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Er valt voldoende te vertellen over het afgelopen seizoen voor wat betreft de competitie 

wedstrijden. Met als hoogtepunt uiteraard het behaalde kampioenschap voor onze Heren 1,

ongeslagen en met slechts 7 sets verloren een terechte kampioen. Heren 2 was wat 

bescheidener, maar toch een knappe 4e plek. Bij sommige competities betekent een 4e 

plek voorrondes Europa, maar bij Veenland zal het eindigen met een barbecue. Het 

komende seizoen komt Heren 1 dus uit in de 2e klasse. Een mooie uitdaging voor onze 

jongens. Versterking is zeker wenselijk en ook Heren 2 kunnen zeker nog wel ervaren 

spelers gebruiken. 

De mooie prestatie van H1 heeft ook direct consequenties gehad voor onze heren 

scheidsrechters. Om hogere klassen te mogen fluiten is er ook een hogere licenties vereist.

Begin juni hebben onze scheidsrechters een avond scholing gekregen door een 

gecertificeerde opleider. Al onze 4 scheidsrechters hebben de scholing doorstaan en 

hebben een diploma via de NeVoBo mogen ontvangen. Ook gaan we op zoek gegaan een 

nieuwe trainer voor onze beide herenteams. Na 1 jaar heeft Sebastiaan helaas aangegeven 

dat hij komend seizoen te druk is bij zijn eigen vereniging. We danken hem voor zijn inzet 

dit jaar en het heeft zeker bij gedragen aan het succes van H1.

Onze dames hebben zich kranig verweerd en ondanks blessures en andere narigheden een 

6e plek kunnen behalen, keurig in de middenmoot. Máár met oprecht spijt in het hart moet

ik melden dat er komend seizoen helaas geen voldoende spelers meer zijn voor ons 

damesteam en valt het doek voor wat betreft competitie spelen. Er zullen zeker 3 ervaren 

speelsters bij moeten komen en ondanks gelobby is dit niet op zo een kort termijn gelukt. 

Voor de liefhebbers van het spelletje blijft het niet te begrijpen dat er zo weinig 

competitie spelers beschikbaar zijn binnen de Ronde Venen.  nmiddels hebben diverse 

recreanten en oud spelers zich opgegeven voor de recreantencompetitie.

Succes is er ook te melden bij de recreanten. Het ledenaantal blijft gestaag groeien. Dit 

onder de bezielende leiding van Tom en Martin. Het komende seizoen kunnen we, mocht 

dit nodig zijn, gebruik maken van twee velden voor de recreanten op de donderdag avond. 

De financiële situatie van de afdeling is gelukkig prima te noemen en op een paar kleine 

euro’s na is de begroting heel netjes gerealiseerd. Voor het komende seizoen is er dus 

wederom geen contributie verhoging noodzakelijk. Deelnemers aan de recreanten 

competitie zullen een extra financiële bijdrage moeten leveren van € 30. 

Het bestuur van de afdeling bestaat uit Bert van Asselen, Simone Bolhuis en 

ondergetekende. 
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Verder gaat weer veel dank uit naar de heren scheidsrechters en de trainers. 

Floor Groenendijk

Commissaris Volleybal
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