
 

                                                                                                      

                                   Nieuwtjes en Weetjes 

 
Ben je kleding of schoeisel in de Willisstee vergeten mee te nemen, er staat in het scheidsrechterkamertje een doos 
met gevonden spullen.                                                 
 
De vrijwilligers van onze afdeling gaan in mei naar de wedstrijd Nederland-Brazilië (dames) in Apeldoorn.  
 
Donderdag 11 april is er een veld vrijgemaakt om een recreantentoernooi te houden in de Willisstee. 
 
Na de braderie in Wilnis was Veenland nu ook op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Ronde Venen in de 
Willisstee met een kraam aanwezig, zo worden we wel gezien. 
 
De naam “Rabo fietstocht” wordt veranderd in “Rabo Verenigingscampagne” 
 
Het doet ons goed Ton Kamp weer terug in ons midden te zien. 

Ondanks een nipt verlies (3-2) tegen de nummer 2 zijn onze Heren 1 zijn nog steeds trotse koploper in de competitie.  
Afgelopen vrijdag was de onderlinge wedstrijd tussen Heren 2 en Heren 1. Door blessureleed en vakanties hadden 
beide teams net voldoende spelers om de wedstrijd door te kunnen laten gaan. Het wedstrijdverloop was vrij 
eenzijdig. Vooral door goede servicedruk van onze H1 kwam H2 eigenlijk geen moment echt aan goede rally’s toe. 
Alleen in de 3e set was er spanning toen de stand tot aan de 20 punten gelijk bleven. Heren 1 heeft verdiend met 0-4 
gewonnen in deze onderlinge wedstrijd. Zo komt het kampioenschap steeds iets dichterbij, met nog 4 wedstrijden te 
gaan en een voorsprong van 3 punten op FHC ’91. 
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 Dit zou zomaar een gedicht van onze 

(volleybal) voorzitter kunnen zijn. 

 
Maar dat is niet zo, het is van Rene 
Oskam. 
 
De inzender hiervan wil anoniem 
blijven. 
 
Wij respecteren die wens van Simone. 
 

 



Volleybal positieve koploper - Opnieuw hoogste score in sportiviteitsmeting teamsporten  

Het gedrag van teamsporters in de Nederlandse amateursport is gemiddeld genomen positief tot zeer positief, zo 
oordeelden vorig jaar de SportKlimaatApp. Sportbreed 90%positieve de gebruikers van wedstrijdervaringen is op 
zich al goed nieuws. Nog mooier voor volleyballend Nederland is dat onze sport opnieuw de hoogste uitschieter in 
dit opzicht is: maar liefst 98% van de volleybalwedstrijden werd het afgelopen jaar als positief tot zeer positief 
ervaren.   

Dat volleybal hoog scoort als het gaat om sportiviteit en positiviteit is iets waar de hele volleybalgemeenschap in 
Nederland trots op mag zijn. En waar we met zijn allen voor blijven waken. Een veilig sportklimaat is dan ook al jaren 
een voornaam beleidsthema van de Nederlandse Volleybalbond, mede omdat ook volleybalverenigingen spelplezier 
en sportief spelen hoog in het vaandel hebben staan. “Samen blijven we werken aan nog meer spelplezier 
en positiviteit in en om het veld. Het thema is ingebed in onze hele organisatie: in trainers- en 
scheidsrechtersopleidingen, maar bijvoorbeeld ook bij (inter)nationale evenementen. 

“Het sportieve karakter van onze sport is ook iets waarmee we het volleybal verder kunnen promoten. Deze 
waarden kunnen voor toekomstig volleyballers doorslaggevend zijn om de sport te gaan beoefenen. Of voor 
bedrijven om zich aan te sluiten bij de sport. Dit is wat zowel clubs als wij zeker kunnen gebruiken in onze 
communicatie.”  

(Beach)volleybal springt er als sport het meest positief uit;  

Binnen alle sporten zijn vrouwen en kinderen het meest sportief gebleken;   

Naast de verschillende achtergronden (man, senioren/veteranen, teamcontactsport) bepaalt het belang van de 
wedstrijd de mate van negatief gedrag;  

Richting het einde van de wedstrijd/ het seizoen wordt de kans op minder sportief gedrag groter;  

Wedstrijden waar supporters en begeleiding positief gedrag vertonen, hebben een lagere wedstrijdspanning. Ook 
thuisspelende teams voelen minder spanning dan uitspelende;  

Bij verliezende teams stijgt tegen het einde van de wedstrijd de wedstrijdspanning sterk. (Bron Nevobo)  
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Wat doe je als je samen met je 

teamleden op vrijdag je 

verjaardag wilt vieren maar er zijn 

er een paar verhinderd? 

Dan neem je een tas drank mee 

naar de training en gaat die na 

afloop in de kleedkamer nuttigen. 

 

 
 

 
*i.v.m. de drank- en horecawet hebben we                                           

deze personen onherkenbaar gemaakt. 
 



                                                    

 

    5 maart Edwin H 

 

11 maart Aldert  

 

17 maart Boudewijn  
 
 
 
 

                                                               # # # # 
 
 

En dan nog ff dit - https://www.youtube.com/watch?v=OEJyr0bnhRQ 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgmNnqlfffAhVIMewKHetFDvEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.flowercardscompany.nl%2FWebwinkel-Product-127898881%2FDreamy-Hartelijk-gefeliciteerd-met-je-verjaardag.html&psig=AOvVaw0qB55DLemBXQLoQSarHSQp&ust=1547895370217761

