuur in ontvangst genomen. 
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Ook Dames II  wist zich te presenteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De presentatie van de mini’s 

 
 
Alle teams van VCH waren gevraagd zich deze feestavond met hun team te presen-
teren. Men mocht zelf bedenken wat en hoe men dat voor het voetlicht zou bren-
gen.  Het was een feest om te zien hoeveel werk de teams hadden verzet om zichzelf 
te presenteren. Een gevarieerd aanbod van b.v. de grote smurf tot het brengen van 
een Bluesbrother act, alles was mogelijk. Zie bijgevoegde foto’s (zijn helaas wat aan de 
donkere kant).   

Tussen de bedrijven door zorgde de band voor het muzikale gedeelte. En zoals VCH 
al vaker heeft laten zien, zijn we met z’n allen, van jong tot oud, prima in staat om 
een feest te vieren en zo de onderlinge banden te versterken. 

                                                                                           Dames I in hun smurfenrol 
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De Meisjes van het A-team in actie. 

De recreanten waren ruim vertegenwoordigd! 

 Ook het jongens B-team liet zich niet onbetuigd! 
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 Sportploeg van het jaar 2003. V.l.n.r. Frank Overbeek, Jasper de Graaf, Jordy Streng, Vincent van der Pouw, 

Sander de Wit, Randy Streng en Kevin Achterberg 

                                                                                          

 
 

»  2004  Jongens B1 wordt de jongste sportploeg van het jaar. 
 
 
Begin februari 2004 stond in Cultureel centrum Concordia te Haastrecht de jaar-
lijkse verkiezing van de beste sporters en vrijwilligers uit de gemeente Vlist op het 
programma. 
Tot de genomineerden voor de sportploeg van het jaar 2003 behoorde ook het Jon-
gens B1 team van VCH. Het team dat de afgelopen jaren opzien baarde door gewel-
dige resultaten tijdens de competitie - voor- en najaarskampioen - en het doordrin-
gen tot de districtskampioenschappen. Al met al prestaties van formaat. 
Leo Visser (bekend van het hard rijden op de schaats)  was voor deze avond door 
de sportraad als gast uitgenodigd om de behaalde prijzen aan de sporters en vrij-
willigers uit te delen. 
Nadat een aantal formaliteiten waren vervuld was de  bekendmaking van de sport-
ploeg van het jaar aan de orde. Onder grote verbazing werd het zeer jonge jongens 
B1-team van VCH verkozen tot sportploeg van het jaar 2003. Een grote eer die de-
ze jongens ten deel viel. Zij werden door Leo Visser in het zonnetje gezet onder-
steund met een prachtige bos bloemen. 
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 De gediplomeerde trainers v.l.n.r. Randy Streng, Milan Merkus, Bellina v. Vliet, Maria de Goeij, Jordy Streng, Erik 

v.d. Aar, Marieke v.d. Sande, Henk Groen, Jeannette Bakker, Edith Finke, Marian v.d. Horst en cursusleider Aldert de 

Boer.  (Salina Pols was niet aanwezig)                                                                                          

 
 

»  2007  12 leden behalen het diploma verenigingstrainer. 
 
In het seizoen 2006 - 2007 heeft VCH een trainerscursus ingekocht bij de NeVoBo 
voor leden die training geven aan een team of groep. De cursus, die in september 
2006 werd gestart, bestond uit vijf bijeenkomsten onder leiding van cursusleider 
Aldert de Boer. De cursus bestond uit praktijk en theorie, gecombineerd met oefen-
opdrachten en eindopdrachten. 
Op zaterdag 5 mei werd de cursus onder het genot van een kop koffie en een 
stroopwafel geëvalueerd en werden de diploma’s uitgereikt. 
Cursusleider Aldert de Boer benadrukte in zijn korte toespraak dat hij VCH heeft 
ervaren als een hechte groep mensen, die enthousiast en gemotiveerd bezig zijn. 
VCH dankt de sponsors, die met een geldbedrag een deel van de cursuskosten op 
zich heeft genomen. Daardoor hadden wij als vereniging de mogelijkheid om deze 
trainers op te leiden en om hen een basis mee te geven om hun trainerschap goed 
uit te kunnen oefenen.  
Goed voor de trainers, en goed voor VCH. 
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Overige activiteiten. 
 
Naast de wekelijkse trainingen en wedstrijden was VCH op meerdere fronten actief. 
We noemen in willekeurige volgorde: 
 
 Na afloop van de kompetitie werd een onderlinge kompetitie georganiseerd die 

op de trainingsavonden werd gespeeld. 
 
 Jaarlijks werd op een zaterdag na de kompetitie het mix-toernooi gespeeld. Alle 

leden, dames, heren, jong en oud, iedereen mocht inschrijven. Teams werden 
zo samengesteld dat er een balans was van mini’s, jeugd en ouderen. Na het 
toernooi werd meestal gezamenlijk een broodmaaltijd genuttigd. 

 
 Zo werd er jaarlijks door meerdere teams deelgenomen aan het grote buiten-

toernooi in Meerkerk. 
 
 3 maal hebben teams van VCH deelgenomen aan het grote buitentoernooi in 

Loret da Mar in Spanje. Een toernooi met 96 teams dat in vier wedstrijddagen 
werd gespeeld. 

 
 Ook tijdens het Haastrecht 750 jaar bestaan in 1983 heeft VCH zijn steentje bij-

gedragen. 
 
 Al vele jaren wordt er door de recreantenafdeling in maart het “Lente – salade-

toernooi” gehouden. Na afloop van het toernooi is het traditie geworden om 
alle deelnemers te trakteren op eigengemaakte salades, waardoor de  naam 
“saladetoernooi” ontstond. 

 
 Vele jaren heeft VCH het scholentoernooi georganiseerd. Een kompetitie tussen 

de Haastrechtse scholen die een behoorlijk hoog niveau aan fanatisme had.  
 
 En in oktober / november vindt jaarlijks het VCH-Bedrijventoernooi plaats. 
 
 Vanaf 1990 organiseert VCH een ochtend of middag voor het Huttendorp. 
 Kinderen die zich hiervoor opgeven worden door VCH-leden bezig gehouden 
 met spelletjes die zijdelings iets met volleybal te maken hebben.   
 
Al met al een levendige club met vele activiteiten. 
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Slotwoord 
 
De geschiedenis van 40 jaar Volleybal Club Haastrecht kwam tot stand als gevolg van 
mijn belangstelling voor het volleybal maar vooral door het feit dat ik zelf al 29 jaar 
actief ben bij Volleybal Club Haastrecht. In de loop van deze tijd heb ik veel gegevens 
kunnen verzamelen en in eerste instantie voor mijzelf vastgelegd. Denk hierbij aan 
de Smashes die ik over de afgelopen 29 jaar heb ontvangen maar ook door het bij-
houden van een plakboek waarin de krantenknipsels, foto’s etc…. zijn vastgelegd. 
Dat er in het verleden ook veel informatie verloren is gegaan, is jammer maar ook 
wel weer begrijpelijk. Want als je een bepaalde tijd bestuurder of commissielid bent 
geweest dan ga je daarna de “boel” opruimen. Denk hierbij aan notulen en genomen 
besluiten die in het verleden zijn opgemaakt en die er gewoon niet meer zijn. Toch 
denk ik dat er een aardig overzicht is ontstaan van hoe VCH zich in al die jaren heeft 
ontwikkeld. 
 
Alleen al even terug kijkend naar de communicatie ontwikkeling in deze periode. 
Notulen werden éénmalig handmatig opgetekend, dupliceren betekende gewoon 
een aantal keren de notulen overschrijven. Een clubblad samenstellen en in elkaar  
zetten, betekende dat alle aangeleverde teksten op een speciaal “moederblad” getypt 
moest worden om daarna te kunnen stencilen. Foto’s plaatsen en of afdrukken was 
helemaal niet mogelijk. In een stencilmachine moest elke bladzijde handmatig eruit 
gedraaid worden. 
Tegenwoordig leveren we teksten, tekeningen, foto’s etc… digitaal aan, we stellen 
het gehele clubblad via de computer samen en we drukken, ook nog in kleur als het 
moet, het gehele boekje af met een printer. 
Standenlijsten werden door de wedstrijdsecretaris van de NeVoBo eens in de 6 we-
ken uitgebracht omdat deze handmatig samengesteld moesten worden. Vandaag 
kunnen we binnen één dag na de gespeelde wedstrijden de uitslagen en nieuwe 
standen via het internet al inzien. 
 
Zo ook het volleybal zelf. Ook hier zijn grote veranderingen door gevoerd. Denk hier-
bij aan de ontwikkelingsmodules voor de jeugd, de diverse spelregelveranderingen, 
het herindelen van de districten van 24 naar 8 en zeker niet te vergeten de overgang 
naar het rally point systeem. 
 
Wat de toekomst VCH zal bieden dat laat zich alleen maar raden maar een stukje his-
torie ligt hiermee vast. 
  
Ik hoop dat de lezer met genoegen de geschiedenis van VCH heeft doorgenomen. 
 
Haastrecht, juni 2008. 
Gerard Merkus 




