
 

 

Recreanten - Competitie 

Ongeveer een kwart van de leden van de Nederlandse Volleybalbond speelt recreatief volleybal. 
Recreantencompetities kunnen verschillende (competitie-)vormen hebben. Zo zijn er 
competities met uit- en thuiswedstrijden en competities die gespeeld worden in één sporthal. 
Ook de opzet van de wedstrijden verschilt: je kunt spelen in een laddercompetitie op een vaste 
speelavond, in toernooivorm op een vaste speelavond of uitkomen in een poule. Het grote 
voordeel is dat je als recreant zelf kunt kiezen welke (competitie-) vorm voor jou het meest 
geschikt is. Het is een misvatting dat recreantenvolleybal van een laag niveau is. Binnen het 
recreatie- volleybal kan iedereen op zijn eigen niveau terecht.  

Binnen Veenland gaan er al enige tijd stemmen op om ook in te schrijven voor een recreanten- 
competitie. Er zijn verenigingen bij ons in de buurt die die hier al aan meedoen. Zij spelen één 
keer in de maand op vrijdagavond vanaf half acht een toernooi in de Emergohal in Amstelveen. 
(20 min rijden) De reacties zijn zeer positief en het woord gezellig en lekker bezig komt meerdere 
malen in een gesprek met enige deelnemers voorbij.  

Als er leden zijn die hier belangstelling voor hebben, laat je horen en pols ook eens je volleybal 
collega’s of ze mee willen doen. Misschien heeft Veenland volgend seizoen ook een team. 
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Vertrek Ron en Brigitte de Groot 

Na bijna 50 jaar familiegeschiedenis in gebouw Willisstee gaan Ron en Brigitte de Groot afscheid 

nemen als ondernemers en beheerders in opdracht van Stichting Dorpscentrum Wilnis. 

Ron en Brigitte vonden het tijd om hun blikveld te verbreden en zullen mettertijd hun onderneming 

in een andere vorm voortzetten in het Zuiden van Limburg. 

Na een periode van inwerken/overdragen gaan Arwin en Simone Reijm woonachtig in Wilnis, de 

onderneming en taken als beheerder per 1 april 2019 officieel overnemen van Ron en Brigitte.  

Wij van de afdeling volleybal betreuren hun vertrek omdat het altijd prettig samenwerken was met 

Ron en Brigitte. Wij wensen ze heel veel geluk in de toekomst en hopen dat ze hun idealen kunnen 

verwezenlijken. 

Natuurlijk heten we Arwin & Simone hartelijk welkom en vertrouwen op een prettige samenwerking. 
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                       Nieuwtjes en Weetjes 

 

Veenlandlid Thomas Eekels stond voor de provinciale Staten bij de partij 50 plus op nummer negen. 
In onze gemeente kregen ze 1052 stemmen, Thomas heeft 269 voorkeurstemmen gekregen. 
 
De blessure die Dorien tijdens het oliebollentoernooi in december heeft opgelopen aan haar vingers 

belet haar nog steeds weer te gaan volleyballen. 

Vrijdag 5 april kan Veenland heren 1 in de Willisstee het kampioenschap behalen tegen het tweede 
team van FHC 91. De wedstrijd begint om kwart over acht en wij roepen iedereen op om onze 
mannen aan te komen moedigen. 
  
Als het eerste van Veenland kampioen wordt en dus tweede klasse gaan spelen moeten er een of 
meerdere scheidsrechter een vaardigheidscurses gaan volgen, en dat terwijl ze al zo vaardig zijn. 
 
Heb je vragen, klachten of ideeën spreek gerust een van onze bestuursleden (Floor, Simone of Bert) 
aan. 
 
Mirjam zocht bij de gevonden voorwerpen in de Willisstee naar haar vergeten  
Vol verbazing trof ze daar naar eigen zeggen o.a. een bedpo, rollator, puzzel, en een hockeystick aan.                          
Wij vragen ons af of ze niet bij de kringkoopwinkel is geweest. 
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Gefeliciteerd met jullie verjaardag 

          28 maart Jochem 
 

                     9 april Marielle 
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