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Beste Leden van VCC’92 
  
Laten wij beginnen met de positieve dingen van de Club. 
Het scholentoernooi onder leiding van Dannis Groen en zijn vrijwilligersteam was weer een 
geweldig succes. 53 Teams hebben voor de prijzen gestreden en hebben weer een sportieve 
woensdagmiddag gehad. De prijsuitreiking is door burgemeester van Wormerland, Peter 
Tange, verricht. Elke deelnemer heeft een medaille en een mooie Wormerland pen 
gekregen. Wij hopen hierdoor meer jeugd bij de vereniging te krijgen. 
  
In de competitie doen diverse teams mee voor het kampioenschap of PD, onder andere 
heren 2 en 3, dames 2 en meisjes A staan boven in de poule. 
  
Maar nu de minder mooie dingen 
Na mijn oproep in de nieuwsbrief van december 2015 over de invulling voor het Dagelijks 
Bestuur en de diverse commissies, zijn nagenoeg geen aanmeldingen geweest. 

 Wel is er, gelukkig, een invulling voor de Penningmeester ingaande per half juli 2016. 

 Voor de PR heeft Thomas Huijsman zich aangemeld om dit op te pakken. De verdere 
invulling moet nog komen, maar dit betreft onder andere het schrijven van stukjes 
voor kranten, websites, etc. en het uitdragen van de “naam” VCC’92 naar het GROTE 
publiek. 

 Een paar club-scheidsrechters hebben zich bij Piet Klos gemeld. 
 
Dit zijn mooie ontwikkelingen en daar zijn wij erg blij mee, maar voor het draaiende houden 
van de club en het voldoen aan alle “eisen” die de leden ons stellen, is dit nog ver 
ondermaats. Na deze te magere invullingen en de wensen van het Dagelijks Bestuur, stellen 
wij nu voor bij alle teams bepaalde taken in te vullen die hieronder benoemd worden. 
  
* Up-to-Date houden van de website en Facebook enz. 
* Aanvullen bij de TC (jeugd en senioren). 
* Scheidsrechters (Club en NeVoBo) 
* Algemeen bestuurslid 
* Sponsorcommissie 
* Jeugd bestuurslid 
* Coaches bij de jeugd 
  
Wij als Dagelijks Bestuur verlangen van de teams om 1 of meer taken op zich te nemen. 
Ik ga alle teams langs om persoonlijk  de taken te verdelen in overleg met de teams. 
Dit wordt na 21 maart a.s. 
De taken kunnen natuurlijk ook in deeltijd gedaan worden. Vele handen maken licht werk. 
Namens het bestuur 
Ed Pfann 
voorzitter VCC’92 
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STAND VAN ZAKEN TC 

We zitten nog middenin het volleybalseizoen 2015-2016. Maar de voorbereidingen voor het 

volgende seizoen zijn al weer begonnen. We zijn al bij de verschillende teams langs geweest voor een 

inventarisatie. Een aantal teams moeten we nog spreken, maar dat zal binnenkort gebeuren. Met  de 

meeste huidige trainers hebben we al gesprekken gevoerd over het volgende seizoen. 

HEREN EN DAMES 

In de competitie vergaat het de teams  wisselend.  Heren 1 moet nog een aantal puntjes bij elkaar 

spelen om geen p/d te hoeven spelen (voor degradatie). Heren 2 en 3 liggen op promotiekoers. Het 

is nog even afwachten of dit via het kampioenschap wordt of dat ze p/d moeten spelen.  

Dames 1 moet zijn beste beentje nog even voorzetten om uit de degradatiezone te komen. Als 

dames 2 geen gekke dingen gaat doen dan worden zij dit seizoen kampioen. Het gat met de nummer 

2 is al erg groot. Dames 3 en 4 draaien keurig mee in de middenmoot.  

BELANGRIJKE DATUM 

Alle P/D wedstrijden worden gespeeld op ZATERDAG 30 APRIL 2016 IN WOGNUM. Zet deze datum 

vast in je agenda.  

Mochten Dames 1, Heren 1, Heren 2 en Heren 3 in aanmerking komen voor het spelen van P/D dan 

ziet het schema er als volgt uit. 

Dames 1:  15:15 uur en om 16:30 uur. Er wordt een driekamp gespeelt. 

Heren 1:   15:15 uur en om 16:30 uur. Er wordt een driekamp gespeelt. 

Heren 2: 11:15 uur en om 12:30 uur. Er wordt een driekamp gespeelt. 

Heren 3: 11:15 uur en om 12:30 uur. Er wordt een driekamp gespeelt.  

 

OVERIG 

Voor vragen en opmerkingen kun je altijd bij een van ons terecht. (judith.quakernaat@hetnet.nl) 

Het is nog een drukte van jewelste de komende tijd. Als er nieuws is melden we dat via de site. 

www.vcc92.nl 

 

TC 

Judith en Bert 
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Jeugdnieuws 
 

Na een aantal overleggen binnen de vereniging zijn er besluiten genomen om het 

jeugdbeleid in de gehele breedte te verbeteren en te komen tot groei van het aantal 

jeugdleden. In grote lijnen zijn de volgende stappen gezet: 

  

1. Er wordt in algemene zin ondersteuning geboden door een reeds ervaren lid binnen de 

vereniging (Frank de Goey), 

2. Er is in de afgelopen tijd een jeugdbeleidsplan opgezet dat in overleg met trainers en 

coaches, waar nodig, geoptimaliseerd wordt, 

3. Lopende initiatieven ter vergroting van het ledental worden hervat / verdere invulling aan 

gegeven (SCWO/Bredeschool activiteiten, jaarlijks schoolvolleybal toernooi, ondersteuning 

met volleyballessen/gymlessen op scholen), 

3. Er wordt eind april een ouderavond voor de jeugdspelers georganiseerd. Hiervoor wordt 

begin april een uitnodiging op de trainingen uitgedeeld waar ook de bespreekpunten 

worden toegelicht, 

4. Tijdens de laatste training in april een ouder/kind avond georganiseerd voor een 

gezamenlijke volleybalavond. Hiervoor wordt begin april een uitnodiging op de trainingen 

uitgedeeld waarmee u zich kunt inschrijven, 

5. Iedere eerste dinsdag van de maand (eerste keer op 15 maart aanstaande) is iemand van 

de Jeugdcommissie aanwezig op de trainingsavond van 19:00 – 19:30 uur voor vragen van 

ouders of eventuele mededelingen vanuit de club, 

6. Er wordt per team een contactpersoon (ouder) gevraagd ter verbetering van 

communicatie tussen JC en de teams. Deze persoon hoeft verder geen volleybalkennis te 

hebben, maar zuiver de ogen en oren te zijn van de jeugdcommissie. De details worden 

nader besproken bij de genoemde ouderavond, 

7. Het 1 x per maand aanleveren van een wedstrijdverslag gaan we weer herinvoeren. De 

jeugdcommissie zal de teams hiervoor vragen. De stukjes worden dan op de site en facebook 

geplaatst. 

  

Deze stappen zijn met enthousiasme gezet en we hopen dat dit met 

positieve gevolgen doorwerkt in de gehele vereniging. 

  

Joaquin Rios (Kiek)  

Voorzitter jeugdcommissie 
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Scheidsrechters 
 
Iedere vereniging heeft scheidsrechters nodig, en daarom hierbij eerste een dank aan de 
scheidsrechters die wij hebben en regelmatig wedstrijden fluiten. 
Je hebt 2 varianten scheidrechters, namelijk club-scheidsrechter en NeVoBo-scheidsrechter. 
 
 
Club-scheidsrechter: 
Als club wordt door de NeVoBo verwacht dat je de thuiswedstrijden van de 1e t/m 4e klasse 
en de jeugd (A/B/C) zelf fluit. Aangezien wij 2 jeugdteams hebben en 6 teams in de 1e t/m 3e 
klasse, hebben wij iedere 2 weken 8 thuiswedstrijden om te fluiten. Hiervoor kunnen club-
scheidsrechters ingezet worden, waar wij het geluk hebben dat onze NeVoBo-
scheidsrechters het fluiten zo leuk vinden dat zij ook deze wedstrijden willen fluiten. De 
spoeling is hiervoor wel erg dun, dus bij ziekte of vakantie kampen wij met een probleem of 
uitdaging, welke vaak erg veel moeite kost om op te lossen. Het is gelukkig nog nooit 
gebeurd dat een wedstrijd niet gespeeld kon worden omdat er geen scheidsrechter was, 
maar iedere keer dat het dit gebeurt is te veel. 
 
 
Hoe wordt je club-scheidsrechter? 
Als je scheidsrechter wilt worden meld ik je aan bij de NeVoBo. Je ontvangt dan een pakketje 
met daarin een spelregelboekje en een gele en rode kaart. Na bestudering of doorlezen mag 
je wedstrijden gaan fluiten voor de club, eerst jeugd en derde klasse. Bij deze wedstrijden 
kan je beoordeeld worden, en na een beoordeling kan je eventueel ”hoger” gaan fluiten tot 
maximaal 1e klasse. Wij zoeken dan een wedstrijd voor je bij een andere vereniging waarbij 
je weer beoordeeld wordt, maar alleen als je dat zelf wilt. 
 
 
NeVoBo-scheidsrechter: 
Als club heeft de NeVoBo ons verplicht een aantal NeVoBo-scheidsrechters aan te stellen, 
afhankelijk van het aantal teams en de speelhoogte van deze teams. Aan dit aantal voldoen 
wij op dit moment net, bij het niet voldoen krijgen wij hiervoor een boete, of zelfs dat de 
NeVoBo een team uit competitie haalt. Om vakanties, ziektes, scheidsrechters die willen 
stoppen, etc. op te vangen, moeten we zorgen dat we voldoende scheidsrechters hebben. 
Daarvoor hebben wij dus extra scheidsrechters nodig. 
 
 
Hoe wordt je NeVoBo-scheidsrechter? 
Als je voor de NeVoBo gaat fluiten dan volgt dezelfde volgorde als een club-scheidsrechter. 
Je hebt dan al je boekje en kaarten. Je wordt bij aanvang scheidsrechter VS4 en kan dan 
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cursus VS3, VS2 of VS1 gaan volgen. Hoe hoger je opleiding is, hoe interessanter het fluiten 
wordt, want het spel op een hoger niveau is alsmaar leuker en fijner om te fluiten. Je mag 
zelf bepalen hoe vaak je wilt fluiten en er wordt met van alles rekening gehouden. Als je wilt 
fluiten voor de NeVoBo wordt gevraagd op welke dagen je beschikbaar bent, welk team je 
coacht, in welk team je speelt, etc. 
 
Hoor graag de vele aanmeldingen!! 
Piet Klos 
(pklos@quicknet.nl , 075-6424717) 
 

 

Jong geleerd is oud gedaan   
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Verfrissende oefeningen voor volleybaltrainers 
 

VolleybalXL is een nieuw, gratis, webportal voor alle volleybaltrainers die op zoek zijn naar 

interessante, dynamische en leuke  volleybaloefeningen. Deze staan in tekst én beeld 

op www.volleybalXL.nl, de site waar ook volleybaltermen worden uitgelegd en blogs van 

volleyballers te lezen zijn. Met VolleybalXL wordt het voor trainers nog eenvoudiger om 

trainingen op te bouwen. En, niet geheel onbelangrijk, trainers die al met VolleybalXL 

werken, zien dat hun spelers de oefeningen verfrissend en leuk vinden. “En uit eigen 

ervaring weten we wat dat kan doen met het ledenaantal,” aldus de initiatiefnemers Wim en 

Reinier Boerendans 
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Uitslagen schoolvolleybaltoernooi VCC'92 Wormer 

Op woensdag 24 februari was het weer zover in de sporthallen aan de Spatterstraat in 

Wormer werd weer gestreden voor het beste schoolvolleybalteam van de regio. 

In 4 categorieën verdeeld (jongens groep 5/6, meisjes groep 5/6, jongens groep 7/8 en 

meisjes groep7/8) werd op een sportieve manier geknokt tot de laatste seconde van de 

wedstrijd om maar de meeste punten te maken en het kampioenschap binnen te slepen. 

Na ruim 130 wedstrijden in een paar uur tijd waren de kampioenen bekend. Rond 13.00 uur 

werd gestart met de wedstrijden voor de groepen 5/6 en om 15.25 werden in hal 1 de 

finales gespeeld in deze categorieën. Na een spannende strijd met verlenging waren de 

kampioenen bekend. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Tange. 

Uitslag finalewedstrijden  

 Jongens: De Eendragt  6 - Wormer Wieken 5       4-2 

 Meisjes:  De Meander 2 - De Harpoen 5               5-4  

 

 

 uitslag jongens 
5/6:  

Uitslag meisjes 
5/6: 

1. De Eendragt 6 De Meander 2 
2. Wormer Wieken 

5 
De Harpoen 5 

3. Weremere 3 De Eendragt 4 
4. De Meander 1 Wormer 

Wieken 1 
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Om 15.00 uur werd in hal 2 gestart met de wedstrijden van groep 7/8. Rond 17.45 werden 

de finales gespeeld met de volgende resultaten. 

uitslag jongens groep 7/8:  De Zoeker 1 - De Meander 5               45-34 

uitslag meisjes groep 7/8:  De Oceaan 6 - De Eendragt 12            54-29 

 

 

 

 

Alle uitslagen van de wedstrijden die zijn gespeeld kunnen worden nagelezen op 

www.toernooi.nl en dan naar afdeling volleybal. 

  

 uitslag jongens 7/8:  Uitslag meisjes 7/8: 
1. De Zoeker 1 De Oceaan 6 
2. De Meander 5 De Eendragt 12 
3. De Oceaan 1 Wormer Wieken 10 
4. De Oceaan 3 Wormer Wieken 6 
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Vcc'92 - ClamDycke 

Jaja lieve kinderen!!  

Het Vcc'92 - ClamDycke kamp komt er weer aan!  

 

Wat betekent dit?  

Weer een superleuk, gezellig en sportief weekend met de leukste mensen van  

beide clubs!   

 

Waar?  

Scouting Uitgeest  

  

Wanneer?  

3, 4 en 5 juni 2016  

 

Waarom?  

Omdat wij als begeleiding het ontzettend naar ons zin hebben op de sportclubs, mede 

dankzij de leuke jeugd, en we dit dus heel graag met iedereen willen vieren!  

 

We houden ons thema nog heel eventjes geheim, voor de extra spanning. Alle spellen zullen 

weer themagerelateerd zijn en we verwachten natuurlijk van iedereen ook een leuke outfit 

die erbij past!  

Zelf ga ik verkleed als Rafiki uit de Lion King! Heb je nu al een ideetje?  

 

Wij hebben er vet veel zin in en jullie hopelijk ook! Laat het weten! Geef dit leuke nieuws 

door aan je team, aan je ouders, vrienden en familie en laat ze weten dat je dat weekend 

dus even niet thuis bent!  

  

Tot snel!  

Kusjes / Hi Five !  

De kampleiding   
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Beste Volleybalvrienden, 
 
Ook dit jaar wordt weer het grootste en leukste buitenvolleybaltoernooi van de Zaanstreek 
georganiseerd, waar zowel op professioneel als op recreatief niveau wordt gevolleybald. De 
hoofdsponsor is Buyten Products uit Wormer. 
 
Heb jij zin in een sportieve dag vol gezelligheid met je teamgenoten, vrienden, familie of 
collega's? Maak ze dan enthousiast en stel een team samen voor bijvoorbeeld recreanten 6 
tegen 6 mix of speel 3 tegen 3 dames of heren op verschillende niveaus. Inschrijfkosten zijn 
slechts €24,- per team! 
 
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 21 mei 2016 en we zijn weer te gast ophet terrein van 
Sporting Krommenie in Krommenie, op veld 4 naast de nieuwe kantine waar om 9.30 uur de 
wedstrijden beginnen. Jaarlijks wordt dit evenement bezocht door een grote hoeveelheid 
enthousiaste volleyballers, van jong tot oud, van beginners tot echte fanatiekelingen. Ook 
voor de kinderen is er genoeg te beleven, zoals een groot springkussen en wat dacht u van 
de tobbedansbaan. Gedurende de dag is er volop eten en drinken beschikbaar en we sluiten 
weer af met een heerlijke barbecue verzorgd door Grillhelden. We zouden het leuk vinden 
als jullie meedoen! 

Meer informatie over het toernooi is te vinden op onze website www.buitenvolleybal.nl 

Tot ziens op 21 mei! 

Met vriendelijke groet, 
  

Emiel Boerma & Roeland Hondema 
Coördinatie toernooicommissie van 
‘Het Krovo Buytenvolleybal Toernooi’ 

  

 

  

Op de volgende pagina enkele sfeerfoto's van voorgaande jaren, meer team- en 

overzichtsfoto’s van vorig jaar (en voorgaande jaren) zijn te vinden 

opwww.buitenvolleybal.nl   
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Beste volleybalvrienden, 

Op zaterdag 28 mei 2016 organiseert volleybalclub ALVOCO uit Alkmaar voor de 2de keer 
het Glow in the Dark Toernooi 

Zouden jullie onderstaande informatie op jullie website willen plaatsen en willen 
verspreiden onder jullie leden? 

Sportieve groet, 

Alvoco 
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