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Van de secretaris
Beste Schutters,
Allereerst wens ik jullie allemaal nog een gelukkig, gezond en sportief 2015. En voor wie zaterdag de 17e met de
activiteitencommissie mee is geweest naar Landstede tegen Lycurgus, hoop ik dat je veel kijkplezier hebt gehad.
Zelf heb ik een fantastische wedstrijd van Landstede tegen
Dinamo Moskou gezien vorige maand. Echt super om daar in
Zwolle een spannende pot topvolleybal te zien.
Het seizoen 2014-2015 is zo ongeveer halverwege. De tweede
seizoenshelft luiden we in met een verse Time Out. Nicolien
en de andere PR-mensen weer hartelijk dank hiervoor. Zoals
jullie wellicht hebben gezien op de website, zoekt de PR
nog versterking, dus grijp je kans zou ik zeggen om hieraan
mee te werken.
Bij alle teams ging het de eerste seizoenshelft voortvarend. Iedereen draait weer leuk mee in de competitie, en
ook bij de recreanten is het op maandagavond wederom gezellig. Helaas moesten we wel van het meisjes A team afscheid
nemen in de competitie. Trainen, wedstrijden en andere
vrijetijdsactiviteiten konden de meiden helaas niet optimaal meer combineren. We hopen dat er volgend seizoen weer
genoeg meiden zijn voor een tweede jeugdteam naast de gemengd B1.
Onlangs hoorde ik via via dat bij de Heren 1 even de alarmbellen gerinkeld hebben, toen bleek dat het met hun trainer
Henk den Olde lichamelijk niet goed ging. Gelukkig gaat het
weer helemaal goed en was hij de eerste wedstrijd dit jaar
al weer aanwezig in de sporthal!
Bij de dames 1 zit de schwung er goed in vernam ik laatst
bij hun thuiswedstrijd tegen de koploper uit Veenoord. Een
dikke winst met maar liefst 4-0 en uitstekend spel. Het is
zeker de moeite waard om daarvoor eens op de tribune te komen zitten.

Ook bij andere wedstrijden is iedereen van harte welkom om
te kijken. Het is iedere keer weer een bruisende boel op
vrijdagavond en goed natoeven in de kantine.
Dit voorwoord wil ik afsluiten met iedereen veel volleybalplezier toe te wensen de komende tijd! En blader vooral
verder. Er zijn allerlei leuke en interessante dingen te
lezen op de volgende pagina’s.
Hartelijke groet,
Arie Waterink

Uit het bestuur...
Graag willen we als bestuur aan jullie, de leden, laten
weten hoe wij met zorg en toewijding bezig zijn om achter
de schermen onze vereniging zo goed mogelijk aan te sturen.
Met 5 mannen en 2 vrouwen sterk bespreken we gemiddeld iedere 6 weken wat er gebeurt binnen onze club en plannen we
onze acties.
Het bestuur bestaat naast de voorzitter, de penningmeester
en de secretaris uit vertegenwoordigers namens de 4 commissies: de TC, activiteitencommissie, PR en sponsoring. Met
name op het gebied van financiën en sponsoring gebeurt er
veel de laatste maanden. We hebben weer een mooi bedrag van
bijna €900,- overgehouden aan de sponsorloop.
Zeer binnenkort hopen we ook meerdere sponsoren te verwelkomen die Vriend van de Schutters worden. Met dit concept
willen we de drempel om te sponsoren zo laag mogelijk houden voor bedrijven. Op deze manier hopen we een mooie club
sponsoren bij elkaar te krijgen die onze vereniging financieel en eventueel materieel steunen!
Ook de zaken die in de Technische commissie spelen, stonden
de laatste bestuursvergaderingen uitgebreid geagendeerd.
De begeleiding van alle teams, het vinden en in dienst
nemen van trainers en het zoeken naar versterking binnen
de TC zijn voorbeelden van agendapunten. Het is duidelijk
merkbaar dat de TC de spil van de vereniging is, omdat zij
vooral de organisatie rondom de teams verzorgd en dus ervoor zorgt dat leden kunnen volleyballen. Daarom is het
lastig voor Margreet Dubbink en Susanne de Lange om al dit
werk met zijn tweeën op te knappen. We vragen ons als bestuur af of we het takenpakket voor de TC kunnen verlichten en opdelen onder andere commissies. Extra vrijwilligers
zijn zeer gewenst.

Met name de TC en de PR zitten met een krap aantal mensen.
We blijven dan ook leden benaderen om ons te helpen. Maar
wacht vooral niet op een teken van ons, maar stap gewoon op
ons af. Als je ook maar een half uur per week de tijd hebt
voor bijv. het schrijven van een stukje voor de krant of
website over een wedstrijd waar je bij was, tellen bij een
mini-wedstrijd, foto’s maken tijdens je uitje naar Landstede en deze plaatsen op onze site, dan beteken je al veel
voor je vereniging.
Schuif ook gerust eens aan bij een bestuursvergadering. Je
bent van harte welkom! De eerstvolgende staat gepland op
dinsdag 17 februari. Meld je even bij een van de bestuursleden.
Met sportieve groet,
Het bestuur
Wouter Hofsink – Wim van Middelkoop – Arie Waterink
Bart Hofsink – Nicolien de Lange – Margreet Dubbink – Johan
de Lange
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Technische commissie
Beste lezers,
Bij deze een stukje over de zaken waar we als TC de laatste tijd mee bezig zijn geweest.
We zijn dit seizoen met 7 teams van start gegaan.
Heren 1 mochten dit jaar in de 2e klasse blijven, wat
geweldig mooi is, Henk den Olde traint en coach hen en
het is te hopen dat ze het dit jaar ook weer gaan redden
om 2e klasse te mogen blijven spelen, ze staan momenteel
nog vrij laag in de poule maar door goede inzet hopen we
dat ze nog wat opschuiven naar boven.
Het gemengde H2 speelt 4e klasse en heeft een gezellig
team, wat dames en wat heren en met behulp van Bert Hofsink, Jochem Kompagnie en dames van de D2, kunnen ze er
elke keer weer een mooi team neerzetten, ook zij staan
nog vrij laag, maar respect naar al de dames met dat net
wat op herenhoogte hangt… Wel zijn we voor dit team nog
op zoek naar een trainer!!
Dames 1 heeft dit jaar een nieuwe trainer en coach namelijk Michiel van Eerde.
De dames mochten het weer proberen in de 2e klasse, het
was even weer wennen aan elkaar, maar ze kruipen langzaam
omhoog in de competitie, momenteel staan ze 2e maar het
is een spannend jaar want de teams zijn aan elkaar gewaagd want tussen de nummers 1 t/m 8 zit heel weinig verschil wat het heel leuk en spannend maakt.
Dames 2 is in de afgelopen maanden flink uitgebreid er
zijn een aantal nieuwe speelsters bij, wat super mooi is.
Voor deze nieuwe leden: Van harte welkom bij de schutters!
Henk Godeke traint en coacht de dames op de maandag en
heeft dit ook altijd op de woensdag gedaan (samen met
hs2) maar hier stopt hij mee. We willen hem dan ook heel
erg bedanken voor alle tijd en energie die hij er in
heeft gestoken, Henk BEDANKT!

Wel is het weer wennen met zo’n nieuw team. De dames staan
tussen de middenmoot en de ondersten, maar gaan er uiteraard voor om 3e klasse te mogen blijven spelen.
Jammer genoeg ging het met MA1 moeizaam, er waren genoeg
meiden voor een team, maar te weinig om wedstrijden te spelen, we hebben het geprobeerd ook met hulp van XB1, maar na
een paar pogingen en veel wedstrijden te moeten afzeggen
kwamen we tot de conclusie dat we het team uit de competitie moesten halen, hoe jammer dit ook is...
Ook het gemengde B1 liep mooi en kregen er een paar leden
bij, het buddy systeem gaat goed, H1 traint en D2 coach dit
team.
Ze spelen in een erg kleine poule en staan nu nog onderaan maar hebben ook veel minder wedstrijden gespeeld dan de
rest, alles is dus nog mogelijk.
Ook hebben we nog 1 mini team met 8 spelers, Janiek Plaggenmars gaf ze training voor haar stage, maar helaas was
dit niet goed genoeg voor haar stage, dus moest ze hier mee
stoppen. Dit is opgepakt door Esmee Blootens. Janiek bedankt voor je inzet, en Esmee succes!
De recreanten hebben een mooie grote groep, hier komen ook
geregeld nieuwe leden bij en dat zien we graag! Zij zijn
ook nog op zoek naar een trainer.
Ook hebben we er een getalenteerde scheidsrechter bij: Bart
Veldsink (voor wie dit onbekend klinkt, hij is de vriend
van Rianne van Faassen D1) hij heeft afgelopen tijd de cursus gedaan en we gaan er vanuit dat we hem nu ook vaker in
de sporthal zullen zien en niet alleen in de kantine .. ;)
Groeten de TC

De pen...
Naam: Seline Hutten
Leeftijd: 15
Vriend: Nog niet ;)
Kinderen: 0
Team: XB1
Beroep: Toren rondbrengen top-beroep!
Hoogtepunt in je leven: Te veel hoogtepunten
Hobby’s: Volleyballen en Gitaar spelen
Tijdschriften: Donald duck
Televisie: Kijk niet zo vaak tv
Muziek: Alle muziek
Film: Dear john, The notebook
Eten: Lasagne
Drank: Ice tea
Ideale avond: Met vrienden
Vakantie: hoop een keer naar Canada en Wit-Rusland
Trots op: Mijn familie
Hekel aan: Vroeg mijn bed uit
Positieve ervaring bij de Schutters: Super gezellig team!
Wie mag van jou de volgende keer deze lijst invullen:
Mijn lieve nicht Daniëlle van Dijk

Gemengd Heren 2
Even voorstellen,
Wij zijn de gemengd heren 2. In ons team zitten 3 mannen en
4 vrouwen. Vorig jaar heeft Harro Dubbink een mooi stukje
geschreven in de Time-Out. Dat kan ik niet overtreffen maar
ik wil jullie graag voorstellen aan ons team.
Onze Stefan Bouwhuis staat in het veld als buitenspeler.
Stefan staat bekend om zijn goede slaan, zelfs links kan
Stefan goed slaan.
Daarnaast hebben we Arie Waterink, die we ook wel Arie Bombarie noemen. Arie staat in het veld als mid-speler. Arie
staat bekend om zijn fanatieke energie, hij pakt bijna alle
ballen van de grond en is altijd fanatiek aanwezig.
Tenslotte van de mannen hebben we Harro Dubbink. Harro is
onze spelverdeler. Harro staat bekend om zijn vrolijkheid
en grapjes. Harro is de echte sfeermaker in de heren 2. Als
we de wedstrijd niet winnen zegt Harro vaak: ‘Gelukkig hebben ze bier in de kantine’.
Dit zijn de mannen in ons team. En dan nu de vrouwen:
Agnes Flim staat in het veld als diagonaal. Agnes staat
bekend om haar nuchterheid, Agnes is altijd in voor een
grapje en geniet van de teamspirit. Agnes doet dit seizoen
niet meer met ons mee bij de wedstrijden en trainingen, dit
komt door haar hernia. Als team vinden wij dit erg jammer
en missen we een goede speelster, alleen hebben we nu wel
altijd trouw een toeschouwer erbij. Dit stellen wij erg op
prijs, dankjewel Agnes!
Daarnaast hebben we Janneke Schutte, Janneke staat in het
veld als buitenspeelster en diagonaal. Janneke staat bekend
om haar positieve inbreng. Janneke geeft altijd alles in de
wedstrijden en neemt anderen mee in haar energie.

Onze Manon Bakker staat in het veld als mid-speler. Manon
staat bekend om haar gezelligheid en positieve inbreng in
de wedstrijden. Ook geeft Manon alles voor het volleybal,
ze is bijna altijd op de trainingen en wedstrijden.
Tenslotte hebben we mijzelf, Anouk Plaggenmarsch. Omdat ik
niet wat over mijzelf kan zeggen, mocht ik van mijn teamgenootjes het volgende neerzetten: ‘Anouk is een paar maandjes aan de Middellandse zee geweest voor haar opleiding en
dus moesten we haar aan het begin van het seizoen missen.
Gelijk op de zaterdag dat ze terug zou komen, wilde ze meteen weer meedoen aan de wedstrijd toen we te weinig spelers
hadden. Helaas landde haar vliegtuig niet op tijd. Dit zegt
meteen hoe rete-enthousiast zij is om te volleyballen. We
zijn blij dat ze er weer bij is.’
Ons team is nu al 2 jaar bij elkaar en we genieten erg van
elkaar. We zijn ook erg blij dat Henk Godeke ons de 1e periode van dit seizoen heeft getraind.
We hopen dat jullie nu een beetje een beeld hebben gekregen
van ons team!
Groetjes
Stefan
Arie
Harro
Agnes
Janneke
Manon
Anouk

Uit de recreanten
Hallo,
Wij zijn Aniek Kompagnie en Rianne Ramaker, wij zijn allebei 18 jaartjes jong. We zitten nog op school en zijn
lekker druk met ons leven. Aniek doet de opleiding Helpende zorg en welzijn niveau 2 en hoopt dit jaar te slagen
en door te stromen naar de Verzorgende IG niveau 3. Rianne
doet de opleiding SAW Pedagogisch medewerker niveau 3 en
hoopt volgend jaar haar diploma in de zak te steken.
Allebei lopen we gelukkig ook nog stage, Aniek bij een
gastouder gezin en Rianne bij kinderopvang de speeldoos.
Daarnaast zijn we tot nu toe ook nog een gevaar op de weg
want we hebben allebei autorijles bij Rijschool Ten Brinke,
dus hopelijk zijn we aan het einde van 2015 geen gevaar
meer op de weg en hebben we ons rijbewijs.
In het weekend gaan we graag naar vrienden toe en uitgaan
vinden we ook erg leuk.
Naast dit allemaal moeten we natuurlijk ook wel een beetje
tijd maken voor de volleybal, want dat doen we ook, we zitten gezellig bij de recreanten die trainen op de maandag
avond. Dit is echt erg gezellig en leuk. We kijken altijd
erg naar de maandag avond uit omdat dit toch een stuk ontspanning is. Wij zijn de jongste van de recreanten club.
Rianne had al eerder bij de
schutters gevolleybald toen ze
12/13 was dus ik wou graag weer
terug want volleybal is echt
mijn sport!! Ook Aniek heeft
bij de mini’s gevolleybald toen
ze 10/11 was, dus ik vond het
ook erg leuk om weer terug te
zijn!!
Zoals we net ook zeiden we vinden de volleybal op maandag
avond erg leuk en we hopen hier
toch nog wel even wat jaartjes
mee te mogen doen.

Steunende leden
v

Word Steunend Lid

•

Een vereniging “steunen” betekent dat u haar opvattingen
en filosofie deelt, dat u haar actie steunt.

Een steunend lid heeft inspraak tijdens de
jaarvergadering, echter geen stemrecht.

•

Een steunend lid kan plaats nemen in het bestuur.

•

Als u 12 ½ jaar steunend lid bent wordt hier
aandacht aan geschonken middels een huldiging
tijdens de jaarvergadering.

•

Een steunend lid ontvangt een uitnodiging voor het
meedoen aan ons kerstmix volleybal toernooi.

Onze vereniging wordt niet gesubsidieerd. Ze bestaat uit
een aantal vrijwilligers die zich voor de activiteiten
inzetten naast hun andere dagelijkse bezigheden. Maar
deze activiteiten vereisen dikwijls wel financiële
middelen, denk daarbij aan de aankoop/vervanging van
ballen en zaalhuur of een goede opleiding voor de jeugd.
Natuurlijk betalen onze spelende leden contributie, dit
is echter net als bij de meeste andere verenigingen niet
voldoende om het hoofd boven water te houden. Als we
de contributie toereikend zouden maken is het voor de
meesten onder ons te duur om nog bij de vereniging te
kunnen spelen.

Voor vragen en meer informatie over onze vereniging kunt
u op de website kijken of kunt u contact opnemen met één
van onze bestuursleden.
Volleybalvereniging ‘de Schutters’ kan uw steun hard
gebruiken!

Als u onze vereniging wil steunen, dan kan dat altijd.
U bent steunend lid voor 12,50 euro per kwartaal.

Het aanmeldingsformulier vind je op:
www.deschutters.nl onder het kopje ‘clubinfo’.

Wie kan er bij ons steunend lid worden?
Iedereen
hoe jong
te zijn.
ook niet

kan lid bij ons worden. Het maakt dus niet uit
of oud bent. Je hoeft geen actief volleyballer
Je hoeft er geen tijd aan te besteden. Je hoeft
speciaal in Bergentheim te wonen.

Wat stellen wij er tegenover?
•

De steunende leden worden via ons clubblad de Time
Out op de hoogte gehouden van de activiteiten van
de vereniging, welke u per email ontvangt.

•

Een steunend lid krijgt een vermelding op het
reclame bord in de sporthal, Vrienden van de
Schutters.

Dus ben of ken je iemand die ‘de Schutters’ een warm
hart toedraagd, ga dan snel naar onze site en print het
formulier uit.

Activiteitencommissie
Afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. We beginnen bij
de sponsorloop. Dit is altijd de mooiste activiteit voor
de leden en
wordt altijd
met open armen ontvangen.
Iedereen kan
weer aan elkaar laten
zien hoe goed
de conditie
nog is na de vakantie. Met deze actie hebben we € 875,- opgebracht.

Voor de leden die het meeste geld opgebracht hebben was er
een prijs beschikbaar gesteld door Prins sport uit Hardenberg. De winnaars waren Karolien Dijk en Ilse ten Brinke.
Iedereen bedankt
die heeft meegeholpen om deze actie
tot een succes te
maken!

Europacup
Afgelopen maanden zijn we 2 keer naar Landstede Zwolle geweest. Hier speelde de Zwolse club voor de Europacup. De
eerste wedstrijd werd gespeeld tegen het Kroatische MOK
Rovinj. Deze wedstrijd werd vrij makkelijk gewonnen door
Landstede. Dit was anders in de wedstrijd een maand later
tegen de Russische club Dinamo Moskou. Nadat de Zwollenaren
verloren hadden in Rusland hadden ze thuis wat goed te maken. Landstede heeft het onderste uit de kan gehaald. Beide
ploegen gingen vrij gelijk op maar helaas was de Russische partij te sterk voor
Zwolle en verloren ze met
1-3. Hier eindigde dus
de tour door Europa voor
Zwolle.

Activiteitencommissie (vervolg)
Kerstmixtoernooi
Het kalenderjaar 2014 werd zoals gewoonlijk weer afgesloten
met het kerstmix toernooi. Alle spelers die zich opgegeven hadden zijn door elkaar gemixt. Met als gevolg 5 fanatieke teams. Na een sportieve avond volleybal werd in een
spannende finale bekend welk team de winnaar was van het
kerstmixtoernooi.
1e prijs

Na veel activiteiten in het begin van het seizoen zijn we
nog niet aan het einde van onze agenda.
Voor de rest van het jaar hebben we de volgende activiteiten in de planning:
Voorjaarsvakantie: Jeugd toernooi voor de basisscholen
20 Februari: Vrijwilligersavond
28 maart: Mini competitie
Juni: stratenvolleybal
Mocht je nog wat missen in de agenda of tips hebben voor
andere activiteiten laat het dan weten aan de activiteiten
commissie.
Karolien Dijk
Rianne van Faassen
Heleen Sandink
Johan de Lange

Oproep:
2e prijs

3e prijs

Lijkt het je leuk om te helpen met het bijhouden van de
Facebook pagina en de website? Of ben je toevallig goed in
het maken van posters of het schrijven van stukjes voor de
krant? En lijkt het je leuk om met dit soort dingen te helpen? Dan is de PR commissie op zoek naar jou!
Gaat dit over jou? Neem dan contact op met Nicolien de
Lange en meld je aan!

Dames 2, mini’s en XB1
We zijn het nieuwe jaar begonnen met een mooi nieuw team.
Sommigen hebben vanuit Hardenberg hun roots opgezocht terwijl anderen vanuit de concurrent zijn overgestapt. Ook
verwachten we met z’n allen een kleine…
mascotte.
In de competitie doen we leuk mee, we zitten lekker in het
midden. Groetjes Dames 2.

Hallo beste lezers.
Wij zijn van de mini’s. De mini’s bestaan uit 8 meiden:
Britt, Judith, Juliët, Jorinde willems, Jorinde aan het
rot, Ilse, Sandra en Jasmijn.
Jorinde aan het rot en Judith zitten er al bijna 4 jaar
op. Ze vinden het allebei hartstikke leuk.
Juliët en Britt zitten nu ongeveer 2 jaar erop. Zij vinden het ook hartstikke leuk.
Jorinde willems, Sandra en Jasmijn nu ongeveer 1,5 jaar.
Zij vinden het ook heel leuk! Ilse zit er ongeveer 1
jaar op, iedereen vind het leuk.

Esmee is de trainer. De
trainingen zijn ook leuk
en gaan goed. We leren
veel maar doen soms ook
spelletjes. De wedstrijden gaan niet altijd heel
goed maar we hebben het
wel gezellig. We hopen
dat jullie het stukje
leuk vonden en nu gaan we
weer volleyballen.
Ciaaao, tot volleybalze!

Wij zijn team XB1.
Een team van 11 mensen, dat zegt al genoeg over hoe
gezellig druk het altijd is.
(Oja even als je de op de foto kijkt zie je niet al
onze ster-spelers.)
We trainen elke woensdag avond en hebben altijd veel
lol.
Trainers vinden ons niet altijd even serieus en lief.
sorry dat was niet erg sportief.
Over de competitie hebben we het maar niet want ja dat
gaat nou niet zo best.
We staan dan wel vijfde
maarja wat wil je met een
poule van vijf..
Iedereen kan wel eens winnen ja ook wij, en dan
zijn we natuurlijk super
blij!
Een groot team zijn we dan
wel maar altijd opzoek
naar nieuwe Ster-spelers!
Sportieve groet,
Team XB1

Heren 1
Hierbij eens wat nieuws over ons, Heren 1. We eindigden
vorig seizoen op de 11e plaats, wat goed was voor rechtstreekse degradatie naar de derde klasse.
De Nevobo gunde ons echter nog een jaar in de tweede klasse
en stak daar dus een stokje voor. We hebben afscheid genomen van twee spelers, namelijk
Wouter en Alberto, waardoor er een team van 5 spelers over
bleef. Gelukkig kwam er al versterking aan in de persoon
van Pim. Hij zal zich nog kort voorstellen straks. Henk
de Olde stemde er mee in nog een jaar te blijven om ons te
trainen. Hierdoor waren we er in elk geval zeker van dit
seizoen met zes man en een trainer te starten.
Het huidige seizoen kent ons team officieel zeven spelers.
Berry is er in de zomervakantie ook bij gekomen. Ook vond
de TC het tijd voor Jochem om kennis met ons te maken door
met ons mee te trainen en te spelen, maar hij maakt ook nog
de nodig uren bij de XB1. Hierdoor kennen we de luxe van 8
spelers, waarvan 3 nieuw. Dat dit proces tijd nodig heeft
om elkaar te leren kennen in het spel is te zien in de resultaten en de ranglijst. Gelukkig kunnen we zeggen dat we
bovenaan staan als je de lijst omdraait. We gaan er vanuit
dat de betere dagen nog gaan komen, al hebben we wel 1 wedstrijd gewonnen en gaan we geregeld met setwinst naar huis.
De komende maanden gaan we er nog weer vol tegenaan om voldoende punten te pakken. Waarbij we hopen nog meer publiek
te kunnen verwelkomen en een mooie pot volleybal te laten
zien.
Groet’n Heren 1
Geert, Johan, Gerhard, Berry, Pim, Jochem, Bart, Henk,
Henrico.

Even voorstellen...
Hallo iedereen,
Na al bijna een jaar aan het volleyballen te zijn bij de
schutters is het nodig tijd om mezelf eens voor te stellen.
Mijn naam is Pim van de Vrede en woon in Westerhaar. Ik
woon hier nu een jaar samen met mijn vriendin.
Ik werk op een zorg instelling waar ik activiteiten aanbied
op de dagbesteding. Hierbij doen we klussen die op de boerderij zijn te vinden en hebben we een eigen werkplaats waar
we vogelhokjes en dergelijke maken. Daarnaast volg ik de
opleiding pedagogiek in Zwolle en hoop over een jaar klaar
te zijn.
Mijn volleybal carrière begon zo’n 8 jaar geleden in
Schoonebeek. Daarvoor heb ik een aantal jaar gevoetbald en
aan waterpolo gedaan, maar echt talent had ik hier niet in.
Na een paar keer mee getraind te hebben bij de volleybal,
was ik besmet met het volleybal virus en heb bij Triantha
in verschillende teams gespeeld en training gegeven. Na 5
jaar ben ik voor mijn werk naar Zeist gegaan, en heb een
volleybalteam gevonden in Utrecht. Hier speelde ik geen
competitie maar kon ik wel mee trainen. Nadat ik ander werk
had gekregen in Daarle, ben ik verhuisd naar Wierden en heb
2 jaar bij Rivo in Rijssen gespeeld.
Uiteindelijk ben ik op die manier in Bergentheim terecht
gekomen. Hier speel ik met veel plezier. Tijdens de eerste
keer ben ik hartelijk ontvangen en kwam ik al snel in het
team. Door de verschillende teams waarin ik gespeeld heb,
ben ik op alle posities ingezet en kan op de meeste posities spelen.
Dus als jullie denken, wie is die speler die bij heren 1 in
het veld staat is de kans vrij groot dat ik dat ben!
Tot ziens in de sporthal.
Groeten Pim

Afval wordt door de meeste mensen als ongewenst

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

zetten. En Maltha door er schitterend glaswerk van te
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credo van de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet.
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Wij maken er liever iets moois van.

Dames 1
Geachte lezer,
Wij, dames 1 van De Schutters, mogen u weer verblijden met
een verslag over hoe de afgelopen maanden verlopen zijn
binnen ons team.
Wel, begin van dit seizoen stonden de 8 dames, genaamd:
Margreet, Rianne, Heleen, Marieke, Karolien, Marjolein,
Christine en onze jongste telg Lisanne er alleen voor.
Zoals uit het vorige verslag al bleek, de trainers houden het niet lang vol met de dames, en nu was het weer zo
ver...
De dames gingen hard op zoek en al gauw troffen zij een geschikte kandidaat, genaamd: Michiel Angelo.
Zijn naam, flinke dosis humor en zijn zwarte haar, zorgden
er voor dat de dames hem selecteerden als nieuwe trainer.
Het bleek niet mis, want Angelo begon begin september met
het geven van training. Hij leek zich gauw mee te laten
slepen door de liefde, want in oktober trouwde hij al met
teamlid: Christine.
Er werd natuurlijk een groot feest gegeven en alle teamleden waren van de partij. Het feest bleek erg gezellig, wan
het was nog maar een uur aan de gang of teamlid H. Sandink,
lag al languit op de dansvloer. De overige teamleden lagen
natuurlijk in de scheur en hiermee waren direct hun buikspieren getraind.
Echter, bleek er na de bruiloft, onrust te zijn ontstaan.
want hoewel we de andere seizoenen klakkeloos op nummer 1
stonden. Verloren we nu een aantal wedstrijden achter elkaar, een groot raadsel. Na enkele weken kwam de aap uit
de mouw. Trainer Angelo zat namelijk voor enkele weken in
Mexico voor zijn huwelijksreis. Dit gemis leek te groot te
zijn voor het team en zonder Angelo konden zij het niet
aan. Gelukkig stond hij na 3 weken weer aan de kant van de
lijn. Hiermee steeg ook de plek van de dames, naar een gedeelde tweede plek.

Uiteraard gaan de dames er nu ook voor, om de verdere wedstrijden nog te winnen, zodat zij op een eerste plek kunnen
belanden.
De inzet van team en trainer is natuurlijk erg belangrijk,
maar er ontbreekt nog 1 ding en dat is een volle tribune!
Helaas lijkt deze er nu soms voor niets te staan en de dames zijn bang dat deze binnenkort op marktplaats zal staan.
Dus: redt de tribune en komt kijken bij de spectaculaire
wedstrijden van dames1 !

Komende thuiswedstrijden
Datum		

Tijd		

6 febr.
6 febr.
6 febr.
13 febr.
23 febr.
6 maart
6 maart
6 maart
13 maart
13 maart
13 maart
20 maart
20 maart
27 maart
27 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
10 april
17 april
17 april
17 april

20:30 De
20:30 De
20:30 De
19:00 De
20:00 De
19:00 De
20:30 De
20:30 De
20:30 De
20:30 De
20:30 De
20:30 De
20:30 De
19:00 De
20:30 De
20:30 De
09:00 De
09:30 De
10:30 De
20:30 De
19:00 De
20:30 De
20:30 De

Team thuis		
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters
Schutters

DS
HS
DS
XB
DS
XB
DS
DS
HS
HS
DS
HS
HS
XB
DS
DS
N5
N5
N5
HS
XB
DS
DS

1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1

Team uit
Side-Out DS 2
Flash Nieuwl.HS 5
vv Ouvol DS 2
NDEO XB 1
Regiobank Tjoba DS 4
Pegasus XB 1
V.V.E.'86 DS 1
WIJHKO DS 1
M.S.K. HS 2
Side-Out HS 4
Side-Out DS 3
V.V.E.'86 HS 1
Side-Out HS 5
Pegasus XB 1
Zwaluwen DS 2
Volco DS 3
Kangeroe N5 3
Flash Nieuwl. N5 3
Univé DAC N5 3
SSS/E HS 1
En Bloc XB 1
Univé DAC DS 2
vv Ouvol DS 1

