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Volleybalvereniging de Schutters



  

Van de voorzitter

Beste volleybal vrienden/vriendinnen,

We hebben een winterse periode achter de rug. In tegenstelling tot de 
buitensporten gaat onze sport in de wintermaanden gewoon door. Als 
het echt bar weer is, kan er op een avond wedstrijden afgelast worden, 
maar dit komt maar zelden voor. Jaarlijks hebben we rond de kerstda-
gen een kerstmixtoernooi, ook dit jaar was dit weer een geslaagd gebeu-
ren. Rond het wedstrijd gebeuren gaat alles gelukkig goed door.  De TC 
is altijd weer bezig om alle teams van trainers en coaches te voorzien, 
dit blijft niet beperkt tot het begin van het seizoen, ook in het seizoen 
spelen dit soort zaken. Dit jaar nog wat nadrukkelijker omdat de trainer 
van dames 1 wegens gezondheids redenen moest stoppen. We wensen 
hem alle beterschap toe, hij heeft zich vele jaren voor de volleybal sport 
ingezet, eigenlijk zijn hele leven al en daarvan ook vele jaren voor onze 
vereniging. We bedanken hem voor deze inzet, Luc het ga je goed, blijf 
af en toe bij ons in de sporthal komen.

Naast de wedstrijden blijft ook het bestuur bezig met hun beslomme-
ringen. Een van de belangrijkste zaken was het vinden van een voor-
zitter. Hij is gevonden!!! Wouter Hofsink neemt deze taak op zich, in 
september zal een en ander nog officieel op de ledenvergadering wor-
den bekrachtigd, echter is hij zich nu al volop aan het inwerken. Dat 
betekent dat Alberto in september officieel als voorzitter aftredend is en 
hij zich daarna verder zal inzetten voor de sponsorzaken. Hij was daar 
al mee bezig vandaar dat het voorzitterschap tijdelijk is ingevuld door 
Henry, maar dat geeft niet de juiste invulling aan deze belangrijke taak 
als dit in een dubbelfunctie wordt uitgevoerd. Hij zal zich dus ook weer 
concentreren op het financiële vlak als penningmeester.
Wouter succes. Je bruist van de plannen en dat is wat de vereniging no-
dig heeft. Jonge en energieke mensen die hun ambitie in de vereniging 
willen waarmaken. 



Alle andere zaken die spelen zullen door de andere bestuursleden in 
deze time out worden belicht.

Als bestuur wensen we alle teams veel plezier en succes, er zijn zelfs 
nog 2 teams die kans maken op een kampioenschap, zowel Heren 1 als 
de mini’s doen het erg goed.
Dit is natuurlijk mooi, en we hopen dat het beide teams lukt om 
kampioen te worden. Maar daarnaast vinden we het als bestuur belang-
rijk dat plezier boven aan staat.

 Het bestuur.



Sponsor Mini van de Week

Net als vorig jaar heeft Rekla 2000 ook dit jaar weer het geschenk 
voor de mini van de week gesponsord.
Dit jaar krijgen de mini’s een goed gevulde tas met daarin verschil-
lende leuke spelletjes, een spaarpot en natuurlijk wat promotiema-
teriaal.

Namens alle mini’s: Rekla, bedankt!!



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 



Heren 2

“Hiep hoi”, “hoppa”, “hop” of “hup Mainbarg”

Op een zonnige maandag namiddag zit ik in de trein vanuit Maastricht, 
op weg naar huis. Een lange treinreis nog voor de boeg…vier uurtjes 
treinen. Een geschikt moment om eens even van de literaire kwaliteiten 
gebruik te maken voor een stukje over de Heren 2.

Het einde van de competitie is in zicht. Nog twee uitwedstrijden te 
gaan en dan maken we de definitieve balans op. Voor nu, drie maal 3-1, 
waarvan één keer in ons voordeel. In totaal 5 sets binnengesleept. Een 
verbetering in vergelijking met vorig jaar. Maar ja, voor de cijfertjes 
hebben we het echter niet gedaan. De gezelligheid komt eerst. En mooi 
volleybal met winst, dat is een bonus.

Twee leuke tegenstanders staan ons nog te wachten, van wie we graag 
wat sets willen afsnoepen. Door de dunne selectie van heren (3 man 
welteverstaan) nemen we een paar leuke dames mee. Een trend die 
sinds het begin van dit seizoen is gezet. De dames uit het 2e en 3e 
spelen zo een paar extra potjes in het seizoen en kunnen meteen eens 
ervaren hoe hoog het herennet hangt. Een hele ervaring dus voor de 
dames…..en ook voor ons.

Het vrouwelijk schoon in het veld bracht een paar nuttige voordelen met 
zich mee:
- De tegenstanders werden goed afgeleid. Al die kerels van de  
 tegenstander raakten helemaal van de wijs. 
- Er gingen goede passes richting de spelverdeler. Daar hebben de  
 dames talent voor.
- Als heren kennen we nu allerlei teamyells en liedjes bij het 
 maken van de punten.



Heren 2 (vervolg)

- We hadden slechts de helft aan was na de wedstrijd, want de  
 invalsters namen hun eigen broekjes mee. 
- De dames hebben kleinere tassen bij zich naar de uitwedstrijden.  
 Ideaal voor de ruimte in de kofferbak!
- En last but not least. Het was bere gezellig! We proosten alvast  
 op het slotstuk van dit seizoen. 

Ik wil alle invalsters hartelijk bedanken, ook namens Stefan en Harro, 
dat jullie met ons, drie eigenwijze kerels, wilden volleyballen. Echt top! 
En Bert, jij ook enorm bedankt voor je invalbeurten. “Hup Mainbarg”, 
die houden we erin!

© Arie, Heren 2





De pen...

Naam: Gerlin Kremer   

Leeftijd: 12 

Vriend: -  

Kinderen: -

Team: XC1

Beroep: scholier
 
Hoogtepunt in je leven: toen ik bij de volleybal kwam.
 
Hobby’s: tekenen en volleybal

Tijdschriften: donald duck, meidenmagazine.

Televisie: spangas, i-carly, victorius.

Muziek: van alles wel.  

Film: prinses en de kikker, garfield.

Eten: patat.

Drank: cola, ice tea.
 
Ideale avond: vrijdag en zaterdag.

Vakantie: maakt me niet uit maar moet niet te lang rijden zijn.

Hekel aan: huiswerk

Positieve ervaring bij de Schutters: gewonnen volleybal wedstrijden.

Wie mag van jou de volgende keer deze lijst invullen: Lianne Botter



Dames 2

Hallo allemaal,
Wij (dames 2) zijn een gezellig team van negen fanatieke volleyballers. 
We draaien lekker mee in de derde klasse. Ook houden we van spanning 
tijdens de wedstrijden. De bloeddruk loopt dan ook hoog op als de teller 
op 29 staat.  De laatste tijd loop het  gelukkig uit in ons voordeel :)
Ben je nieuwsgierig naar ons leuke en fanatieke team, dan ben je van 
harte welkom om is een kijkje te komen nemen.

Hieronder volgen nog een aantal foto’s. 

Kijk en geniet!



Sponsorloop

Maandag 22 april is het weer zover! 
De jaarlijkse sponsorloop wordt weer gehouden. 

De sponsorloop wordt net als vorig jaar gehouden in sporthal Möllinks-
slag.
Voor de leden die NIET komen lopen verwachten wij een bijdrage van 
€15,-. 
Hiervoor krijg je een machtigingsbriefje.

€15,-? Ja, dat leest u goed. Wij van de Activiteiten Commissie organise-
ren nog maar één actie waarbij geld wordt binnen gehaald: 
de sponsorloop. 
We verwachten hierdoor een hoge opkomst. 

Na de sponsorloop heb je een week de tijd om het sponsorgeld in te 
zamelen. Dit lever je in een zakje/envelop met je sponsorbriefje in bij je 
TRAIN(ST)ER en die levert het in bij de AC.

Wat:  sponsorloop
Wanneer: 22-4-2013
Waar:  sporthal Möllinksslag 
Aanwezig: 18:45
Lopen:  19:00 – 19:30

Groeten de Activiteitencommissie



Komende wedstrijden

2013-04-03 20:30 Deko HS 1   De Schutters HS 1
   
2013-04-05 19:00 De Schutters XC 1  Flash Nieuwleusen XC 1
2013-04-05 19:00 De Schutters MB 1  Vonk/Coevorden MB 2
2013-04-05 20:30 De Schutters DS 3  En Bloc DS 5
2013-04-05 20:30 De Schutters DS 2  En Bloc DS 4
   
2013-04-06 09:00 De Schutters MI 1  Volco MI 4
2013-04-06 09:30 De Schutters MI 1  Side-Out MI 5
2013-04-06 10:30 Side-Out MI 4   De Schutters MI 1
2013-04-06 17:00 Captains***Kangeroe DS 4 De Schutters DS 1
   
2013-04-08 20:00 De Schutters DS 2  Set Up/B DS 2
   
2013-04-12 19:00 De Schutters XC 1  VVO XC 1
   

2013-04-13 09:00 De Schutters MI 1  Side-Out MI 4
2013-04-13 09:30 De Bevers MI 4  De Schutters MI 1
2013-04-13 10:30 Volco MI 4   De Schutters MI 1
2013-04-13 15:30 Volco DS 4   De Schutters DS 1
2013-04-13 16:30 En Bloc HS 2   De Schutters HS 1
2013-04-13 16:30 Flash Nieuwleusen HS 4 De Schutters HS 2
   
2013-04-19 19:00 De Schutters XC 1  Side-Out XC 1
2013-04-19 20:30 De Schutters HS 1  Sleen HS 1
2013-04-19 20:30 De Schutters DS 1  Volco DS 4
2013-04-19 20:30 De Schutters DS 3  Vonk/Coevorden DS 5
   
2013-04-20 14:15 WIJHKO MB 1  De Schutters MB 1
2013-04-20 17:00 Action MA 1   De Sch utters MA 1
2013-04-20 17:45 Univé DAC DS 3  De Schutters DS 2





v

Wedstrijdverslag Hs 1 

Schutters HS 1 speelt gelijk tegen medekoploper

Zaterdag 30 maart was het dan eindelijk zover, dè wedstrijd voor Hs 1 
van volleybalvereniging de Schutters. 

Vol goede moed vertrokken de heren van de Schutters richting Borger 
om daar tegen hun medekoploper ten strijde te trekken. Er heerste een 
goede sfeer, met een vleugje gezonde spanning. Eenmaal in het veld 
voor de 1e set begon het wat slapjes voor beide teams. De eerste punten 
werden dan ook eerlijk verdeeld tussen beide teams. Het lukte de Schut-
ters uiteindelijk om uit te lopen naar 12-6, ze begonnen steeds lekkerder 
te spelen, en de aanval kwam er steeds meer door. Bij een stand van 
20-14 nam VEB ’98 een time out, dit leek te werken, want de heren 
van VEB ’98 kwamen terug naar een stand van 22-19. Toch waren de 
Schutters deze set sterker en sloten ze de set af met 25-20.

De 2e set begon op dezelfde manier als de eerste set, met het verschil 
dat het nu VEB ’98 was die uit wist te lopen tot een stand van 12-8, 
hierop namen de Schutters een time out, maar het lukte ze niet om 
daarna hun eigen spelletje te spelen. VEB ’98 liep verder uit, begonnen 
steeds aanvallender te spelen en dat was te zien in de stand, 18-10. De 
Schutters verloren deze set helaas met 25-19.

In de 3e set begonnen de Schutters met een kleine opslag serie, en 
liepen daardoor direct uit naar 5-1. Eindelijk begonnen de heren echt 
hun eigen spelletje te spelen en werd er lekker aangevallen. Dit wisten 
ze de hele set vast te houden, VEB ’98 komt nog tot 18 punten, maar 
de Schutters waren in deze set duidelijk sterker en wonnen de set met 
25-18.

Het begin van de 4e set ziet er weer net als de 1e en de 2e set uit. De 
heren van de Schutters begonnen te klungelen, de aanvallen kwamen 
niet meer over het net, en wat ze ook probeerden, het lukte niet meer, ze 
verloren deze set dan ook met 25-15. 

Kampioenen??

Heren 1 heeft gelijk gespeeld tegen hun medekoploper VEB ‘98.
Als we puur naar onderling resultaat kijken staat VEB ‘98 er beter voor, 
want zij hebben meer punten gescoord in de beide onderlinge wedstrij-
den.
Zij moeten nog 2 wedstrijden spelen en onze heren moeten er nog 3, 
waarvan de laatste thuis op vrijdag 19 april.

We hopen natuurlijk dat VEB ‘98 punten gaat laten liggen, en onze 
heren alle punten pakken die er maar te pakken zijn.

We wensen de heren heel veel succes met hun laatse wedstrijden en 
hopen op goud!

Ook onze mini’s staan er goed voor.
Zij kunnen zaterdag 6 april al kampioen worden.
Zij spelen deze ochtend 3 wedstrijden thuis, in de Möllincksslag.
Bij 3x winst zijn ze sowieso kampioen, maar afhankelijk van wat de 
andere teams tegelijkertijd doen kan het zijn dat ze zelfs al eerder deze 
ochtend kampioen worden!

De wedstrijden worden gespeeld om 9.00, 9.30 en 10.30.

Dus komt allen onze mini’s aanmoedigen!!



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.



Dames 3

De stand van dames 3:

Hoe we deze stand hopen te veranderen:
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