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Van de voorzitter
Beste mensen ,
Algemeen
Hierbij de eerste Time-out van het nieuwe seizoen.
Een nieuw seizoen vol met digitale vernieuwingen! Een nieuwe site, een
digitale Time-out, De Schutters op hyves, twitter en facebook. We gaan
dus met de tijd mee! Gelukkig blijft volleybal volleybal! Zes tegen zes,
op een veld, met een bal, lekker sporten.… heerlijk!
Ook de eerste wedstrijden zijn al weer gespeeld. Voor velen was het best
even wennen.
Voor het eerst in een jeugd-, heren- of een dames team. Anderen spelen in een bijna compleet ‘nieuw’ team. Voor een aantal is er niet veel
veranderd.
Ik hoop dat iedereen in zijn of haar eigen team z’n stinkende best gaat
doen, voor zichzelf en voor het team. Maak het beste ervan! Vanaf deze
plek wens ik jullie super veel plezier en succes toe.
We moeten onze groep recreanten niet vergeten. Altijd trouw en fanatiek
aan het trainen op de maandagavond. Een tijdje geleden hebben we een
mooi verhaal kunnen lezen in de Time-out. Volgens mij moet daar nog
eens een vervolg op komen, toch..?
In ieder geval hierbij mijn waardering voor deze groep. Jullie ook veel
plezier en succes, ook met jullie nieuwe trainer!
Vernieuwingen
Zoals jullie merken hebben we de papieren Time-out verruild voor de
digitale versie.
We gaan dit een seizoen uitproberen en vervolgens kijken hoe dit bevalt.
Heb je een mening hierover? Schroom niet om het ons te laten weten.
Dit seizoen hebben we ook het puntensysteem geïntroduceerd. Houd
de site in de gaten voor meer informatie en over het bijhouden van de
punten.

Bestuursnieuws
Zoals jullie weten stopt Anne-Rik met de sponsorzaken. We hebben
een tijdje gezocht naar een vervanger voor deze functie, maar tot nu
toe hebben we deze helaas niet kunnen vinden. Daarom hebben we
binnen het bestuur de taken verschoven.
Henry (penningmeester) gaat het komend seizoen de taken als voorzitter op zich nemen. En ik (voorzitter) zal de sponsorzaken voor
mijn rekening nemen.
Het is een tijdelijke oplossing, we blijven dus op zoek naar een vast
persoon voor de sponsorzaken. Voor Henry betekent dit voor komend
seizoen een extra belasting van twee functies. Het is mooi dat hij dit
wil doen!
Tenslotte, ik blijf het herhalen. Als er iets is, vragen of opmerking,
of als je gewoon je eieren kwijt wilt: kom ermee! We streven ernaar
dat iedereen zich thuis voelt binnen onze vereniging en dat we een
sportief en leuk seizoen tegemoet gaan!
Groet,
Alberto

Meisjes B2
heey !!
wij zijn meisjes B2
Wij hebben zin in dit seizoen.
En we hebben veel lol met de trainingen.
We hebben 2 nieuwe teamgenoten, Karen en Alisha.
We zouden het leuk vinden als u een keer langs komt bij
onze wedstrijd.
groetjes meisjes B2

Bilanx geeft
u de ruimte

Bilanx biedt ondersteuning bij:
Accountancy
Fiscale zaken
Financiële planning
Personeel & Organisatie
Administratieve diensten

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

Bedrijfsovername

professionals. De accountants, belastingadviseurs en bedrijfsadviseurs van Bilanx ondersteunen ondernemers in het MKB en
vrije beroepsbeoefenaars. Ook u helpen wij graag uw handen vrij

Pensioenen

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

Detachering

almelo • hardenberg • www.bilanx.nl

Heren 1
Heren 1
We laten weer eens wat van ons horen. Eerst over onze bezetting. Het
begint allemaal bij het einde van het vorige seizoen. Hierbij kregen we te
horen dat er twee spelers weggingen bij ons team om Side Out van extra
spelers te voorzien. Wouter Hofsink en Anne-Rik Bos bij deze bedankt
voor de inzet afgelopen jaren. Dit is dan erg jammer voor ons, maar we
moeten toch maar weer vooruit kijken. Omdat we dan met zeven man zouden overblijven werd dit gezien als krap maar niet onmogelijk.
Net voor aanvang van het nieuwe seizoen vernamen wij dat Rick Leemhuis langdurig geblesseerd is en ons dit seizoen niet zal kunnen helpen in
de strijd voor het kampioenschap. Gelukkig hebben we Aad Pouwels bereid gevonden om dit op te vangen. Nu Johan de Lange last heeft van zijn
knie blijven we nog met zes spelers over. Voel je vrij om eens te informeren over de mogelijkheden om ons team te komen versterken.
Dan hebben we inmiddels ook de eerste twee wedstrijden van het seizoen
er op zitten. Hier gaat het alleraardigst. We hebben met 2-2 gelijk gespeeld
en met 3-1 gewonnen. De tactische wijzigingen die we willen doorvoeren beginnen hun vruchten af te werpen. Er wordt lekker gespeeld en de
sfeer zit er goed in ondanks de personele tegenslagen. Johan, Rick en ook
Wouter beterschap gewenst vanaf hier en succes met de revalidatie die er
aan komt.
Mochten jullie ons graag zien spelen, kijk dan op de site van de vereniging
om te zien wanneer wij weer mogen aantreden.
Met vriendelijke groet,
Heren 1
Freek Bolks (trainer)		
Gerhard de Lange		
Henrico Dijk			
Aad Pouwels			
Berend Hutten

Bart Hofsink
Geert Hofsink
Johan de Lange
Rick Leemhuis

MB1 Ballenmeisjes
MB1 BALLENMEISJES BIJ LANDSTEDE ZWOLLE
De activiteiten commissie (AC) heeft contact gezocht met Landstede
volleybal uit Zwolle. De AC had (en heeft nog steeds) plannen om met
de vereniging een wedstrijd van Landstede te bezoeken en om dan leden
van de Schutters te laten helpen tijdens de wedstrijd bijv. als ballenkinderen.

Van de
voorzitter

Nadat het contact was gelegd met Landstede, waren zij erg enthousiast.
De vraag van Landstede was of wij voor 22 september ook de ballenmeisjes wilden ‘leveren’, het was kort dag voor de AC om dit groot
te organiseren. Om deze reden heeft de AC besloten om 1 team uit te
kiezen: de talenten uit de MB1.
Donderdag 22 september, heeft Landstede haar jaarlijkse ‘kick off’ voor
het nieuwe seizoen gehouden, deze avond werden de selecties van het
volleybalteam en basketbalteam aan het publiek voorgesteld. De avond
begon met een wedstrijd tussen Landstede volleybal en het Duitse TV
Bühl.
Tijdens deze volleybalwedstrijd mochten de meiden van de B1 ballenmeiden zijn, ze moesten zorgen dat de ballen uit het veld bleven en dat
de serveerder weer de bal krijgt. De meiden hebben genoten en vonden
het naar eigen zeggen super leuk om te doen!
Na deze wedstrijd werden beide selecties op een spectaculaire manier
voorgesteld aan het publiek met veel licht en muziek! Na deze presentatie was het de beurt aan Landstede basketbal om hun kunsten te vertonen aan het publiek.
Voor de AC was het een prima avond en stiekem hopen we dat deze
contacten met Landstede wat opleveren en dat we dit seizoen nog wat
kunnen organiseren voor de hele vereniging.

MA1
Hallo allemaal!
Wij zijn meisjes A-1.
Ons team bestaat uit: Suzanne, Manouk, Lotte, Anouk, Rianne, Elise
en Dianne.
We hebben eigenlijk nog geen coach, maar eerst heeft Rik ons gecoacht nu Geert en Annelies gaat ons waarschijnlijk straks coachen.
Veel afwisseling dus.
We hebben 2 wedstrijden gehad, die we allebei gewonnen hebben.
GAPJE!!
We waren natuurlijk wel beter, maar de scheidsrechter vond ons niet
zo plezant...
Het is wat, als je goede eigenschappen niet gewaardeerd worden.
Tijdens dit stukje schrijven in de kantine van onze beste Thijs, kregen
wij te horen dat Geert ons blijft coachen. Hiep hiep hoera! (dit wordt
nog een zware tijd voor die arme ziel: 7 meiden!).
Onze eerste wedstrijd verliep wel goed, ondanks enkele probleempjes
voor de wedstrijd!
De eerste set was zenuwslopend. Als we eraan terugdenken krijgen
we nog klotsende oksels.
We wonnen de eerste set met 35-33!!! We waren zo blij, dat we de
tijd, locatie en de volleybal vergaten; we verloren de wedstrijd met
2-1. Ach ja... Shit happens!
Afgelopen wedstrijd ging goed, wij liepen voor (en dat zonder
coach!). We waren zo blij
dat we de tijd, locatie en volleybal weer vergaten, we verloren de
wedstrijd met 3-0...
Ach ja... Shit happens!

Komende zaterdag gaan we een andere kant van ons laten zien, we hebben dan de wedstrijd in Ommen (komt dat zien!), tegen de tijd dat dit
gelezen wordt, zitten wij achter de geraniums een bakkie leut te slurpen
vanwege onze overwinning.
(voor het vervolg: komt dat zien!)
We wensen Geert alvast succes in deze moeilijkste periode uit zijn leven. Ie bint ‘n topmokkel!
Vele groeten,
Meisjes A-1
(Geschreven door: Suzanne, Lotte, Manouk en Anouk!)
xxxx toedeloe

Dat we beter zijn is logisch,
of we winnen is een tweede...

De pen...
Naam: Jeannine Wubs
Leeftijd: 18 jaar
Vriend: Stefan
Kinderen: 0
Team: Dames 3
Beroep: Student, onderwijsassistent 2, en ik werk bij de Kruidvat
Wat bewonder je aan jezelf: Eerlijkheid
Wat vind je minder leuk aan jezelf: Dat ik knak met mijn vingers
Hoogtepunt in je leven: De reis naar Roemenie vond ik heel leuk!
Hobby’s: Volleyballen, dingen doen met leuke mensen.
Tijdschriften: Cosmo Politan, Donald Duck.
Televisie: Eigenlijk van alles wat. Maar crime series vind ik heel leuk.
Muziek: Bijna alle soorten muziek vind ik leuk.
Film: Dear John en the Notebook vind ik heel leuk! maar verder te
veel om op te noemen.
Eten: Patat, shoarma.
Drank: IJsthee, bessen of cola.
Ideale avond: Met de meiden een leuk avondje hebben en daarna uitgaan.
Vakantie: Spanje of Frankrijk.
Trots op: Mijn vriendinnen.
Hekel aan: Vroeg uitgaan, huiswerk.
Positieve ervaring bij de Schutters: Het is er altijd gezellig!
Wie mag van jou de volgende keer deze lijst invullen: Femke bril

Wedstrijdverslag HS1
De Schutters heren 1 – Nivoc heren 1
Vrijdag 30 september stond onze eerste thuiswedstrijd op het programma. Na een aardige openingswedstrijd in die week daarvoor
wilden we toch wel doorgaan op dezelfde manier. De voorbereiding
voor deze wedstrijd liep niet op rolletjes (wel op krukken). Tijdens de
training kreeg Johan last van zijn knie en zal dus naast Rick plaats
nemen op de blessure bank/ operatie tafel. Gezien we met zes spelers over blijven weet iedereen wat er van hem verwacht wordt.
De eerste set was nog niet van hoogstaande kwaliteit van onze kant.
Er werden te veel opslag fouten gemaakt waardoor we ruw wakker
werden gemaakt door de tegenstander. 17- 25. Gelukkig was het
vervolg beter. We begonnen dan ook veel feller en er werd een stap
extra gelopen om de bal toch nog net te halen. De spanning bleef de
hele set wel aanwezig, waarna we op het eind na een 23-24 achterstand de set toch nog wisten binnen te slepen met 26-24. Dit dan wel
door een goede reeks opslagen.
De derde set hadden we de smaak te pakken en liepen we direct weg
naar 6-0 en hebben dit verschil in punten ook niet meer weg gegeven. Er werd goed aangevallen en scherp verdedigt om de setstand
van 25- 17 Te realiseren.
Vervolgens moesten we natuurlijk de laatste set ook zien te winnen.
Dit ging echter niet zo van een leien dakje zoals de derde, maar je
kan dan ook niet alles hebben. Af en toe waren we de kluts even kwijt
maar na de poging om een derde time out aan te vragen kregen we
wel weer de rust te pakken die nodig was om de set winnend af te
sluiten. 25-19.
Onze komende thuiswedstrijden:
Vrijdag 4 november
Vrijdag 18 november
Vrijdag 9 december
We hopen er op een grote schare publiek te mogen ontvangen.

TC
Hallo allemaal,
Het nieuwe seizoen is weer begonnen, de eerste wedstrijden zijn
gespeeld, en bij de meeste teams loopt alles al weer op rolletjes, alsof
het nooit vakantie is geweest.
Omdat het buddy-systeem vorig seizoen zo goed bevallen is, hebben
we het voor dit seizoen op de zelfde manier georganiseerd en dit loopt
weer goed.
Dit seizoen spelen de volgende teams in de Nevobo competitie:
Heren 1 en 2
Dames 1, 2 en 3
Ma1, Mb1, Mb2, Xc1 en mini 1.
Wij wensen al deze teams heel veel succes toe voor het komende
seizoen.
Binnen de TC is er ook het één en ander veranderd.
Aad Pouwels is er mee gestopt en Heline Kompagnie is bereid gevonden om deze lege plek op te vullen. De taken/aanspreekpunten binnen
de TC zijn nu als volgt:
Gerhard de Lange - voorzitter – Dames 1 en Ma1
Annelies Hekman - Mini’s en Xc1
Susanne Flim – Heren 1 en 2 en Dames 3
Heline Kompagnie – Dames 2, Mb1 en Mb2
Als TC willen we komend seizoen ook meer aandacht geven aan de
trainers d.m.v. vergaderingen en bijeenkomsten om het niveau van de
trainers, waar nodig, op te krikken.
Inmiddels zijn er ook een heel aantal nieuwe scheidsrechters bij gekomen, hopelijk wordt het nu makkelijker om alles rond te krijgen.

In de vorige time out stond dat de scheidsrechter zaken door Stefan
Bouwhuis gedaan zouden worden, maar dit is veranderd, Geert Hofsink
gaat dit namelijk op pakken.
We wensen Geert veel succes bij deze taak.
We willen jullie er ook op wijzen om altijd de site in de gaten te houden
voor wijzigingen, het kan altijd gebeuren dat er een wedstrijd vervalt, of
verplaatst wordt.
Dit seizoen gaat Harmke Heres de tellers en zaalwachten weer inroosteren. Hou ook dit op de site in de gaten, en kom gewoon als je aan de beurt
bent. Zoals al eerder in deze time out vermeld, zijn hier ook punten mee te
verkrijgen. Ook zul je een mail ontvangen als je aan de beurt bent om te
tellen of zaalwacht te zijn.
Wat wordt er van je verwacht als je teller of zaalwacht bent?
- Als je moet tellen wordt er van je verwacht dat je een kwartier van te voren aanwezig bent, dat je de punten telt en het wedstrijdformulier invult.
- Als je zaalwacht bent moet je een half uur van te voren aanwezig zijn
om te helpen met het klaarzetten van de velden, tussennetten, banken en
telborden.
Je zorgt ervoor dat de coaches de wedstrijdformulieren weten te vinden en
je bent algemeen aanspreekpunt voor en tijdens de wedstrijd.
Tot slot noemen we natuurlijk onze groep recreanten. Gelukkig is het ook
dit seizoen weer gelukt om een trainer voor de recreanten te vinden, zij
worden nu getraind door Gerhard de Lange.
Wij wensen iedereen een sportief en succesvol seizoen toe!
De TC

Funpagina
Er is brand in een huis. De brandweer komt eraan en probeert
een oud vrouwtje te redden. Een brandweerman gaat de ladder
op en zoekt naar de oude mevrouw. Uiteindelijk kan hij haar
vinden en loopt met de vrouw naar de ladder. “Even op uw tanden bijten oma, dit is zo voorbij”, zegt hij. “Oh nee,” antwoordt
de oude dame, “dan moeten we weer naar boven, want mijn
gebit ligt nog in de badkamer.”

•Wat is het toppunt van blijheid?
In de gevangenis het liedje zingen ‘We gaan nog niet naar huis’
•Wat is het toppunt van klagen?
Teruggaan naar de balie en zeggen dat er een gat in je donut zit
•Wat is het toppunt van klungelig?
Struikelen over draadloos internet
•Wat is het toppunt van goed je werk doen?
Een patient wakker maken om zijn slaappil te geven
•Wat is het toppunt van beleefdheid?
Op je eigen tenen trappen en pardon zeggen.
•Wat is het toppunt van geduld?
Een ei pellen met een bokshandschoen aan.
•Wat is het toppunt van pech?
Over je bananenschil heen vallen voordat je de banaan hebt kunnen opeten.
•Wat is het toppunt van domheid?
Een padvinder die met een kikker thuis komt.

In al onze ijver om sportief te blijven,
parkeren we zo dicht mogelijk tegen de sporthal...

Piet: “Hoe gaat het met je werk op de M&M-fabriek?” Jantje: “Slecht, ik
ben ontslagen.” Piet: “Waarom?” Jantje: “Ik werkte te hard. Ik gooide alle
M&M’s met een W erop weg.”

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

beschouwd. Als iets zonder waarde. Wij denken daar

werp- en productieproces. Wij noemen dat een tweede

maken. En het allerlaatste afval dat dan nog overblijft?

heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit

huid die wij rondom het bedrijfsproces leggen. Op deze

Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt om er

de kiem voor de producten van morgen. Wij maken er

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

energie voor honderdduizenden huishoudens mee op

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

val dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd. Want

te wekken. Steeds meer mensen ontdekken dan ook het

begint met een gedegen kennis van grondstoffen en

daar begint het tweede leven. Zoals Coolrec laat zien

credo van de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet.

materialen. Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg

door afval in prachtige metalen en kunststoffen om te

Wij maken er liever iets moois van.

Activiteitencommissie
Binnen de AC is het afgelopen jaar het één en ander veranderd. Zo hebben er in de commissie een aantal wisselingen plaatsgevonden. Gerhard
en Nicolien zijn vorig jaar na vele jaren uit de commissie gegaan. Hiervoor zijn Wouter Hofsink en Rick Leemhuis in de plaats gekomen.

Op 2 september werd er weer gestreden voor de Plus alfring bokaal.
Dit toernooi is voor het laatst gehouden in 2008. Dit jaar speelden er
12 teams. We waren erg blij met de vele straten die mee speelden.

Het afgelopen jaar heeft de activiteitencommissie de volgende acties
georganiseerd:
22 november speculaasactie, de opbrengst was 782 euro.
Met het kerstmix toernooi dat gehouden is op 27 december hebben ‘s
middags 8 teams meegespeeld en ‘s avonds 11 teams.
De Sponsorloop (16 mei) is in samenwerking met de muziek gehouden.
Dit was zeer geslaagd. We hopen volgend jaar op meer lopers. De opbrengst van de sponsorloop is bijna 880 euro.
Anneke Schippers heeft het meeste geld binnengehaald en Gerhard de
Lange heeft de meeste rondjes gelopen. Zij werden beiden beloond met
een bidon en een waardebon van Prins Sport.

Voor het komende seizoen zijn we al weer druk bezig om allerlei activiteiten te organiseren. Al jullie tips en ideeën zijn hierbij van harte
welkom!
Groeten de Activiteitencommissie
Wouter Hofsink, Rick Leemhuis, Johan de Lange, Daniëlle de Lange

Komende thuiswedstrijden
Datum		

Tijd

Team thuis		

2011-10-28 19:00 De Schutters MA 1
2011-10-28 19:00 De Schutters XC 1
2011-10-28 20:30 De Schutters HS 2
2011-10-28 20:30 De Schutters DS 2
2011-10-28 20:30 De Schutters DS 1
				
2011-11-04 19:00 De Schutters MB 2
2011-11-04 19:00 De Schutters XC 1
2011-11-04 19:00 De Schutters MB 1
2011-11-04 20:30 De Schutters HS 1
2011-11-04 20:30 De Schutters DS 3
				
2011-11-11 19:00 De Schutters MA 1
2011-11-11 19:00 De Schutters XC 1
2011-11-11 20:30 De Schutters HS 2
2011-11-11 20:30 De Schutters DS 1
				
2011-11-16 20:00 De Schutters DS 2
				
2011-11-18 19:00 De Schutters MB 2
2011-11-18 19:00 De Schutters MB 1
2011-11-18 20:30 De Schutters HS 1
2011-11-18 20:30 De Schutters DS 3
				
2011-12-02 19:00 De Schutters MA 1
2011-12-02 19:00 De Schutters XC 1
2011-12-02 20:30 De Schutters DS 2
2011-12-02 20:30 De Schutters DS 1
				
2011-12-09 19:00 De Schutters MB 2
2011-12-09 19:00 De Schutters MB 1
2011-12-09 20:30 De Schutters HS 1
2011-12-09 20:30 De Schutters DS 3
				

Team uit
Thriantha MA 1
SSS/E JC 1
V.C.Z. HS 3
Tjoba DS 4
Sudosa-Desto DS 4
De Bevers MB 2
Sudosa-Desto JC 2
Klaverblad Vz/Quint MB 1
Klaverblad Vz/Quint HS 3
V.V.B.O. DS 2
Smash MA 2
V.V.E.'86 XC 1
Smash HS 3
Smash DS 2
de Hypotheekgr. Flash DS 4
de Hypotheekgr.Flash MB 3
Dalen MB 2
Dalen HS 1
Tjoba DS 6
Emmen'95 MA 2
vv Ouvol XC 1
vv Ouvol DS 1
Emmen'95 DS 2
Vonk/Coevorden MB 3
Zwaluwen MB 2
Tjoba HS 3
Vonk/Coevorden DS4
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