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Van de voorzitter

Zoals in de vorige Time-Out werd beschreven heb ik (Wouter Hofsink) de taak van 
voorzitter op mij genomen. 
Zelf heb ik er veel zin in. Als afgevaardigde namens de Activiteiten Commissie heb 
ik al een aantal bestuursvergaderingen mee gemaakt. Mijn ervaringen zijn dan ook 
positief, de commissies hebben en nemen zelf veel verantwoordelijkheden. Dit leidt 
dan ook tot mooie resultaten, over deze resultaten kun je in deze Time-Out meer 
lezen. 

Het seizoen zit er inmiddels al weer op.  Met 2 teams die kampioen zijn geworden 
kan het bestuur terug kijken op een geslaagd seizoen.  Bij deze feliciteren wij onze 
mini’s en de jongens van Heren 1. 
De mini’s hadden al voor de laatste wedstrijd van het seizoen kampioen kunnen 
worden en wel in eigen huis, helaas lukte dit niet en werd het feestje nog een week 
uitgesteld! Heren 1 heeft het daarin tegen spannend gehouden tot de laatste speel-
ronde. Met veel publiek op de tribunes werd het kampioensschap binnen gehaald 
met de nodige 4-0 overwinning! 

Een woord van waardering wil ik graag uitspreken richting de jongens van Heren 
2. Met heel beperkte middelen hebben zij dit seizoen ‘overleefd’. Nadat ze met nog 
maar 3 heren over zijn gebleven zijn ze voor elke wedstrijd bezig geweest met het 
vragen/regelen van recreanten en dames.
Dit is natuurlijk geen gezonde situatie waarin je altijd met plezier kunt blijven 
volleybalen.  Daarom heeft de TC geïnformeerd bij de heren zelf, wat zij willen. 
Uiteindelijk zijn er een aantal dames die volgend seizoen vast deel uit gaan maken 
van het Heren 2 team, dit team gaat dus als gemengd team de nieuwe competitie in. 

Afgelopen seizoen zijn er ook een aantal  nieuwe trainers aan het werk geweest bin-
nen de Schutters. 
Henk Godeke is begonnen met het trainen van Dames 3, helaas heeft hij zijn knie 
verdraaid bij het kerstmix toernooi en is hij daar zelfs aan geopereerd en moest hij 
helaas stoppen. Henk nogmaals bedankt voor je inzet!

Een andere Henk, den Olde, willen wij graag bedanken. Na het wegvallen van Luc 
Breukelman heeft Henk Dames 1 erbij op gepakt. Voor het komende seizoen heeft 
de TC een nieuwe trainer gevonden voor Dames 1; Bert Schutte. Bert heeft de laat-
ste maanden van het seizoen ook training gegeven op de maandag. Volgend seizoen 
gaat hij de trainingen ook op de woensdag verzorgen. Bert, heel veel succes.  
Henk den Olde gaat volgend seizoen met Heren 1 de 2e klasse in. 



In de Time-Out van november vorig jaar werd al aandacht geschonken aan een 
nieuw, aankomend fenomeen; de zogenoemde ‘steunende leden’. In het bestuur is 
dit verder uitgewerkt en vanaf volgend seizoen gaat dit ook worden ingevoerd. Van 
jullie, als leden van de vereniging, wordt verwacht dat er per lid een aantal  steu-
nende leden worden gevonden. Dit kunnen buren zijn, of je oom en tante of wie 
dan ook maar de Schutters een warm hart toe draagt. Zij betalen de Schutters een 
bepaald bedrag waarmee ze de vereniging steunen. Zo als gezegd, aan het begin van 
volgend seizoen hier meer over. 

Verder veranderd er het één en ander binnen het bestuur. Gerhard de Lange stopt 
als voorzitter van de TC, hij blijft op de achtergrond actief binnen de commissie. 
Susanne de Lange volgt hem op als voorzitter en wordt tevens de nieuwe afgevaar-
digde naar het bestuur. Ook namens de Activiteiten Commissie komt er een nieuwe 
afgevaardigde, namelijk Christine ten Brinke.  Voor het overzicht hoe het bestuur er 
volgend seizoen er uit zal zien staat in deze Time-Out een mooi overzicht. 
We willen Gerhard bedanken voor zijn inzet en wensen de nieuwe bestuursleden 
veel succes. 

Verder willen wij nog één ding onder de aandacht brengen. Op 21 september aan-
staande komt Landskampioen Landstede Volleybal uit Zwolle naar Bergentheim. 
Zij gaan eerst clinnics geven aan zowel junioren als senioren! Aansluitend zullen zij 
een wedstrijd spelen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
De wedstrijd begint om 16.00 uur tegen Dynamo Apeldoorn in sporthal Möllincks-
slag. 

Iedereen een hele fijne zomer toe gewenst, 
als je op vakantie gaat of lekker thuis 
blijft. Wij hopen jullie aan het begin van 
het nieuwe seizoen in de goede gezondheid 
weer te kunnen ontmoeten in sporthal de 
Möllincksslag.

Het bestuur. 



Heren 1 kampioen

Vrijdag 19 april stond dan eindelijk de wedstrijd der wedstrijden op de 
agenda voor de heren van de Schutters. Het was heel simpel, bij winst 
met 4-0 was het kampioenschap binnen.

Vol goede moed begonnen de heren aan de wedstrijd, de eerste 2 sets 
werden makkelijk gewonnen met 25-12. Voor al het toegestroomde pu-
bliek was het haast saai te noemen, hun blikken gingen dan ook regel-
matig naar de beide andere velden waar de dames aan het spelen waren.
De heren kregen dit door en besloten de 3e set wat spannender te ma-
ken. Ondanks dat de passes goed kwamen lukte het de heren niet om 
de aanval af te maken, in deze set ging het dan ook een hele tijd gelijk 
op. Uiteindelijk wisten de heren van de Schutters toch uit te lopen en 
wonnen de set met 25-18. De 4e set verliep net als de 3e set, alleen ging 
het nu wat langer gelijk op, het werd zelfs 20-20. Toch wisten de heren 
onder luide aanmoediging van het publiek en de dames teams (die voor 
deze gelegenheid gebruik maakten van hun time-outs) de laatste punten 
binnen te slepen en wonnen deze set met 25-22. 
Het kampioenschap was een feit  en de feestvreugde werd bezegeld 
in de kantine van sporthal Möllincksslag waar het tot de laatje uurtjes 
onrustig bleef.



Recreanten
Hallo allemaal,

Aan mij werd op de afgelopen trainingavond gevraagd om een stukje te schrij-
ven over de recreanten. Dit omdat er van een nieuweling nog een objectief 
stukje verwacht kon worden.
Nog niet zo lang geleden ben ik (Dianne) in Bergentheim komen wonen. En 
omdat ik graag weer wilde sporten en om mensen te leren te kennen leek mij 
recreatie volleybal een juiste keuze. 

Na een warm welkom aan het begin van dit seizoen,  men was blij dat het 
aantal vrouwelijke leden weer omhoog ging, ben ik blijven plakken. 
We zijn een gevarieerde groep mensen. Om als complete groep om 9 uur in 
tenue op het veld te verschijnen, is ons nog nooit gelukt. De een komt op tijd, 
de ander later en weer een ander nog later.
De meeste zien elkaar elke week, sommigen zien we wat onregelmatiger.  
Maar als we er zijn, hebben we veel lol samen en spelen we met veel  plezier 
met elkaar. 

De training wordt gegeven door Gerhard, (helaas heeft hij gezegd dat hij er 
mee gaat stoppen). Als hij er is, doen we na het inspelen, een aantal oefenin-
gen.  Meestal zijn dit leuke en leerzame oefeningen. 
Na het inslaan  spelen we vaak een paar partijtjes.

Bij de opslag worden er aanwijzingen gegeven, wie de bal erg hard slaat, wie 
de bal rustig slaat en wie er tactisch speelt. Soms gedragen we ons jonger dan 
we zijn  en combineren we voetbal en volleybal samen.

Eerst stond onze spelverdeler op rechtsvoor. Sinds kort oefenen we er  op dat 
hij midvoor staat. De midachter staat nu opnieuw achter het blok. Dit valt nog 
niet mee. Niet alle passes komen op de juiste plek en het aanvallen verloopt af 
en toe moeizaam.  Maar oefening baart kunst en het gaat ons zeker lukken.

Na afloop van de training helpt iedereen mee om de velden zo snel mogelijk 
af te breken en op te ruimen. Daarna wordt de gezelligheid nog voortgezet 
door een aantal in de kantine, anderen gaan gelijk naar huis. 



Dames 1

Lief T.O. dagboek,

Afgelopen seizoen hebben wij onze uiterste best gedaan. Meer dan dat 
konden we ook niet doen. Het resulteerde in een vierde plek. Daar zijn 
we best wel tevreden over.

We begonnen dit seizoen met trainer Luc. Helaas vloog Luc hem, hal-
verwege het seizoen. Toch stonden we toen aardig bovenaan en daarom 
zijn we Luc heel dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor ons. 

Toch vroegen wij ons na een tijdje af, lief dagboek, of wij wel zo lief, 
leuk en goed zijn als wij denken. Want na Luc zijn vertrek, kwam Henk 
het bij ons proberen. Ook hem waren we weer zeer dankbaar voor zijn 
inzet. Maar tot onze schrik en verbazing stond er een tijdje later al weer 
een ander op de stoep. Eerst dachten we dat het aan ons lag en dit leidde 
bijna tot een nederlaag. Gelukkig kon Henk haarfijn uitleggen dat het 
niet aan ons lag! (Pfffieuw) Het lag namelijk aan de Heren…

Henk trainde namelijk de Heren èn de Dames. Dat is natuurlijk ook 
geen combinatie. Wij zouden het ook niet zien zitten, lief dagboek, om 
eerst voor een team vol met leuke en aardige dames te staan en vervol-
gens een uur later een stel apen voor je neus te hebben staan. Althans, 
dit was dus de reden, dat de knie van Henk het begaf. Heel erg spijtig. 
Maar toch waren we erg trots op onze derde trainer, Bert. Hij hield het 
zelfs tot het einde toe vol met ons.
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Dames 1 (vervolg)

Al met al, was het een topseizoen. Af en toe, hoorden we wat gehinnik 
van Karin. Maar die kan er ook niet veel aan doen, ze vind het gewoon 
zo gezellig in ons team, dat ze het af en toe niet kan laten.

Aan het einde van het seizoen, houden we nog een gezellige BBQ. We 
hopen in september zo gauw mogelijk weer te kunnen beginnen, zodat 
we de nodige calorietjes van die BBQ er nog vlug af kunnen trainen :)

Ons streven voor het komende jaar is, dat onze geliefde trainer Bert het 
hele seizoen bij ons blijft. Hoe we dit aan gaan pakken, dat weten we 
nog niet?!

Maar lief dagboek, het verhaal is lang genoeg, de volgende keer hoop 
ik je weer meer te vertellen over een leuk sportief en bovenal, gezellig 
seizoen!!!

Kusjes,

Nicolien, Bert, Margreet, Karin, Bert, Rianne, Marjolein, Bert, Karolien 
en Christine



De pen...
Naam: Lianne botter

Leeftijd: 12 jaar 

Vriend:  nee

Kinderen: nee

Team: mini 1

Beroep: scholier

Hoogtepunt in je leven: kampioen worden met mini’s

Hobby’s: volleyballen  fietsen 

Tijdschriften: Tina 

Televisie: Jongens tegen de meiden, lingo, dokters

Muziek:  Nick en Simon 

Film: Achtste Groepers  Huilen Niet 

Eten: Patat,  witlof in bladerdeeg

Drank: Ranja, ijsthee, sinas
 
Ideale avond: TV kijken en chips eten

Vakantie: lekker op camping Frankrijk/nederland

Trots op: Papa en mama en oma

Hekel aan: Ruzie maken

Positieve ervaring bij de Schutters: 
Wij leren goed volleyballen van Nicolien

Wie mag van jou de volgende keer deze lijst invullen:  Jolien Veurink



Sponsorloop

Maandag 22 april werd de jaarlijkse sponsorloop gehouden in sporthal 
Möllincksslag.
Om 19.00 uur stonden er ruim 30 leden klaar om van start te gaan.
Een half uur lang werden er rondjes van zo’n 100 meter gelopen.

Helaas was de opkomst niet zo goed als we gehoopt hadden, maar de 
leden die er waren hebben wel hun uiterste best gedaan om zoveel mo-
gelijk rondjes te lopen.
Christine ten Brinke en Jochem Kompagnie hebben beide de meeste 
rondjes gelopen, dit waren er namelijk 52! Super gedaan!
Henrico Dijk heeft het meeste sponsorgeld ingeleverd. Zij werden alle 
drie beloond met een waardebon van Prins Sport.

Gelukkig werd er ook massaal gehoor gegeven aan onze oproep om, als 
je niet kwam lopen, een machtiging in te vullen.

Hierdoor hebben we een opbrengst van ruim € 1.100,- !



Foto’s sponsorloop



Koningsspelen 2013

Op 26 april werden de eerste officiële koningsspelen gehouden. 
Wij als volleybalvereniging hebben hier ook aan mee gedaan, dit was 
een groot succes! Hier een paar foto’s:



v

Mini 1 kampioen!

Hallo,
Ik ben Harmke ten Brinke en ik ben 1 mei 11 geworden.

We zijn 13 april kampioen geworden. We hebben 3 wedstrijden gespeeld, 
maar zijn gelijk de eerste wedstrijd al kampioen geworden. We hebben alle-

maal een leuke, kleine beker gekregen. We waren natuurlijk heel blij en trots.

Groeten Harmke

Hoi allemaal,
Ik ben Lianne Botter en ik ben 12 jaar. We zijn kampioen 

geworden! Volleybal is echt heel erg leuk, en daarom 
adviseer ik iedereen om te gaan volleyballen.

Groeten Lianne



Mini’s (vervolg)

Hoi,
Ik ben Jorinde aan het Rot, bijna 10 jaar oud. We zijn pas kampioen ge-
worden van de mini’s. Ik vind volleybal super leuk vooral als je kampi-

oen wordt! :) En omdat ik volleybal zo leuk vind adviseer ik: 
GA OP VOLLEYBAL!!

Groeten Jorinde

Hallo,

Ik ben Anne Wijnholt. Ik zat in mini 1, niveau 4, met een paar andere 
meiden. Wij gaan nu naar niveau 6c met Harmke, Lianne en Jorinde. 

We zijn één keer kampioen geweest, we kregen toen van de vereniging 
een bekertje. We waren allemaal heel blij.

Groeten Anne



Geslaagd mix-toernooi

Woensdag 20 februari werd er in Sporthal Möllincksslag in Bergentheim 
een volleybal mix-toernooi gehouden door volleybal vereniging ‘de Schut-
ters’.

Voorafgaand aan dit toernooi zijn er een tijd lang lessen gegeven op 3 
verschillende bassischolen: de Casper Diemerschool en de Koningsberger-
school in Bergentheim en basisschool de Cantecleer in Kloosterhaar.
Deze lessen werden gegeven door Arjan Breukelman, combinatiefunctiona-
ris bij de gemeente Hardenberg met ondersteuning vanuit ‘de Schutters’.

16 teams deden er mee, ingedeeld in 2 categorieën, groep 5/6 en groep 7/8.

Na een middag van fanatiek sporten volgde de prijsuitreiking. Bij groep 5/6 
eindigde op de 3e plaats Koningsberger United, op de 2e plaats Dreamteam 
en op de 1eplaats Cantecleer allstars. 
Bij groep 7/8 op de 3e plaats 
Cantecleer Toppers, 
op de 2e plaats Service kanon-
nen 
en op de 1eplaats Broodje 
Hotdog. 
De organisatie kijkt terug op 
een zeer geslaagd toernooi.



Teamindeling 2013/2014

Heren 1  Dames 1  Dames 2  Gemengd 1 
Johan  Christine Manouk Manon
Geert  Karin  Jeannine  Janneke
Bart  Karolien Mariët  Agnes
Henrico Margreet Wendy  Jenine
Alberto Marjolein Susanne Harro
Gerhard Nicolien Louisa  Arie
Aad  Rianne  Esmee  Stefan
Wouter  Heleen  Elise  Anouk
  Nienke  
   
   
Meisjes A1  Meisjes A2  XB1  
Angela  Alisha  Jochem 
Renate  Arieke  Pieter 
Jolien  Emmelie Laura 
Daniëlle Karin  Seline 
Miranda Kim  Tessa 
Lisanne Kristel  Annegreet 
Kim  Lianne  Jolien 
Karen  Mandy  Gerlin 
Ruth   
   
Mini 1    Mini 2  
Harmke    Judith 
Anne     Juliet 
Lianne    Jorinde W. 
Jorinde ah R.   Eline 
    Britt 

Hou de site in de gaten om te zien wanneer de trainingen weer 
beginnen. Ook zullen hier de trainingstijden vermeld worden.



Avond4daagse

We hebben dit jaar voor het eerst als volleybalvereniging meegelopen 
met de avondvierdaagse in Hardenberg. De lopers hebben dit zelf als 
een groot succes ervaren, en zullen volgend jaar als het even kan weer 
aan de start verschijnen met een hopelijk nog grotere groep.

We liepen in totaal met 9 verschillende mensen en we hebben genoten 
van de omgeving, het weer, maar vooral van de gezelligheid!

Kortom: het waren 4 geweldige dagen!



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.

Agenda

Het stratenvolleybaltoernooi is niet alleen voor straten, maar ook 
voor vrienden, bedrijven en families, we beginnen om 19.00 uur 

op het veld aan de Grieminkstraat. 
Publiek is natuurlijk van harte welkom!

Om alvast in je agenda te noteren: 
21 september, 16.00 uur.
Landstede Volleybal - Dynamo Apeldoorn 
in sporthal Möllincksslag. 
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Spek de clubkas! 


