
 

 

 

Helaas de laatste keer 

Als afsluiting van het seizoen ging het damesteam jl. donderdag 6 juni, eten bij Het voordek 

in Vinkeveen. Zij trakteerden de trainer en coach op pannenkoeken en een drankje. Ondanks 

dat Veenland damesvolleybal dit seizoen eindigt, was er geen grafstemming en was het 

gezellig op de locatie aan de zonnige Vinkeveense 

plassen. Ans was creatief geweest en had als dank 

voor de trainer Kees en coach Nico een 

“pretpakketje” gemaakt. Ook Mariëlle kreeg een 

pakket als dank voor haar vele jaren 

aanvoerderschap. Dat was niet altijd een makkelijke 

taak. Intern viel dat wel mee, maar wedstrijden tegen 

Nieuw-Vennep gaven nogal eens negatieve 

emoties. Het team maakte er een soort mini hap en 

trap van, want na de pannenkoeken ging de fietstocht 

door naar de IJsbeer in Vinkeveen. Kees en Nico 

trakteerden ons daar op een lekker ijsje. (zie foto) 

 Het is spijtig dat Veenland dames competitie ten einde is. Ik zal Kees en Nico en de meiden 

missen. 8 jaar speelde ik competitie voor Atalante. Vanaf 1983 voor Veenland met een 

onderbreking van een zwangerschap. Dus ca. 35 jaar voor Veenland. Maar aan alles komt 

een eind. 

Kees moet geprezen worden om zijn trouwe aanwezigheid, ondanks dat de teamleden om 

geldende redenen, vaak af moesten haken. Dit seizoen was de opkomst slecht, maar Kees 

was er, op zijn vakantie na, ALTIJD. (ik heb dit jaar trouwens ook niet een trainging gemist, 

maar dat terzijde) 

Nico neemt vanaf 2014 het coachen voor zijn rekening. Hij is voor ons een prima coach 

geweest en zijn time-outs leverde bijna altijd wel een punt aan onze kant op. Ook hij liet 

nooit verstek gaan, tenzij hij zelf moest spelen. Daarnaast heeft hij ook altijd gereden naar 

uitwedstrijden en zong hij inwendig: ik heb m’n wagen vol geladen vol met…. 

Wat ik terug kon vinden in mijn historie                                                                                         

Kees heeft de dames van 2006 tot 2010 getraind. Hij nam het toen over van Ruben Lont.        

In 2007 werd het team onder zijn leiding kampioen.                                                              

Seizoen 2010-2011 nam Kees Ruimerman het over.                                                                                                                              

Kees Ruiter kwam weer terug in 2012 tot heden.                                                                                               

Groetjes Nel 
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                                                                                         Veenland vrijwilligers bezoeken interland 

Dinsdag 28 mei zijn een aantal vrijwilligers 

van onze vereniging naar de 

interlandwedstrijd Nederland – Brazilië (d) 

geweest. Enige leden die op het laatste 

moment waren verhinderd konden hun 

entreebewijs gelukkig aan een ander 

overdoen. Ondanks de O.V.-staking die dag 

waren we op tijd in Apeldoorn en hebben 

we volop kunnen genieten van een zeer 

mooie wedstrijd die Nederland nipt verloor 

(2-3) Misschien kunnen we een volgend 

keer met nog meer Veenland leden een 

interland bezoeken. 

 

 

Lezen we eerder in deze nieuwsbrief over het verdwijnen van het 
damescompetitieteam, gelukkig kunnen we ook de geboorte van een 
mixrecreanten team melden. De volgende leden hebben zich nu al 
opgegeven, Tom, Rianne, Kim, Edwin K, Petra, Ans, Joke, Wim en Edwin H. 
Natuurlijk kunnen er nog enige spelers bij omdat i.v.m. wisselende 
diensten niet iedereen op alle data beschikbaar is.                               



 

 

          Een uniek 
 Veenland Huwelijk 
 
 

Zaterdag 22 juni jl. zijn Michael en Anniek in het huwelijk getreden. 
Dat zij mekaar hebben leren kennen door hun lidmaatschap van onze volleybalvereniging 
is natuurlijk extra leuk en daarom het vermelden in deze nieuwsbrief waard. 
Wij wensen het bruidspaar een zeer gelukkig en gezond leven toe en feliciteren natuurlijk 
ook Venne met het huwelijk van papa en mama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BBQ Recreanten 
 
Op zaterdag 25 mei was het eindelijk zover. De veelbesproken BBQ van de volley recreanten was 
bij Thomas. Thema ROOD, zoals te zien is op de foto's. 
Iedereen had er iets mee gedaan, al was het maar met een paar rode sokken. 
Het weer was opperbest. Na de heerlijke BBQ werd de prijs uitgereikt voor de best verklede ROOD-
volleyballer. Met overweldigende stemmen werd gekozen voor de nieuwkomer op de BBQ, Joyce, 
verkleed als rode M en M. 
 
Daarna was het tijd om de trainers in het zonnetje te zetten met een lied op de wijze van 
ROODkapje. Ze kregen een mooi T-shirt en een fles RODE-wijn. Ze hebben toegezegd volgend jaar 
zich weer volledig te willen inzetten voor de recreanten. Ook kreeg Aldert nog een nieuwe hoed 
met ROOD-lint omdat hij vorig jaar zelfs in China was gesignaleerd met zijn bingoprijs. (gelukkig 
hebben we de foto's nog) 
Daarna was het tijd voor de niet meer weg te denken bingo. Alle prijzen waren...jawel ROOD. 
Iedereen had weer prijs en de gedichten om de prijzen te raden waren weer hilarisch. Ook werd 
Laura nog bedankt met een ROODodendron voor haar gastvrijheid. 
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De Willisstee is gesloten van 

19 juli t/m 1 september 
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In Juli is er geen nieuwsbrief. 
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Wij wensen iedereen 
een prettige vakantie  


