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Van de voorzitter

Het seizoen zit er weer op. De resultaten verschillen hier en daar, echter 
het belangrijkste is dat iedereen weer met plezier heeft gespeeld of 
alleen heeft getraind, dus met andere woorden weer met plezier het 
geliefde spelletje heeft gespeeld.

Als bestuur zeggen we ook steeds, meedoen is belangrijker dan winnen, 
we hebben geen vereniging die topsport speelt, maar waar leden met 
plezier kunnen spelen.
Het bestuur probeert daar een aantal zaken voor te regelen, zoals trai-
ners, zaal en andere mensen die een begeleidende rol hebben bij de 
teams.

Daarnaast probeert het bestuur ook de leden aan te zetten op zelf mee te 
helpen met allerlei activiteiten binnen de vereniging. Dit kunnen toer-
nooien zijn, bezoeken van topsport wedstrijden, uitjes als team, organi-
seren van een sponsorloop en zo kunnen we nog door gaan. 
Doe vooral mee, zet je beste beentje voor, het geeft een stuk extra 
plezier om zo met elkaar andere dingen te doen, geeft team binding en 
sommige onderdelen zijn goed voor de verenigingskas.

Het bestuur is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het 
volgende seizoen. Team indelingen worden gemaakt, trainers en coa-
ches worden gevraagd en de uren voor de zaal worden weer besproken. 
Teams worden ingeschreven voor de competitie, de recreanten worden 
weer aangemeld voor de competitie en zo kunnen we weer volgend 
seizoen spelen.



U en jullie begrijpen dat dit uren kost voor de vrijwilligers die deze 
taak op zich hebben genomen. Dus een bedankje voor iedereen die zich 
op een of andere manier heeft ingezet om de vereniging draaiende te 
houden, bedankt namens het bestuur, zonder jullie lukt dit niet.

Ook voor volgend seizoen wordt er weer en beroep op jullie gedaan. 
Ook in het bestuur hebben we een vacature, Alberto gaat zich namelijk 
meer inzetten voor sponsorzaken, dus dat betekent dat er een  vacature 
is voor voorzitter. Ouders en leden, denk na of deze taak iets voor u is, 
neem contact op met een van de leden van het bestuur om u er verder 
in te verdiepen en meldt u aan.
Ook als u gevraagd  wordt voor een andere functie, zeg niet direct nee, 
met z’n allen maakt het werk voor iedereen lichter, kunnen we de taken 
verdelen en kost het niet zoveel tijd, met andere woorden is het goed te 
doen.
Voor iedereen een plezierige vakantie en tot in september voor een 
frisse  start van het nieuwe seizoen.

Het bestuur. 



Gemengd C1

Hoi, wij zijn de XC1

Ons team bestaat uit: Annegreet, Annelies, Seline, Tessa, Laura, Pie-
ter en Jochem. We zaten in de mini’s al bij elkaar in het team, dus we 
kenden elkaar al aardig goed. Wij zijn een leuk en gezellig team, en 
hebben een leuk en leerzaam seizoen achter de rug. Dit was ons eerste 
seizoen dat we echte wedstrijden op grote velden mochten spelen. Het 
was aan het begin een beetje wennen, aan de bal, aan het grote veld en 
aan de sterke tegenstanders. Maar door goede coaches en trainers is het 
ons gelukt om toch een paar wedstrijden te winnen. We hebben dit jaar 
training gehad van Heline Kompagnie, de trainingen waren erg leuk en 
leerzaam. De wedstrijden werden gecoacht door de Dames 3, het was 
eerst even wennen aan zoveel verschillende dames maar na een paar 
wedstrijden liep het allemaal 
erg goed. Volgend jaar zijn we 
weer de XC1, en nu we wat 
meer ervaring hebben met de 
wedstrijden kunnen we komend 
seizoen knallen! En wie weet 
ook nog eens kampioen wor-
den..

Heel veel groetjes van de XC1!



Heren 2

Het wedstrijdseizoen is weer achter de rug. Een goed moment om eens 
onze hoogtepunten op een rij te zetten.
 
Allereerst onze versterkingen die we voor aanvang van dit seizoen erbij 
kregen: Nick en Jarik. Hartstikke tof dat jullie bij de senioren zijn geko-
men!
Met ons zevenen begonnen we aan de competitie: Jarik, Nick, Henk, 
Geerlig, Harro, Stefan en Arie. Aad ging naar de heren 1 (pech voor 
ons)
 
We hebben vanaf de eerste speeldag een bewonderenswaardige serie 
gemaakt. Na de eerste wedstrijd van 3-0 (want we wisten de nieuwe 
spelregel van 4 sets nog niet) en vervolgens een portie van 4-0 partijen 
(allemaal gewonnen door de tegenstanders overigens), gingen we thuis 
tegen Ouvol met onze eerste winst aan de haal: 3-1. Een puike prestatie!
 
We waren van de nul. En daar werd op gedronken! Proost.
 
In Beilen haalden we later in het seizoen onze vierde gewonnen set 
binnen. Trots als we waren, bleef het bij die vier sets. Ondanks dat er 
zat potentie in ons team zit. In 2012-2013 zullen we daarom iedereen in 
de 4e klasse eens een poepie laten ruiken. Want alle sets die we tekort 
kwamen afgelopen jaar, schrijven we na de zomer bij. Dat is ons voor-
nemen.
 
Als er dus sportievelingen zijn die ook deze ambitie hebben, kom dan 
eens een kijkje nemen op woensdagavond om 21.00 uur. Want een paar 
extra spelers kunnen we goed gebruiken. En lust je geen bier ?? ....... 
Tja, daar hebben we het nog wel over. ;-)
 
De sportieve groeten van de Heren 2



almelo • hardenberg • www.bilanx.nl

Bilanx geeft 
u de ruimte

Als ondernemer heeft u uw handen vol aan duizend-en-een 

belangrijke dingen. De dagelijkse processen, de ontwikkelingen in 

uw vak, de financiële positie van uw bedrijf. Slaagt u erin al deze 

zaken voor de vereiste honderd procent aan te pakken? 

Vaak is het effectiever specialistisch werk uit te besteden aan 

profes sionals. De accountants, belastingadviseurs en bedrijfs-

adviseurs van Bilanx ondersteunen ondernemers in het MKB en 

vrije beroepsbe oefenaars. Ook u helpen wij graag uw handen vrij 

te maken. Zodat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten. 

Bilanx biedt ondersteuning bij:

Accountancy

Fiscale zaken 

Financiële planning

Personeel & Organisatie

Administratieve diensten 

Detachering 

Bedrijfsovername 

Pensioenen 

Dames 3

De eerste wedstrijden beginnen goed aan onze kant als 
Dames 3 van De Schutters. 
We winnen geregeld wedstrijden, onder andere tegen 
Vonk/Coevorden en Side Out. Onze eerste wedstrijd moes-
ten we nog even inkomen maar daarna gaat het goed! We 
zijn wakker en gaan er tegen aan! Gewonnen met 4-0 tegen 
Coevorden, 3-1 tegen Side Out, 2-2 tegen V.V.B.O en 2-2 
tegen En Bloc. We stonden toen ook 3e of 4e en hadden de 
moed er goed inzitten. 
Maar tevergeefs.. we verloren de ene wedstrijd naar de 
andere en helaas zat onze moed toen gauw in de schoenen. 
De laatste wedstrijd moesten we afsluiten met een verlies 
van 4-0 tegen SSS/E DS3. Al met al zijn we toch nog 7e 
geworden van 12, netjes toch van ons?! :)



Vacatures

Voor het komende seizoen zijn we nog opzoek naar een 
aantal trainers/coaches.

En wel voor de volgende teams:
Dames 2
Dames 3
Heren 2

Ook zijn we op zoek naar iemand die wil helpen met het 
trainen van de mini’s. 
(voor trainingstijden, zie pagina teamindeling)

Lijkt het je wat om training te geven, alleen of samen 
met iemand? Of ken je iemand die hier wel geschikt 
voor zou zijn?

Laat het ons weten! Je kunt contact opnemen met 
Gerhard de Lange, voorzitter Technische commissie. 



De pen...

Naam: Laura Willems

Leeftijd: 12

Partner: - :)

Kinderen: 0

Team: c1

Beroep: -

Wat bewonder je aan jezelf: dat ik bijna altijd op tijd ben.

Wat vind je minder leuk aan jezelf: dat ik te laat uit mijn bed ga.

Hoogtepunt in je leven: verjaardag 

Hobby’s: volleybal

Tijdschriften: Tina, Donald Duck.

Televisie: alles wel 

Muziek: alles behalve hard rock 

Film: step up.

Eten: pizza, patat

Drank: cola.

Ideale avond: film avond.

Vakantie: Frankrijk.

Trots op: me zelf

Hekel aan: mensen die niet eerlijk zijn.

Positieve ervaring bij de Schutters: dat het heel gezellig is.

Wie mag van jou de volgende keer deze lijst invullen: Esmee Blootens. 





TC

Teamindeling seizoen 2012-2013

Heren 1   Heren 2 
Aad Pouwels   Arie Waterink 
Alberto Harsevoort  Geerlig Hutten 
Bart Hofsink   Harro Dubbink 
Gerhard de Lange  Henk Hutten 
Henrico Dijk   Stefan Bouwhuis 
Johan de Lange
  
  
  
Dames 1   Dames 2   Dames 3
Anneke Schippers  Esmee Blootens  Agnes Flim
Christine ten Brinke  Heleen Sandink  Elise Hutten
Harmke Hutten  Heline Kompagnie  Femke Bril
Karin Plaggenmarsch  Louisa ten Brinke  Janneke Schutte
Karolien dijk   Rosalie ten Brinke  Jeannine Wubs
Margreet Dubbink  Wendy Tempelman  Jenine Flim
Marjolein Hofsink  Mariët van Opijnen  Manon Bakker
Nicolien de Lange  Nienke Schutte  Manouk Blootens
Rianne van Faassen  Hermien Bolks  Suzanne ten Brinke
Susanne de Lange  



A1    B1
Angela Wubs   Alisha Meijer
Anouk Plaggenmarsch Arieke Bril
Danielle de Lange  Dorien Meijer 
Jolien Tempelman  Emmelie Stoeten
Kim Wijnholt   Karin de Lange
Lisanne aan het Rot  Kim Arkema
Miranda Telman   Kristel Stoeten
Renate Weiden  Mandy Schuurhuis
Ruth Wijnholt 

XC1    Mini’s
Annegreet van Middelkoop Anne Wijnholt
Jochem Kompagnie  Gerlin Kremer
Laura Willems   Harmke ten Brinke
Pieter Hutten   Jolien Veurink
Seline Hutten   Jorinde aan het Rot
Tessa Ligtenberg  Judith Stadt
    Lianne Botter

Trainingstijden:
Heren 1 en 2: Woensdag 21.00-22.30
Dames 1 en 2: Maandag en Woensdag 19.30-21.00
Dames 3: Woensdag 19.30-21.00
Ma1: Maandag 19.30-21.00
Mb1: Maandag 18.15-19.30
Xc1: Maandag 17.00-18.15
Mini’s: Maandag 16.00-17.00
Recreanten: Maandag 21.00-22.30

Teamindeling seizoen 2012-2013

TC
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Afval wordt door de meeste mensen als ongewenst  

beschouwd. Als iets zonder waarde. Wij denken daar 

heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit 

de kiem voor de producten van morgen. Wij maken er 

zelfs graag iets moois van. Dat gaat niet vanzelf. Het 

begint met een gedegen kennis van grondstoffen en 

materialen. Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg 

mogelijk af. Dus kennen wij elke schakel van het ont-

werp- en productieproces. Wij noemen dat een tweede 

huid die wij rondom het bedrijfsproces leggen. Op deze 

manier ontstaat er zo min mogelijk afval. Maar het af-

val dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd. Want 

daar begint het tweede leven. Zoals Coolrec laat zien 

door afval in prachtige metalen en kunststoffen om te 

zetten. En Maltha door er schitterend glaswerk van te  

maken. En het allerlaatste afval dat dan nog overblijft? 

Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt om er  

energie voor honderdduizenden huishoudens mee op 

te wekken. Steeds meer mensen ontdekken dan ook het 

credo van de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet. 

Wij maken er liever iets moois van.

Activiteitencommissie

De jaarlijkse sponsorloop is gelopen op 23 april. De leden hebben en-
kele weken tijd gehad om zo veel mogelijk geld te verzamelen. 
Ongeveer 40 leden liepen zich een half uur lang flink in het zweet om 
de kas te spekken. De lopers waren na een half uur opgelucht dat het 
eindsignaal klonk. De totale opbrengst is nog niet bekend omdat al het 
geld nog niet binnen is. We hopen in de volgende time-out bekend te 
maken wie de meeste rondjes heeft gelopen en wie het meeste geld ver-
zameld heeft. Voor deze 2 personen wacht nog een prijs. 

De sponsorloop was dit jaar voor het eerst in de sporthal. Dit is erg goed 
bevallen en zal waarschijnlijk volgend jaar een vervolg in de sporthal 
krijgen.

OPROEP: willen de mensen die het geld nog niet ingeleverd hebben dit 
bij iemand van de activiteiten commissie inleveren.

Van de leden die NIET gelopen hebben verwachten wij een bedrag 
van 15 euro pp en uiteraard gaan we er van uit dat ze volgend jaar wel 
meelopen.

De activiteitencommissie:

Wouter Hofsink
Rick Leemhuis
Heleen Sandink
Johan de Lange



Foto’s sponsorloop



Huishoudelijke mededelingen

De tassen met de tenues 
mogen ingeleverd 

worden bij 
Harro en Margreet 

Dubbink   
(Baron Mackaystraat 8).

Geldige spelerskaarten van 
spelers die van volleybal 
af zijn mogen ingeleverd 

worden bij 
Annelies aan het Rot 
(de Visserstraat 8).

De spelerskaarten van de 
jeugdleden mogen ingele-
verd worden bij de TC. De 
senioren mogen de spelers-
kaarten zelf bij zich houden.
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