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Woord van de voorzitter 
 
De competitie zit erop voor dit seizoen, dit jaar geen kampioenen 
en/of promoverende teams te melden. Maar hopelijk heeft 
iedereen naar tevredenheid kunnen spelen. 
 
De laatste weken van het seizoen zie je de belangstelling voor de 
trainingen afnemen. Daar tegenover staat dat de geruchten stroom 
toeneemt over het aantal leden dat gaat stoppen met volleyballen. 
 
Het is van belang voor een goede organisatie dat iedereen ook 
tijdig duidelijkheid geeft over zijn of haar plannen om te stoppen. 
 
Zoals afgesproken hebben we een halve zaal gehuurd voor de 
maand mei, echter de opkomst is zo minimaal dat degenen die elke 
week komen hebben aangegeven dat zij niet meer komen. Hiermee 
hebben we besloten om de zaal voor de rest van de maand terug te 
geven. 
 
Hiermee wil ik toch opmerken dat als we een enquête houden en 
je aangeeft om de zaal te trainen dat andere daar ook op rekenen! 
 
De samenwerking met Move voor een combinatie jongens B team is 
een feit, 4 MVC jongens en 8 Move jongens zullen komend seizoen 
schitteren in de 2 e klasse. 
 
In juni staat de traditionele bbq met alle vrijwilligers op het 
programma, de uitnodigingen hiervoor zijn middels datumprikker 
verstuurd. 
 
Tot slot wil ik iedereen een fijne zomervakantie toewensen en voor 
degene die aan de beachtoernooien meedoen, veel succes en mooi 
weer. 
Met vriendelijke groet, 
 
Ron van Straaten 



Belangrijke Data 
 
Mei 
bekendmaking teamindeling TC 
17 laatste zaaltraining 
20 Jeugduitje 
 
 
Juni 
3 Jeugd beachvolleybal clinic 
10 TBI Servicis beachtoernooi 
24 Night at the Park 
 
Augustus 
12 13 Beachvolleybaltoernooi Hoek van Holland 
23 EERSTE ZAALTRAINING 
 

 
 
 
Nieuwe leden 

 
 

 
Als je ook een nieuw lid bent, maar hier niet bij staat, vul een 
inschrijfformulier in en lever die in bij Ellen Strik ( dames 1 ). 
Ook als je bent verhuisd, of je hebt een nieuw telefoonnummer of 
emailadres: geef het door! 
 



Vacatures  
 
Voor het seizoen 2017-2018 zijn wij op zoek naar personen 
voor de onderstaande functies. Indien je interesse hebt, of 
meer informatie over een functie wilt hebben, kun je contact 
opnemen met het bestuur en kun je eventueel dit seizoen al 
meedraaien. 
 

- Voorzitter. Taken; Het leiden van de bestuursvergaderingen. 
Het optreden bij officiële handelingen, het zorgen dat 
andere hun taken kunnen uitvoeren, het optreden als 
woordvoerder bij geschillen binnen de vereniging. 

- Wedstrijdsecretaris. Taken; het bijhouden en van wedstrijd 
(-wijzigingen) 

- Secretaris. Taken; agenda en notulen maken van de 
bestuursvergaderingen. Bestuur mail bijhouden. 

- Beach Life. Taken; Het mobiliseren van zoveel mogelijk 
vrijwilligers voor het Beach toernooi. Communicatie met 
organisatie van Beach life. 

- Jeugdcommissie. Taken; coördineren van alle zaken omtrent 
de jeugd 

- Bestuurslid. Taken; Ondersteuning bieden op verschillende 
gebieden: oa communicatie binnen de club, 
bestuursvergaderingen, contact met diverse commissies. 

 
 
 
 
 



Jeugd 
 
Op 20 mei stond onze C jeugd een leuke verrassing te 
wachten. Zij speurden door Maassluis naar het bos in 
Vlaardingen om vervolgens te eindigen in de Uithof. 
Spectaculaire foto’s vind je binnenkort op de site. 
 
Volgend seizoen is het zeker dat er een B jongensteam 
ingeschreven wordt. Dit team bestaat uit jongens van MVC en 
Move4U 
 
Ook een meisjes B team zal deelnemen aan de competitie in 
het seizoen 2017 – 2018. Zeven meiden zullen wedstrijden in 
de regio spelen.  
 
Nieuwe jongens en meiden zijn altijd welkom om onze teams 
te versterken. Dus ken jij nog iemand? 
 
 
Beachvolleybal clinic 
Op 3 juni wordt er bij de Gophers een clinic gegeven door 
Cain van Hal. Een beachvolleyballer op hoog niveau.  
Robin Lok (d2) is de organisator van deze clinic voor kinderen 
van groep 6, 7 en 8.  
Meer informatie op de website  
en facebook. 
Inschrijven kan via  
lindafenne84@gmail.com  

mailto:lindafenne84@gmail.com


TC 
 
De  huidige teamindeling ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dames 1 
Trainer Ahmed 
Leonie Bos 
Linda Fenne 
Gabrielle Feuerberg 
Cynthia Meerman 
Martine Moerman 
Ellen Strik 
Nathalie de Snaijer-
Meerman 
 
Dames 2 
Trainer Remco 
Rashaynie Dalnoot 
Anouk Hazelzet 
Petra Heijboer 
Anne Sophie Huibregtsen 
Robin Lok 
Selma Luwawa 
Tessa Noordermeer 
 

Heren 1 
Trainer Ahmed 
Matthijs Boers 
Edwin Hazelzet 
Bart Huizinga 
Bram Lange 
Bart Olthof 
Peter Olthof 
Wilmar den Ouden 
Frey Schonenberg 
Sven de Vette 
 
Heren 2 
Trainer Wim  
Willem Fortuin 
Peter Koenis 
Wim Lange 
Alexander de Jong 
Marcel de Jong 
Johan Olthof 
Jeroen Potze 
Remco de Roo 
Edwin Suykerbuyk 
Hugo de Winter 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken jij nog mensen die ook wel willen volleyballen? 
Wij zijn op zoek naar heren en dames voor de 1e en 3e 
klassen.  
Jongens en meiden in de leeftijd van 12 tot 14 jaar kunnen 
bij ons B team aansluiten.  
 
Trainingstijden worden binnenkort bekend gemaakt. 

Recreanten team 
Sandra Ammeraal 
Monique van den Bos 
Elsbeth Bot 
Patricia Pols 
Robert Poortman 
Joke Reek 
Ron van Straaten 
Linda van Tilburg-Vocking 
Patrice Toor-Harteveld 
Kitty Wilmot 
 

Jongens B (samen 
met Move4U) 
Trainer Petra 
Op maandag trainen de 
jongens in Vlaardingen 
Tycho Stakenburg 
Tim van Straaten 
Julian de Vries 
Brent van Wensen  
 
Meisjes C 
Trainer Kees 
Elaine Benne 
Sanne de Gruijter 
Xannelou van der Horst 
Lexy Knoop 
Sarah Leonard 
Amy van der Pol 
Chantal Potze 
 

http://pro-intermediair.nl/�


Sponsorcommissie 
 

  

En verder: 

• Koop via Sponsorkliks! 
 

• Ook in de zomer BeachBalsponsor voor 50 euro! 

Dit seizoen zijn er maar liefst 9 balsponsoren. Wij gaan 
gewoon door in de zomer met de beachvolleyballenmeter! 
De thermometer vind je op de website. 

 
Ken jij mensen of bedrijven die ons willen sponsoren? Dit 
kan al vanaf 50 euro. Het logo van het bedrijf komt een 
week op de website en blijvend op de ballen thermometer.  
 

• Facebook! 

Ook in de zomer leuk om je beachvolleybal 
momenten te delen! 

 
 
 



 

Overige zaken 
 

 WIJ ZOEKEN NOG HULP!!! 
• Beachvolleybal Hoek van Holland  

Op 12 en 13 augustus vindt weer een volleybaltoernooi 
in Hoek van Holland plaats. Zoals ieder jaar kunnen wij 
een aardige cent verdienen door onze diensten 
hiervoor aan te bieden. 
Help jij mee opbouwen/afbouwen of tellen in de 
tenten? Meld je aan via lindafenne84@gmail.com of 
Edwin Suykerbuyk storadimun@hotmail.com  
 
Opbouw 11 augustus 18.00 uur op het strand 
Brent 
Karinja 
Marc 
Jeroen Pötze 
Willem 
Edwin Suykerbuyk 
Ron  
(joke) 
(Veronique en Manon) 
 
Afbreken 13 augustus 16.00 uur op het strand 
Edwin Suykerbuyk 
Peter Koenis 
(joke) 
(veronique en manon) 
(frey) 
 
12 augustus in de tent tellen vanaf 8.30 uur 
Linda Vocking 
Marcel 
Remco 
Edwin Suykerbuyk 
Ron 
 
13 augustus in de tent tellen vanaf 8.30 uur 
Marcel 
 

mailto:lindafenne84@gmail.com
mailto:storadimun@hotmail.com


• TBI Servicis  
Op 10 juni vanaf 12.00 uur organiseert MVC het 
Beachvolleybaltoernooi voor bedrijven en instellingen. 
 
Er mogen 4 spelers in het veld staan. Een ideaal 
teamuitje. Meer informatie op de website. 
Schrijf je nu in! 
 

• Gezien de lage opkomst bij de zaaltrainingen in 
mei hebben wij als bestuur besloten om de 
zaal alleen nog voor de jeugd t/m 31 mei te 
huren.  
De senioren kunnen vanaf nu iedere woensdag 
op de beachvelden bij de Gophers terecht. 
De eerste zaaltraining zal op 23 augustus zijn. 
 
 

• VIP kaartjes Night at the Park 
Op 24 juni wordt NatP georganiseerd in het Zuiderpark 
Den Haag.  
MTS Euro Products nodigt ons uit om gratis mee te 
genieten als VIP! 
 
Als jij wilt gaan kun je meer informatie vinden op de 
website www.nightatthepark.nl  
Gratis kaarten aanvragen kan via  
www.europroducts-nattp.nl  
 
 

http://www.nightatthepark.nl/
http://www.europroducts-nattp.nl/
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